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protection;
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УДК.004.9
Бабич І.В. (Київський ОВК)
к.т.н. Овсянніков В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Паламарчук Н.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Паламарчук С.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО
ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЗОБРАЖЕННЯХ
Одним із варіантів досягнення конфіденційності при обміні інформацією в розподілених мережах є
застосування методів стеганографічного перетворення інформації, найбільш популярними з яких є методи
приховування інформації в зображеннях. Запропоновано удосконалення алгоритму реалізації
стеганографічного перетворення інформації в зображеннях за рахунок заміни величин коефіцієнтів
дискретного косинусного перетворення (ДКП) з введенням збалансованого критерію вибору коефіцієнтів ДКП.
Бабич И.В., Овсянников В.В., Паламарчук Н.А., Паламарчук С.А. Усовершенствование алгоритма
реализации стеганографического преобразования информации в изображениях. Одним из вариантов
достижения конфиденциальности при обмене информацией в распределенных сетях является применение
методов стеганографического преобразования информации, наиболее популярными из которых являются
методы сокрытия информации в изображениях. Предложено усовершенствование алгоритма реализации
стеганографического преобразования информации в изображениях за счет замены величин коэффициентов
дискретного косинусного
преобразования
с
введением
сбалансированного критерия
выбора
коэффициентов ДКП.
I. Babich, V. Ovsyannikov, N. Palamarchuk, S. Palamarchuk Improvement of steganography algorithms
transform information in images. One way to achieve privacy when sharing information is the use of steganography
techniques transform information, the most popular of which are the methods of hiding information in images. An
improvement algorithm implementation steganographic transformation of information in images by replacing the
values of the coefficients of the discrete cosine transformation with the introduction of a balanced selection criterion
DCT coefficients.
Ключові слова: конфіденційність при обміні, стеганографічні методи перетворення інформації,
алгоритм стеганографічного перетворення інформації, показники спотворення зображення, відношення
сигнал/шум, коефіцієнт кореляції, робастність.

Актуальність. На сьогоднішній день стеганографічні алгоритми широко
застосовуються для вирішення наступних завдань: захисту конфіденційної (службової)
інформації від несанкціонованого доступу; захисту авторського права на інтелектуальну
власність; подолання систем моніторингу і управління мережевими ресурсами;
камуфлювання програмного забезпечення; створення прихованих від законного користувача
каналів витоку інформації [1 – 4]. Найбільшої популярності здобули методи (алгоритми)
приховання інформації, що використовують у якості контейнера зображення. Це обумовлено
наступними причинами: відносно великим об’ємом цифрового представлення зображень;
відсутністю обмежень, що накладаються вимогами реального часу; наявністю в більшості
реальних зображень областей текстур, що мають шумову структуру і відповідають
вбудовуванню інформації; слабкою чутливістю людського зору до незначних змін кольорів
зображення, його яскравості, контрастності, вмісту в нім шуму, спотворень поблизу
контурів; існуванням необхідності захисту фотографій, картин, відео від незаконного
тиражування і розповсюдження [13].
Аналіз літератури [3 – 5, 11] показує, що стеганографічний алгоритм повинен
забезпечувати: можливість видобування прихованої інформації з контейнера після
зовнішніх маніпуляцій з ним; стійкість до виявлення прихованого повідомлення шляхом
проведення стегоаналізу; максимальне відношення об’єму секретне повідомлення/контейнер,
яке не підвищуватиме ймовірності вдалого стегоаналізу. Згідно [2, 5, 12] визначено вимоги
до стеганографічних методів (алгоритмів): таємності – стійкості до виявлення стегоданих та
їх видобування з стегоконтейнера (непомітністю прихованої інформації); робастності –
стійкістю стеганографічного контейнера до зовнішнього опрацювання (збереження
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стегоданих після модифікації стегоконтейнера); ємності – максимальної кількості
інформації, яка може бути вбудована в контейнер певного розміру.
Ефективність алгоритму приховання інформації в зображеннях практично повністю
визначається якістю вихідного контейнера, який характеризується показниками спотворення
зображення: максимальна різність (MD), якість зображення (IF), середня абсолютна різниця
(АD), відношення сигнал/шум (SNR), коефіцієнт кореляція (СC).
В [13] зазначено, що жоден з розглянутих алгоритмів (Куттера-Джордана-Боссена;
квантування зображення; найменшого значущого біта; відносної заміни величин коефіцієнтів
дискретного косинусного перетворення (Коха і Жао); Хсу і Ву; Фрідріх та ін.) не володіє
збалансованими характеристиками. Алгоритми стеганографічних перетворень, в основному,
вносять малі спотворення до зображення і є вразливими до стиснення, статистичного
стегоаналізу, внесення шуму в зображення. Або ж навпаки, стійкі до атак, але сильно
змінюють зображення.
Формулювання цілей статті. Удосконалення алгоритму реалізації стеганографічного
перетворення інформації в зображеннях з метою його використання для забезпечення
конфіденційності інформації при обміні в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для удосконалення обрано алгоритм
приховування інформації в частотній області зображення Коха і Жао. Принцип дії алгоритму
Коха і Жао полягає в відносній заміні величин коефіцієнтів дискретного косинусного
перетворення (ДКП). Спочатку зображення розбивається на блоки розмірністю 8×8 пікселів.
ДКП застосовується до кожного блоку, в результаті чого утворюються матриці 8×8
коефіцієнтів ДКП [10, 11]. Кожний блок з яких призначений для приховання одного біту
даних. Вибір саме цього алгоритму пояснюється можливістю рівномірного розподілу шуму
по всьому зображенню; порівняно нескладною програмною реалізацією; заміна коефіцієнтів
ДКП дає можливість протидії найпоширенішій пасивній атаці на контейнер – JPEGстисненню, що використовує ті ж принципи перетворення зображення; достатній
перепускній спроможності; існуванню можливості модифікації декількох, на вибір,
компонентів зображення; складністю проведення стегоаналізу даного методу.
Удосконалення алгоритму реалізації стеганографічного перетворення інформації в
зображеннях пропонується за рахунок заміни величин коефіцієнтів ДКП з введенням
збалансованого критерію вибору коефіцієнтів ДКП (P).
Робота удосконаленого алгоритму пояснюється за блок-схемою (рис. 1).
Блок введення початкових даних. Забезпечує алгоритм наступними вихідними даними:
зображенням в яке відбуватиметься вбудовування інформації, повідомленням, що потребує
захисту, а також коефіцієнтом кореляції „CC” і відношенням сигнал/шум „SNR”, які
встановлюють якість вихідного модифікованого зображення.
Блок зчитування складових графічного файлу. Проводить розкладання і зчитування
складових по кольоровій HLS (тон-яскравість-насиченість) моделі Оствальда, HSV (тоннасиченість-значення) моделі Сміта чи компонентів кольору при RGB (червоний-зеленийсиній) кодуванні для форматів BMP, GIF, JPЕG або TIFF. Обирається один з компонентів,
модифікація якого найменш помітна для системи зору людини (СЗЛ). Наприклад, компонент
синього кольору В, так як вченими встановлено, що зір людини найменш чутливий до зміни
інтенсивності саме цього кольору.
Блок формування масиву, що підлягатиме перетворенню. Обраний на попередньому
етапі масив розбивається на сегменти, для подальшого перетворення, з розмірністю
N  8  8 пікселів. Вибір саме такої розмірності пояснюється застосуванням аналогічних
сегментів в JPEG-стисненні. Така розмірність дозволяє ефективніше протидіяти втраті
інформаційної складової заповненого контейнеру при пасивних атаках на основі JPEGстиснення зображень.
Після розбиття формується новий масив з Nc елементів, кількість яких визначається як:
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X *Y
Nc 
(1)
N2
де N c – кількість сегментів, X – кількість пікселів по горизонталі, Y – кількість пік селів по
вертикалі, N  n  m – розмірність сегменту. В кожен з таких сегментів буде вбудований один
біт прихованого повідомлення.
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2
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Ni

1

 

2

 P

Nc

Рис. 1. Блок-схема реалізації алгоритму стеганографічного перетворення

Наступний блок дозволяє порівняти кількість сегментів N c з кількістю біт прихованого
повідомлення F. Якщо об’єм повідомлення перевищує перепускну здатність контейнера
відбувається повернення до блоку введення початкових даних, де необхідно замінити
контейнер на такий, що відповідатиме заданим вимогам. В іншому випадку масив надходить
до наступного блоку.
Блок дискретного косинусного перетворення сегментів, формування робочого масиву.
Даний блок забезпечує перетворення обраного масиву з просторової області в частотну,
шляхом ДКП. В результаті чого утворюється матриця коефіцієнтів ДКП, в лівому верхньому
куті якої розміщується так званий DC-коефіцієнт. Він містить інформацію про яскравість
всього блоку, інші коефіцієнти називають AC-коефіцієнтами.
Також коефіцієнти розміщені по діагоналі між лівим верхнім та правим нижнім кутом
відповідають за низькочастотну та високочастотну складову зображення відповідно. Після
проведення ДКП всіх сегментів, формується робочий масив з матриць коефіцієнтів ДКП для
кожного сегменту.
Блок перетворення робочого масиву. В залежності від ключа змінюється порядок
розташування сегментів в масиві. Дане рішення підвищує стеганографічну стійкість
контейнера, і не дозволить зловмиснику видобути інформацію з контейнера без знання
8
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ключа. Ключ забезпечує рівноймовірність розміщення будь-якого сегменту в певному
положенні.
Блок зміни P. Вбудовування інформації у коефіцієнти ДКП відбувається за
наступним правилом.
 w1  Ωi u1 , v1 

w2  Ωi u2 , v2 
 w1  w2 >P, при M i  0

 w1  w2 <-P, при M i  1,

(2)
(3)

де M i – значення чергового біту повідомлення; Ωi u1, v1  та Ωi u2 , v2  – два коефіцієнта ДКП
i-го сегменту, які задаються координатами u1 , v1 та u2 ,v2 відповідно.
Тобто, якщо потрібно вбудувати „0”, то різниця між w1 та w2 повинна бути більшою
певного значення Р, якщо необхідно вбудувати „1” різниця повинна бути меншою – Р. Коли
умова вбудовування біту виконується алгоритм переходить до наступного сегменту та
наступного біту, без внесення змін до коефіцієнтів ДКП. Значення різниці Р між двома
коефіцієнтами визначає якість заповненого контейнера, оскільки чим більше будуть
змінюватись коефіцієнти ДКП, тим більше буде спотворюватись зображення і навпаки.
Використання великих значень Р > 100 призводить до помітних неозброєним оком змін
зображення, а малих P < 10 може ускладнити процес розпізнавання і видобування
прихованої інформації з контейнеру, через можливі втрати якості зображення при передачі їх
по каналах зв’язку. Блоки пікселів можуть мати нерівномірну природу заповнення, тому
зміна одного і того ж коефіцієнта, при незмінному Р, в різних блоках може призвести до
зовсім різних наслідків. В одному випадку зображення не зміниться, а в іншому може
прийняти кардинальних змін. Тому, розроблений алгоритм змінює значення Р для кожного
блоку, якщо модифікований блок не відповідає вказаним на початку значенням. Після
встановлення первинного значення Р, в блоці обробки Р, проходить зчитування першого
біту повідомлення.
Блок зчитування повідомлення. В межах цього блоку відбувається побітове зчитування
повідомлення при виконанні певних умов. З надходження біту „1” перевіряється умова (4):

ω1  ω2   P

(4)

Якщо вона справджується, то відбувається заміна коефіцієнтів ω1 та ω2 відповідного
блоку, з координатами u1 , v1  та u2 ,v2  відповідно. Координати вибираються таким чином,
щоб коефіцієнт лежав в полосі середніх частот рис. 2 і можуть приймати значення вказані в
табл. 1.
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Високі частоти
Низькі частоти
Середні частоти
Такий вибір коефіцієнта пояснюється
тим, що (СЗЛ) здатна розпізнавати низькі
частоти, а тому їхня зміна буде негативно
впливати на непомітність стеганографічної модифікації зображення.

Рис. 2. Матриця коефіцієнтів ДКП
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З іншого боку високі частоти не так добре сприймаються оком людини, але саме з цієї
причини відбувається їхнє обнуління при JPEG-стисненні. Тому, найкраще підходять для
модифікації саме коефіцієнти, що відповідають середнім частотам. Після чого блок зі
зміненими коефіцієнтами перевіряється на відповідність встановленим на початку алгоритму
параметрам. Якщо він їм відповідає, то матриця коефіцієнтів переходить до наступного
блоку алгоритму з одночасним зчитуванням чергового біту повідомлення.
З іншого боку високі частоти не так добре сприймаються оком людини, але саме з цієї
причини відбувається їхнє обнуління при JPEG-стисненні.
Тому, найкраще підходять для модифікації саме коефіцієнти, що відповідають середнім
частотам. Після чого блок зі зміненими коефіцієнтами перевіряється на відповідність
встановленим на початку алгоритму параметрам. Якщо він їм відповідає, то матриця
коефіцієнтів переходить до наступного блоку алгоритму з одночасним зчитуванням
чергового біту повідомлення.
Таблиця 1
Значення координат для заміни коефіцієнтів ДКП
u
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8
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5
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Якщо блок не пройшов відповідності, то змінюється значення параметру Р до тих пір,
поки не виконається умова СС' > CC і SNR' > SNR, що обчислюються за формулами (5)
та (6).

СС  

~
iN1ωi ω
i
N ~2
i 1ωi iN1ωi2

(5)

SNR 

iN1ωi2
~ 2 ,
iN1 ωi  ω
i

(6)

де СС' – коефіцієнт кореляції, SNR' – відношення сигнал/шум, ωi – значення пікселя до
~ – значення пікселя після вбудовування.
вбудовування, ω
i
У випадку, коли умова (4) не виконується, блок не модифікується і відбувається
зчитування наступного біту повідомлення. Якщо потрібно вбудовувати біт „0”, то
перевіряється умова (7). Далі проводяться дії аналогічні вказаним вище.

ω1  ω2  P

(7)

Блок зворотного дискретного косинусного перетворення. Після модифікації матриця
коефіцієнтів ДКП проходить процедуру зворотного перетворення. В результаті чого
утворюється матриця інтенсивності пікселів блоку. Оскільки модифікація коефіцієнтів ДКП
в деяких випадках призводить до виходу значень інтенсивності пікселів зображення за межі
допустимого діапазону [0, 255], то також проводиться нормування вказаних значень.
Наступним кроком є порівняння номеру чергового блоку з кінцевим. Якщо оброблюваний
блок не останній, то проводиться зчитування наступного біту повідомлення. В разі, коли
повідомлення повністю вбудоване проводиться формування вихідного масиву.
Блок формування вихідного масиву зображення. Перш ніж формувати вихідне
зображення потрібно правильним чином розташувати блоки всередині масиву. Для цього
матрицю блоків слід розташувати в порядку зростання, утворений таким чином масив буде
відповідати початковому, але вже з вбудованою в нього інформацією. Після проведених дій
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модифікований масив об’єднується з іншими компонентами кольору, утворюючи R-G-BM,
H-L-SM чи H-S-VM зображення.
Блок виведення заповненого контейнера. На цьому етапі по кольоровим компонентам
відтворюється зображення з вбудованим в нього повідомленням. Вихідне зображення
зберігається у обраному місці.
Таким чином, врахувавши вимоги до стегосистем було запропоновано вбудовувати
інформацію лише в середньочастнотні коефіцієнти ДКП, оскільки ВЧ коефіцієнти піддаються
сильним змінам під час стиснення, а модифікація НЧ коефіцієнтів призводить до помітного
спотворення зображення.
Оцінка ефективності алгоритму. Під поняттям ефективності алгоритму
стеганографічного перетворення інформації слід розуміти імовірність успішного відновлення
прихованого повідомлення після атак на контейнер.
Оцінка величини спотворення зображення проводиться за допомогою відношення
сигнал/шум SNR, яке характеризує спотворення, що вноситься до оригінального зображення.
Проаналізувавши всі види зовнішніх опрацювань зображення, можна зробити
висновок, що найбезпечнішим з них є JPEG-стиснення. Алгоритм JPEG реалізує стиснення з
втратами та найчастіше застосовується у інформаційно-телекомунікаційних системах для
зменшення об’єму зображень. Виходячи з цих міркувань, була проведена оцінка JPEGробастності, шляхом визначення точності відновлення прихованого повідомлення, після
JPEG-стиснення. З цією метою проведено обчислення коефіцієнта кореляції між
оригінальним зображенням та модифікованим.
При оцінюванні ефективності удосконаленого алгоритму проводилось порівняння,
обчислених показників, із аналогічними показниками для алгоритму Коха-Жао. Що дає
змогу оцінювати ступінь удосконалення алгоритму Коха-Жао.
Визначення величини спотворення між порожнім та заповненим контейнером
Для проведення дослідження використовувались 5 фотографій розміром
800×600 пікселів. В канал насиченості кожної з них було вбудовано повідомлення довжиною
938 байт, що представляє собою текстовий файл. Досліджувані алгоритми були реалізовані в
середовищі MathCad, де і проводились обчислення. Для алгоритму Коха-Жао і
удосконаленого алгоритму змінювався параметр Р, що приймав значення від 5 до 200 з
кроком 5. Також була проведена оцінка удосконаленого алгоритму із початковими
значеннями параметрів СС – 0.997, SNR' – 30, Р – 100. Для кількісної оцінки величини
спотворення використовувалося відношення сигнал/шум, що обчислюється за формулою (8):

  

2

SNR  10 log

x0 y

 
x0 y

x0 y

x0 y

 x0 y



2

(8)

де  x0 y − значення пікселя початкового зображення, x0 y – значення пікселя зображення з
вбудованим повідомленням.
Таким чином, оптимізація алгоритму – виграш в якості зображення.
Оцінка середнього покращення відношення сигнал/шум проводиться за формулою:
30

1 i 1 SNR2 Pi   SNR1 Pi 
IFc 
 100%,
30
SNR1 Pi 

(9)

де IFc – середнє покращення відношення сигнал/шум, %; і SNR2 P  – відношення сигал/шум
при різних значеннях P для алгоритму Коха-Жао та удосконаленого алгоритму відповідно.
Згідно (9) середнє покращення відношення сигнал/шум IFc = 11,67%.
Розрахунок робастності алгоритму до JPEG-стиснення
Розрахунок JPEG-робастності для алгоритму Коха-Жао та удосконаленого проводився
наступним чином. Для досліджень було відібрано 50 фотографій розміром 800×600 пікселів.
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У канал насиченості кожної з них було вбудоване текстове повідомлення довжиною 150
байт. Вбудовування повідомлення проводилось із значеннями Р, отриманими в
попередньому дослідженні (Р = 50 і Р = 75 для алгоритму Коха-Жао та його удосконалення
відповідно). Кожне із зображень було піддано JPEG-стисненню за допомогою програми
Advanced JPEG Compressor з різним коефіцієнтом стиснення, що змінюється від 12 до 2 з
кроком 1. Чим менше коефіцієнт, тим більшому стисненню піддаються зображення. Зі всіх
стислих зображень видобувалось повідомлення, утворюючи матрицю, рядок якої
відображався у вигляді двійкового коду кожного байту. Видобуте повідомлення
порівнювалося з оригіналом. Для оцінки збігу повідомлень обчислювався коефіцієнт
кореляції [2]:

 x y x y  x y

CC 

0

0

x y x y
0

0

2

0

 x y x y
0

2

,

(10)

0

де СС – коефіціент кореляції; Ω' – значення біту видобутого повідомлення з координатами
(x,y); Ω – значення біту вихідного повідомлення з координатами (x,y).
Результати дослідження приведені в табл. 2.
Для оцінки середнього покращення JPEG-робастності використано:
1 i 1 CC2  i   CC1  i 
Rc 
 100% ,
12
CC1  i 
12

(11)

де Rc – середнє підвищення робастності, %; CC1  i  , CC2  i  – значення коефіцієнта
кореляції залежно від коефіцієнта стиснення α для алгоритму Коха-Жао та удосконаленого
відповідно. Згідно (11) середнє підвищення робастності Rc = 8.26 %.
Таблиця 2
Залежність коефіцієнту кореляції від стиснення
№
Коефцієнт
Коефіцієнт кореляції СС
п/п
стиснення α
Коха-Жао
Удосконалений алгоритм
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.46
0.51
0.54
0.57
0.6
0.64
0.73
1
1
1
1
1

0.47
0.53
0.58
0.6
0.68
0.83
1
1
1
1
1
1

Висновок. Удосконалено алгоритм реалізації стеганографічного перетворення
інформації Коха-Жао, який спрямований на підвищення якості вихідного зображення та
JPEG-робастності, проведена оцінка його ефективності.
Для удосконаленого алгоритму:
 середнє покращення відношення сигнал/шум IFc =11,67 %;
 середнє підвищення робастності Rc = 8,26 %.
Алгоритм можливо використовувати для організації прихованого каналу передачі
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
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Адже стеганографічні контейнери камуфлюючись під звичайні об’єкти, забезпечують
непомітну передачу інформації між абонентами. Загалом, при використанні
стеганографічних алгоритмів, слід враховувати архітектуру мережі, реалізацію мережевих
з’єднань, використання мережевих протоколів та умови застосування мережі в цілому. Також,
стеганографічні методи приховання інформації доцільно комбінувати з криптографічними
методами перетворення з метою створення захищеного каналу передачі критичної
інформації.
Перспективним дослідженням в області стеганографії для мереж військового
призначення є використання сервісів ІР-телефонії та відеоконференцзв’язку в якості
контейнерів інформації.
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МЕТОД ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В СИСТЕМІ МІМО
В роботі запропоновано метод демодуляції сигналів в системах МІМО з просторово-часовою обробкою,
в якому на кожній ітерації враховується не тільки оцінка, отримана на попередньому кроці, але й ступінь
точності оцінювання символів. Метод забезпечує задану якість передачі інформації і характеризується
помірною обчислювальною складністю.
Борисов О.В., Борисов И.В., Жук Л.Г. Метод обработки сигналов в системе МІМО. В работе
предложен метод демодуляции сигналов в системах МIМО с пространственно-временной обработкой, в
котором на каждой итерации учитывается не только оценка, полученная на предыдущем шаге, но и степень
точности оценки символов. Метод обеспечивает заданное качество передачи информации и характеризуется
умеренной вычислительной сложностью.
O. Borisov, І. Borisov, L. Zhuk Signal processing method in MIMO system. The paper presents a method of
demodulation signals in MIMO systems with spatial-temporal processing, where at each iteration not only the score
obtained in the previous step takes into account, but the degree of accuracy assessment of character. The method
provides the desired communication quality and is characterized by moderate computational complexity.
Ключові слова: просторово-часова обробка, система МІМО, демодуляція.

Однією з технологій, що дозволяють значно збільшити пропускну здатність
радіоканалів є технологія „багато входів  багато виходів” (MIMO  Multiple-Input MultipleOutput), яка дозволяє більш ефективно використовувати потужність передавача і боротися із
завмираннями сигналів [18]. Підвищення ефективності досягається за рахунок
використання методів просторово-часової обробки (STC  Space Time Coding), що
забезпечують передачу і приймання паралельних потоків інформації.
Теоретично пропускна здатність системи MIMO з STC може бути збільшена
пропорційно кількості антен на передавальному боці (за умови, що кількість приймальних
антен не менша ніж кількість передавальних антен) у порівнянні з традиційними системами
радіозв'язку з однією передавальною антеною (SISO  Single-Input Single-Output). Аналіз
відомих систем STC [6, 913] показує, що підвищення спектральної ефективності системи
MIMO, як правило, пов’язане з ускладненням демодулятора STC і зі зниженням
завадостійкості системи. Для обчислення оцінок переданих символів можуть
використовуватися різні методи: метод мінімуму середньоквадратичної помилки, алгоритм
V-BLAST (Vertical Bell Laboratories Layered Space Time Architecture), метод максимальної
правдоподібності тошо [6, 14]. Аналіз відомих методів демодуляції сигналів в системах
МІМО з просторово-часовою обробкою виявив їх основні недоліки [15]. Так одні мають
низьку точність, а інші велику обчислювальну складність.
Таблиця 1
Завадостійкість та обчислювальна складність різних методів демодуляції
Метод демодуляції

відношення сигнал/шум Q2
(дБ) при Рпом = 10-2

Обчислювальна складність

ZF

25

М t3

МКСВ

22,5

М t3

SIC

17,2

М t4

МП

14

К зад

СД

14

залежить від відношення
сигнал/шум

14

Mt
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Тому метою роботи є розробка методу обробки сигналів на приймальному боці, який
забезпечує задану якість передачі інформації і характеризується помірною
обчислювальною складністю.
У загальному випадку структура системи MIMO має в своєму складі Мt передавачів
(передавальних антен) і Мr приймачів (приймальних антен). Передані сигнали після впливу
релеєвських завмирань і білого гаусовського шуму (БГШ) у радіоканалі, надходять в Мr
приймальних трактів. Відліки комплексних обвідних на виході Мr приймачів на одному
інтервалі можна описати векторно-матричним рівнянням [6, 9]:
Z = HA + B ,
(1)
де   вектор, кожний компонент якого Zi , і  1, М r , являє собою відлік комплексної
обвідної на i-му вході демодулятора STC; А  вектор, кожний компонент якого аj, j  1, М t 
переданий комплексний інформаційний символ, що належить множині {а(1), …, а(k)}, k 
кратність квадратурної амплітудної модуляції (КАМ);   матриця, кожний елемент якої hij
– комплексний коефіцієнт передачі тракту поширення сигналу, який випромінюється j-ю
антеною і приймається i-ю антеною; В  вектор, кожний компонент якого bi  відлік
комплексного гаусовського шуму на i-му вході демодулятора STC, що має нульове середнє
та дисперсію 22 з нульовим середнім та кореляційною матрицею RB = 221.
Найкращі характеристики серед відомих методів демодуляції має метод максимальної
правдоподібності [15]. Але обчислювальна складність цього методу експоненціально зростає
M
в міру збільшення кількості передавальних антен і пропорційна величині k t .
В [16] описаний ітераційний квазиоптимальний метод демодуляції сигналів в системі
МІМО. У цьому алгоритмі сигнали користувачів розбиваються на групи, потім
установлюються початкові значення оцінок інформаційних символів і формуються репліки
для кожної групи сигналів. Після вирахування реплік із вхідного сигналу утворюються
статистики для демодуляції. Демодуляція кожної групи сигналів здійснюється за допомогою
оптимального алгоритму. Оцінки інформаційних символів визначаються за кілька ітерацій. В
[16] проаналізовані характеристики демодуляції для сіми ітерацій для різних варіантів
систем BLAST. Складність цього методу значно менша в порівнянні з методом максимальної
правдоподібності, при цьому характеристики цього алгоритму помітно перевищують
характеристики V-BLAST, але є значна відмінність від характеристик алгоритму
максимальної правдоподібності. Завадостійкість цього методу можна значно покращити
шляхом врахування ступеня точності оцінок на проміжних ітераціях.
Сигнали на приймальному боці можна розбити на дві групи, і рівняння (1) можна
записати в блоковому вигляді:
Ζ1  Η11 Η12 Α 1  Β1 ,
Ζ2 Η 21 Η 22 Α 2 Β2
що еквівалентно

 Ζ1 Η11Α1  Η12 Α 2  Β1;

(2)
 Ζ Η Α Η Α  Β .
 2
21 2
22 2
2
На початковому етапі обчислюється оцінка переданих символів за методом мінімуму
середньоквадратичної помилки [3]:
R̂ (0)  (ΗΗ  2σ21) 1 ΗΖ ,
де знак ' означає операцію ермитова сполучення.
Точність початкового оцінювання вектора А визначається кореляційною матрицею
помилок оцінювання
R (0)  2σ2 (ΗΗ  2σ2 ) 2 .
Нехай на i -й ітерації є оцінка вектора  2 :
Α̂ (2і
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де Δ(2і 1)  помилка оцінювання вектора на і1-й ітерації, яка є гаусовською випадковою
(і 1)

величиною з нульовим середнім і кореляційною матрицею R 2 .
З врахуванням виразу (3) рівняння (2) можна перетворити до вигляду:
 (і )
( і 1)
Η11Α 1Η12Δ(2і 1) Β1;
 Ζ11  Ζ1 Η12 Α 2

(
і
)
(
і
1
)
 Ζ Ζ Η Α
Η 21Α 1Η 22Δ(2і 1) Β2 ,
2
22 2
 12
або
 (і)
( і 1)
 Ζ11 Η11Α 1  χ11 ;

(
і
)
 Ζ Η Α χ( і 1) ,
21 1
12
 12

(4)

(5)

( і 1)
( і 1)
де χ11
та χ12
 гаусовські випадкові величини з нульовими середніми й кореляційними
матрицями:
( і 1)
Κ 11
 Η12 R (2і 1) Η12  21σ21;
( і 1)
Κ 11
 Η 21R (2і 1) Η22  21σ21.
У свою чергу, систему рівнянь (5) можна записати у вигляді
Ζ1(і )  Η1Α 1  χ1( і 1) ,
(і )
Η11 (і
де Ζ1(і )  Ζ11
, Η1 
, χ1
(і )
Ζ12
Η 21

1)



( і 1)
χ11
.
( і 2)
χ12

Кореляційна матриця випадкового вектора χ1( і 1) обчислюється за формулою:
Κ 1(і 1)  Η 2 R (2і 1) Η2  2σ21 ,
Η
де Η 2  11 .
Η12
М'яка оцінка першої групи символів А1, на і-й ітерації обчислюється як [17]:

∑Α е

0, 5

Ζ

( і)
1

Η1Α 1

′ Ζ

(і )
1

Η1Α 1



R 1( і 1)

1

Α̂

(і )
1



Α Mt

2

0 ,5

∑е
Α Mt

Ζ

(і )
1

′ Ζ

( і)
1
R1( і 1)

Η1Α 1

Η1Α 1



,

2

де Α Mt 2  множина значень, які може приймати вектор інформаційних символів першої
групи. Кореляційна матриця помилок оцінювання на цьому кроці обчислюється за
формулою [17]:
Ζ( і ) Η1Α 1 ′ Ζ1(і ) Η1Α1 
0,5 1
R 1( і 1 )
Α 1Α 1е
∑
′
ΑMt 2
′
(6)
R 1( і )  E Α̂ 1( і ) Α̂ 1( і )  
Α̂ 1( і ) Α̂ 1( і ) ,
′ (і )
(і)

Ζ1 Η1 Α 1  Ζ1 Η1Α 1 


0,5
R 1( і 1 )
∑е
Α Mt

2

Для обчислення оцінки символів другої групи  2 на цій ітерації повторюються
операції аналогічні виразам (4)(6), з урахуванням знайденої оцінки Α̂ 1(і ) . Знайдені на і-й
ітерації оцінки Α̂ 1(і ) і Α̂ (2і ) утворюють загальну оцінку вектора переданих символів:

Α̂

(і )



Α̂ 1(і )

.
Α̂ (2і )
На кожній ітерації враховується не тільки оцінка, отримана на попередньому кроці, але
й ступінь точності оцінювання символів.
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Для проведення оцінки ефективності розробленого методу було розроблено імітаційну
модель в середовищі програмування Matlab (Simulink). Моделювання проводилося для
системи з 4 приймальними й 4 передавальними антенами при використанні квадратурної
амплітудної модуляції. За результатами моделювання можна зробити висновок про те, що
запропонований метод має характеристики, близькі до характеристик демодулятора,
оптимального за критерієм максимальної правдоподібності, але значно меншу
обчислювальну складність. Цей метод може використовуватися для демодуляції в системах з
більшою кількістю антен і з високою кратністю модуляції.В подальшій роботі розробляться
метод сумісної демодуляції та декодування сигналів в системі МІМО.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вишневский В. М., Ляхов А. И., Портной С. Л., Шахнович И. В. Широкополосные
беспроводные сети передачи информации.  М.: Техносфера, 2005.  592 с.
2. Григорьев В.А. Сети и системы радиодоступа / В.А. Григорьев, О.И. Лагутенко.,
Ю.А. Распаев.  М.: Эко-Трендз, 2005.  384 с.
3. Ільченко М.Ю. Телекомунікаційні системи широкосмугового радіодоступу /
Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. – К.: Наукова думка, 2009. – 312 с.
4. Ильченко М.Е. Информационно-телекоммуникационные системы широкополосного
радиодоступа / Ильченко М.Е., Кравчук С.А. // Проблемы управления и информатики. –
2006. – № 1–2. – С. 285–293.
5. Волков Л.Н. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики:
учебное пособие / Л. Н. Волков, М.С. Немировский, Ю.С. Шинаков.  М.: Эко-Трендз, 2005.
 392 с.
6. Голдсмит А. Беспроводные коммуникации / А. Голдсмит.  М.: Техносфера, 2011
 904 с.
7. Слюсар В. Cистемы МІМО: принципы построения и обработка сигналов / В. Слюсар
// Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2005. – № 8. – С. 52–58.
8. Веселовский К. Системы подвижной радиосвязи / К. Веселовский; пер. с польск.
И.Д. Рудинского; под ред. А.И. Ледовского.  М.: Горячая линия  Телеком, 2006.  536 с.
9. Кравчук С.О. Моделі ергодичної пропускної здатності і імовірності помилки
багатоантенної радіосистеми з просторово-часовим кодуванням в каналі із завмираннями /
Кравчук С.О., Міночкін Д.А. // Збірник наукових праць ВІКНУ ім. Тараса Шевченка. – 2009.
– № 20. – С. 63–71.
10. Larsson E.G. On maximum-likelihood detection and decoding for space-time coding
systems / Larsson E.G., Stoica P., Li J. // IEEE Trans. Signal Processing. – 2002. – V. 50. – No. 4. –
P. 937 – 944.
11. Tarokh V. Space-time block coding for wireless communication: Performance results /
Tarokh V., Jafarkhanii H., Calderbank A. R. // IEEE Journal on Selected Areas in Communications.
– March 2005. – V. 17. – P. 451–460.
12. Capacity limits of MIMO channels / A.J. Goldsmith, S.A. Jafar, N. Jindal, S. Vishwanath //
IEEE J. Select. Areas Commun. – 2003. – Vol. 21, № 6. – P. 684 – 702.
13. Andrews J.G. Inteference cancellation for celluar systems: A contemporary overview /
Andrews J.G. // IEEE Wireless Communications Magazine. – 2005. – vol. 12, № 2. – Р. 19 – 29.
14. Hamid Jafarkhani. Space-Time Coding: theory and practice // Cambridge University Press,
2005  302 р.
15. Борисов О. В., Ольшанський В. В., Уманець Я. І. Аналіз методів оцінки сигналів в
системі МІМО.//Труди Університету збірник №2(108) ст.208 – 214, інв.45139.
16. Шлома A.M., Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Панкратов Д.Ю. Квазиоптимальный
алгоритм демодуляции в системе BLAST// Наукоемкие технологии.  2004, № 11, Т. 5.
17. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Сов. радио, 1983. – 320 с.

17

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2012
════════════════════════════════════════════════════════
УДК 621.396.967
д.т.н. Вишнівський В.В. (ВІ КНУ)
ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ НА ПОБУДОВУ ПРИСТРОЮ ПЕЛЕНГАЦІЇ
НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕШКОД
БІЧНОГО ПРИЙОМУ АНТЕНИ
Пропонується нове технічне рішення квазіоптимального просторового фільтра для побудови каналів
пеленгації в перспективних активних радіолокаційних комплексах, у яких в якості антени використовується
цифрова лінійна антенна решітка і є система попереднього аналізу перешкод. Даний фільтр дозволяє істотно
скоротити обчислювальні витрати в порівнянні з оптимальним алгоритмом і, тим самим, підвищити
можливість технічної реалізації методу адаптивної пеленгації.
Вышнивский В.В. Техническое решение на строительство прибора пеленгации на основе
адаптивной системы защиты от препятствий бокового прийома антенн. Предлагается новое
техническое решение квазиоптимального пространственного фильтра для построения каналов пеленгации в
перспективных активных радиолокационных комплексах, в которых в качестве антенны используется
цифровая линейная антенная решетка и имеется система предварительного анализа помех. Данный фильтр
позволяет существенно сократить вычислительные затраты по сравнению с оптимальным алгоритмом и,
тем самым, повысить техническую реализуемость метода адаптивной пеленгации.
V. Vyshnivskyi Direction finding device construction technologies based on the adaptive protective system
from antenna side aural reception jamming. New technologies of quasioptimal spatial filter for the direction finding
channels construction in the advanced active radar where digital linear antenna array is used as an antenna and is
jamming preliminary analysis system have been suggested. The given filter allows to reduce computational costs
significantly in comparison with the optimal algorithm and, thus, increase the ability of the adaptive direction finding
method technical realization.
Ключові слова: пеленгація, адаптивна система захисту.

Вступ. Аналіз стану існуючих засобів повітряного нападу та досвід локальних
конфліктів останнього десятиліття показує, що їм приділяється домінуюча роль у сучасній
війні. Постійний ріст можливостей засобів повітряного нападу, удосконалення способів їх
застосування і, особливо, нарощування засобів радіоелектронної протидії, а також фізичного
знищення радіолокаційних станцій (РЛС) обумовлюють необхідність підвищення технічних
характеристик радіолокаційних засобів протиповітряної оборони.
Із сукупності вимог, що висуваються до РЛС найбільш актуальним залишаються
вимоги до забезпечення високої перешкодозахищеності в умовах застосування різного виду
перешкод. Задачі захисту РЛС від активних шумових перешкод (АШП) на даний час час
стали найбільш важливими. Це обумовлено тим, що: по-перше, у зв'язку зі зростаючою
тенденцією ускладнення перешкодової обстановки, по-друге, зі значним зростанням
інтенсивності активних шумових перешкод, про що свідчать дані публікацій про стратегічні
уроки бойових дій в Іраку.
Основне застосування методи пеленгації джерел зовнішніх випромінювань знаходять
для рішення завдання визначення координат джерел активних шумових перешкод. Тенденції
істотного підвищення інтенсивності джерел активних шумових перешкод приводять до
низької ефективності компенсаційних методів захисту в активних радіолокаційних станціях.
Практичне застосування знаходять тріангуляційні системи пасивної локації, що ґрунтуються
на реалізації рознесеного прийому сигналів активних шумових перешкод пеленгаційними
каналами радіолокаційних станцій угруповання.
Ефективність існуючих засобів активної радіолокації в складній завадовій обстановці
не можна вважати задовільною. Під складаною перешкодовою обстановкою прийнято
розуміти ситуації, коли в зоні відповідальності РЛС діє одночасно більше 4 ÷ 5
постановників активних шумових перешкод. У цих випадках різко зніжуються можливості
компенсації заважаючих сигналів, а в окремих ситуаціях захист РЛС є практично
недоцільнім. При цьому єдиним засобом одержання інформації про координати джерел АШЗ
стають тріангуляційні системи пасивної локації, які застосовуються у угрупованні
радіотехнічних військ.
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Особливості роботи тріангуляційних систем пасивної локації пов'язані з необхідністю
боротьбі з хибними пеленгами, що виникають за рахунок прийому сигналів АШП по каналам
бічного прийому антени РЛС. Тому існуючі тріангуляційні системи пасивної локації не
забезпечують необхідну ефективність у складній перешкодовій обстановці. Це проявляється
в істотному обмеженні можливості одночасного виявлення великої кількості джерел АШП, а
отже зниженні інформаційних можливостей систем пасивної локації. Одним із напрямків
підвищення ефективності тріангуляційних систем пасивної локації з точки зору збільшення
інформаційної (інакше пропускної) спроможності є розробка вдосконалення пеленгаційній
каналів, які реалізують нові алгоритми обробки сигналів. Це дозволяє підвищити якість
компенсації хибних пеленгів і тім самим збільшити інформаційну здатність тріангуляційної
системи пасивної локації.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Підвищення інформаційних можливостей
системи пасивної локації пов'язане, насамперед, із придушенням бічного прийому антеною
основного каналу обробки. Боротьба з бічними пелюстками прийому в сучасних засобах
радіолокації є однієї з важливих проблемних завдань підвищення ефективності
радіолокаційного забезпечення.
В активних радіолокаційних станціях найбільш перспективним заходом захисту від
зовнішніх, насамперед, шумових перешкод є застосування адаптивних систем просторовочасової обробки, як на основі аналогових кореляційних автокомпенсаторів, так і систем
багатоканального адаптивного прийому, що одержали назву адаптивних антенних решіток.
Теоретична база побудови адаптивних антенних решіток представлена у великій кількості
публікацій, зокрема в [1, 2, 3, 4].
Постановка завдання. Класичні системи багатоканальної автокомпенсації не
використовуються в пасивних пристроях пеленгації. Ця обставина обумовлена тим, що в них
відсутні розходження в структурі корисного сигналу (що пеленгується) і сигналу перешкоди.
Внаслідок цього відомі адаптивні методи придушення помилкових пеленгів не знайшли
застосування у відомих пеленгаційних каналах систем пасивної локації.
Ідея побудови інваріантних до тривалості сигналу автокомпенсаторів уперше
запропонована в [2]. Практична реалізація пеленгаційних каналів на базі адаптивних
антенних решіток представляє собою важке завдання. У той же час, безумовна
перспективність їх використання визначає актуальність проведення досліджень їхнього
застосування в перспективних системах пасивної локації. Тому в статті ставиться завдання
теоретичного аналізу можливостей реалізації адаптивних систем придушення помилкових
пеленгів як аналогового, так і цифрового варіанта в перспективних пеленгаційних каналах, а
також розробка конкретних технічних рішень на структуру пеленгаційних каналів.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо методи побудови адаптивних антенних
решіток і питання їхньої реалізації.
При використанні узагальненого підходу, принцип адаптивної компенсації перешкод,
що впливають на бокові пелюстки діаграми направленості антени, включає наступні
процедури обробки:
1) формування незалежним просторовим фільтром вихідної копії перешкоди, що діє в
основному каналу (позначимо nk, де k = [0, N]);
2) формування комплексного модулюючого множника k для множення на вихідну
перешкоду nk;
3) вагова обробка nk для одержання nk/, що співпадає в сталому режимі (у сенсі
середньоквадратичного відхилення) з перешкодою основного каналу.
Вихідна копія перешкоди nk завжди відрізняється від перешкоди в основному каналі як
по амплітуді (за рахунок різних діаграм направленості антен), так і по фазі (за рахунок
розбіжності фазових центрів антен). Після множення вихідної копії на комплексний ваговий
множник *k розходження в амплітуді й фазі компенсуються. Алгоритм формування *k
відповідає скалярному добутку векторів (n0, nk) і може виконуватися різними способами (в
аналогових пристроях захисту кореляційними зворотними зв'язками, у системах цифрової
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обробки – елементами системи цифрової обробки, зокрема, при великій кількості модулів –
матричними фільтрами).
Адаптивні антенні решітки виконують просторово-часову обробку сигнальноперешкодових полів.
При впливі плоскої хвилі під кутом  до нормалі різниця ходу хвилі між центром і
довільною точкою на апертурі антени відповідає:
x  x sin и  x cos ц  xu x ,
де х – координата точки розкриву антени,
ux – направлений косинус щодо осі Х.
Різниця ходу променів х викликає відносний фазовий зсув сигналу:
ц  2рx / л  (2 рx / л)u x .
Комплексна амплітуда сигналу, що сприймається елементом апертури dx пропорційна:

G ( x)e jц dx  G ( x)e j 2 рxu x / л dx ,
де G(x) – функція розподілу поля в розкриву антени.
Повний сигнал, що сприймається всім розкривом лінійної антени з напрямку ux
пропорційний функціоналові, що з точністю до постійного коефіцієнта К збігається з
виразом діаграми направленості антени:


F (u x )  K  G ( x)e j 2 рxux / л dx .


Множник х/ при ux у показнику експоненти називається просторовою частотою за
аналогією із частотою f, тому що він визначає швидкість зміни фази хвилі по кутовій
координаті ux і може позначатися, як:
fх=х/.
Між функцією розкрива антени G(x) і діаграмою направленості антени існує зв’язок
через перетворення Фур’є:


F (u x )    G ( f x )e j 2 рf x u x df x ;


G ( f x )   F (u x )e  j 2 рf xu x du x .

Пряме перетворення Фур’є (верхня формула) називається кутовим просторовим
спектром за аналогією зі спектром сигналу, а зворотне перетворення (нижня формула)
описує діаграму направленості антени.
Сигнал обмежений по тривалості, тому його спектр теоретично нескінченний. Антена
має обмежений розмір, отже, кутовий спектр діаграми направленості має кінцеву ширину, а
сама діаграма направленості теоретично поширюється в нескінченних межах.
Розглянемо відому процедуру [2] побудови адаптивних антенних решіток і дамо оцінку
її характеристик виявлення.
Завдання синтезу системи просторової обробки сигналів активних шумових перешкод з
більш простою технологією обчислювальних процедур у порівнянні з класичними системами
[1] ґрунтується на використанні деяких умов, що спрощують рішення даного завдання.
Однією з таких умов є наявність апріорної інформації про перешкодову обстановку, зокрема,
інформації про кутові координати джерел, що випромінюють перешкоди. Застосування даної
умови при розробці системи адаптивного захисту від перешкоди, що створена відбиттям
зондуючого сигналу в активній радіолокаційній станції від підстилаючої поверхні (кут місця
перевідбитого сигналу відомий) дозволило в [6] одержати рішення, які можна інтерпретувати
для випадку пеленгації.
При апріорі відомої перешкодовій обстановці замість оцінної кореляційної матриці R*
можна використовувати модифіковану матрицю R [5], що визначається, як
R  I NN  p ш  V  Pап  V H ,
(1)
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де I NN – одинична матриця розміру NN;
 
V  [ v п v с пер ] – матриця розміру N2;
Pап – діагональна матриця розміру 22, діагональні елементи якої дорівнюють
потужностям сигналів перешкоди.
Використовуючи формулу перетворення модифікованої матриці [5], з урахуванням (1)
одержимо:
1/2
H
1/2 1
H
R 1  р ш1  (I  р ш1  V  Р 1/2
 Р 1/2
(2)
АП  (I MM  Р АП  V V  Р АП )
АП  V ) .
Практично завжди виконуються умови:
Nqп>>1,
(3)
Nq1>>1,
(4)
де qп=рп/рш – відношення потужності сигналу перешкоди до потужності власних шумів
прийомного каналу антенної решітки;
q1=рс/рш – відношення сигнал/шум у прийомному каналі антенної решітки.
З урахуванням (3) і (4) співвідношення (2) спрощується й приймає вид:
R 1  p ш1 (I NN  V  (V H V)1  V H )  р ш1  (I NN  Pr)  р ш1  Pr ,
(5)
де позначено Pr  V(V H V)1 V H – проектор на підпростір, що утворений стовпцями матриці
V [5];
Pr – проектор на підпростір, ортогональний підпростору, що утворений стовпцями
матриці V, характеристика якого визначається виразом:
Pr  I NN  Vп (VпH Vп ) 1 VпH
(6)
Матричний фільтр із характеристикою ортогонального проектора (6) забезпечує разом
із цифровою лінійною антенною решіткою (ЦЛАР) просторову (кутову) селекцію перешкод,
тобто формування провалів у результуючій діаграмі направленості у напрямку на джерела
перешкод. Такий фільтр називають матричним режекторним фільтром.
Таким чином, замість класичного просторового фільтра можна використовувати фільтрпроектор з ортогональною характеристикою, що забезпечує кутову режекцію сигналів, що
впливають по боковим пелюсткам діаграми направленості антени. При цьому сумування
вихідних сигналів прийомних каналів буде проводитися з ваговими коефіцієнтами:
k np  Pr v o .
(7)
Головною перевагою нової адаптивної антенної решітки, що ґрунтується на
застосуванні запропонованого матричного фільтра, із характеристикою ортогонального
проектора являється істотне зменшення числа операцій комплексного множення, тобто
зниження вимог до обчислювальних ресурсів системи захисту.
Як показано в [6], виграш числа операцій множення розраховується по формулі:

м  N 2 (2  N ) /( M 2  MN 2 ) .
(8)
Так як завжди M<<N, то >>1.
Структурна схема системи адаптивного захисту від перешкод по боковим пелюсткам,
що ґрунтується на застосуванні нової системи просторової обробки сигналів активних
шумових перешкод з використанням матричного фільтра-проектора з характеристикою Pr
представлена на рис.1.
Характеристика матричного режекторного фільтра залежить від амплітудно-фазового
розподілу поля в розкриві антени, що змінюється при зміні азимута джерела перешкод, тому
в схемі рис.1 передбачена перебудова фільтра. Для управління перебудовою формуються
„пошукові” вектори.
Таким чином, аналіз отриманої структурної схеми системи адаптивного захисту від
перешкод, що ґрунтується на застосуванні матричних фільтрів-проекторів, показує, що її
застосування дозволяє істотно скоротити обчислювальні витрати в порівнянні з класичними
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Матричний фільтр-проектор,
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характеристикою
Pr

v ok

Векторний
множник

u1

N

vo

Формувач пошукового
вектора
системами і, тим самим, підвищити можливість технічної реалізації методу адаптивної
пеленгації.
Рис.1. Структурна схема системи адаптивного захисту від перешкод

У той же час недоліком даної системи просторової обробки сигналів активних шумових
перешкод являється необхідність одержання апріорної інформації про координати джерел,
що випромінюють перешкоди, яка фактично формується за рахунок перебудови
опорного вектора.
Висновок. Запропонована система просторової обробки сигналів активних шумових
перешкод, незважаючи на високу ефективність придушення бічного прийому, у зв’язку з
відзначеним вище недоліком може бути рекомендований тільки для побудови пеленгаційних
каналів перспективних активних радіолокаційних комплексів, у яких в якості антени
використовується цифрова лінійна антенна решітка і є система попереднього аналізу
перешкодової обстановки. Тому подальшими напрямками досліджень можна вважати пошук
шляхів удосконалення технології виготовлення систем просторової фільтрації і їх
програмного забезпечення.
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УДК 621.391
д.т.н. Даник Ю.Г. (ЖВІ НАУ)
к.т.н. Журавський Ю.В. (ЖВІ НАУ)
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕННЯ
В УМОВАХ ПОХИБОК ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ПЕРЕДАВАЧА ТА
ПРИЙМАЧА СИГНАЛУ
Обґрунтовано ймовірнісну форму енергетичної умови подавлення для випадкових значень потужності
сигналу та перешкоди. Виведено закони розподілу потужності сигналу та перешкоди на вході приймача в
умовах похибок визначення координат передавача та приймача сигналу. Одержано розв’язок задачі
оцінювання ефективності радіоелектронного подавлення в зазначених умовах. Достовірність отриманих
результатів забезпечується їх збігом з відомими формулами в граничних випадках.
Даник Ю.Г., Журавский Ю.В. Оценивание эффективности радиоэлектронного подавления в
условиях погрешностей определения координат передатчика и приемника сигнала. Обосновано
вероятностную форму энергетического условия подавления для случайных значений мощности сигнала и
помехи. Выведены законы распределения мощности сигнала и помехи на входе приемника в условиях
погрешностей определения координат передатчика и приемника сигнала. Получено решение задачи оценивания
эффективности радиоэлектронного подавления в таких условиях. Достоверность полученных результатов
обеспечивается их совпадением с известными формулами в граничных случаях.
Y. Danyk, Y. Zhuravskyi Rradiojamming efficiency evaluation in the conditions of coordinates determination
errors of signal transmitter and receiver . The probabilistic form of jamming power condition for the casual values of
signal and jam power has been approved. The laws of jam and signal power distributing on the entrance of receiver in
the conditions of coordinates determination errors of signal transmitter and receiver have been created. Decision of
radiojamming evaluation efficiency task in such terms has been obtained. Authenticity of the obtained results is
provided by their coincidence with known formulas in scope cases.
Ключові слова: радіоелектронне подавлення, ефективність, похибки, координати.

Актуальність досліджень. Оцінювання ефективності радіоелектронного подавлення
(РЕП) є досить важливим завданням, оскільки на ньому ґрунтуються розв’язки задач більш
високого рівня. На даний час відомі методи дозволяють оцінювати ефективність РЕП лише в
умовах, коли всі початкові дані є точно відомими. Проте це дещо суперечить практиці, тому
що координати передавачів і приймачів сигналів, як правило, визначаються з похибками.
Нехтування їх врахуванням призводить до того, що саму оцінку ефективності РЕП
отримують не точно, а з певними похибками. Вони, у свою чергу, тиражуються та ще більше
поглиблюються в кінцевих результатах задач вищих рівнів, що може призвести до істотних
прорахунків, прийняття хибних рішень. Таким чином, розроблення методів оцінювання
ефективності РЕП в умовах похибок визначення координат є важливим та актуальним
науково-практичним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінювання ефективності РЕП
розглядаються в багатьох джерелах, у тому числі в останніх узагальнених роботах у даній
галузі [1 – 4], але наведені там підходи стосуються умов, коли координати (відстані) є точно
відомими. Методи оцінювання показників радіоелектронних систем в умовах похибок
початкових даних [5, 6] не враховують специфіки впливу радіоелектронних перешкод, і тому
не можуть бути безпосередньо використані для оцінювання ефективності РЕП. Розв’язок
задачі оцінювання ефективності РЕП в умовах невизначеності координат приймачів [7]
дозволяє приблизно отримати необхідну оцінку без інформації щодо цих координат. Але
даний розв’язок не відповідає умовам похибок визначення місцезнаходження, оскільки в
такому разі є можливість врахувати певну, хоча й неточну, інформацію про координати.
Підхід до оцінювання ефективності РЕП в умовах похибок визначення координат передавача
сигналу наведено в [8], проте на практиці характерним є наявність зазначених похибок і для
приймачів [9], що потребує змін постановки та розв’язання відповідної задачі.
Постановка завдання. Отже, однією з не вирішених раніше частин загальної проблеми
оцінювання ефективності РЕП є її оцінювання в умовах похибок визначення координат
передавачів і приймачів сигналів. Відповідно, метою статті є розв’язання задачі такого
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оцінювання, аналіз отриманих результатів, у тому числі в граничних випадках, а також
порівняння отриманого розв’язку з аналогічним для похибок визначення координат лише
передавача сигналу.
Виклад основного матеріалу. Нехай: у декартовій системі координат розглядаються
наземні приймачі та передавачі сигналів ультракороткохвильового діапазону, антени яких в
азимутальній площині мають кругову діаграму спрямованості; поверхня, на якій розміщено
усі засоби, є плоскою; похибки визначення обох координат і передавача ( хпс , yпс ), і
приймача ( хпр , yпр ) незалежні та описуються нормальним законом розподілу;
середньоквадратичне відхилення обох координат передавача відносно їх математичних
сподівань mx пс , m y пс є однаковим  хпс   упс   пс ; аналогічні відхилення для хпр і yпр
відносно mxпр , m yпр також однакові  хпр   упр   пр . Необхідно оцінити ефективність
РЕП у даних умовах.
Основою для оцінювання ефективності РЕП є енергетична умова подавлення [2 – 4],
згідно з якою приймач вважається подавленим, якщо виконується така нерівність:
Рп  К п Рс ,

(1)

де Рп , Рс – потужність перешкоди та сигналу на вході приймача, Вт; К п – коефіцієнт
подавлення.
В задачах оцінювання ефективності РЕП затрати (енергетичні, апаратурні тощо)
вважаються постійними, тому оцінка ефективності РЕП E визначається безпосередньо за
ефектом [3]. Відповідно до (1) значення E щодо одного приймача E1 може бути
розраховано так:





E1  1 Рп К п1  Рс ,
де 1  – одинична функція (Хевісайда).
Значення Рс і Рп розраховуються відомим чином [4, 5]:
P G A
PпсGпс Ae
Рс  пс пс2 e 
,
2
4Rс
4R хпc , упc ; хпр , упр



Рп 

PппGпп Ae
4Rп2



2





PппGпп Ae

4R хпп , упп ; хпр , упр



,

(2)

(3)
(4)

де Pnc , Pnn – потужність передавачів сигналу та перешкоди, Вт; Gnc , Gnn – коефіцієнт
підсилення антен передавачів сигналу та перешкоди; Rc , Rn – відстань від приймача до
передавача сигналу та перешкоди, м; Аe – ефективна площа антени приймача сигналу, м2;
хпп , yпп – координати передавача перешкод, м; R.;. – відстань між двома точками, м.
Підставляючи (3) та (4) в (2), після скорочення Ae і 4 матимемо такий вираз для
оцінювання ефективності РЕП одного приймача:


R 2 хпп , упп ; хпр , упр 
PппGпп

E1  1

.
(5)
 PпсGпс К п

2
R хпс , упс ; хпр , упр 

У загальному випадку, коли задано декілька приймачів, ефективність РЕП одержується
усередненням значень, отриманих згідно з (5) [2, 8]. Аналіз виразів (3) – (5) показує, що в
умовах невизначеності координат передавача і приймача сигналу значення Рс і Рп не
можуть бути розраховані безпосередньо, оскільки координати передавача та відстань від
нього до приймача сигналу Rc  R хпс , упс ; хпр , упр , а також координати приймача та
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відстань від нього до передавача перешкод Rп  R хпп , упп ; хпр , упр точно не відомі. Таким





чином, у задачі, що розглядається, Rc , Rп , Рс , Рп , E1 є випадковими величинами [10].
Закон розподілу відстані Rп – f1  Rп  з урахуванням початкової умови
 хпр   упр   пр можна також вважати нормальним з математичним сподіванням
mRп  R ( mxпр ,m yпр ; хпп , упп ) та середньоквадратичним відхиленням  пр , тобто





 Rп  m R 2 
п
f1  R п  
exp 
(6)
.
2
 пр 2
2 пр


На значення Rс впливають похибки визначення координат як передавача, так і
приймача сигналу. За їх незалежності загальна похибка   визначення Rс становить [10]
1

    2пc   2пр .

(7)

Тоді аналогічно до (6) матимемо

f 2 Rс  

1




 Rс  m R
c
exp 
2
2
2




2  ,

(8)




де mRc  R ( mхпc , m упc ; mхпр ,m упр ).
Закони розподілу потужності перешкоди f 3 Pп  (зразу з урахуванням К п , Рп  Рп К п1 )
та сигналу f 4  Pс  можна отримати за такими формулами [10]:

f3 Pп   f1  Rп Pп  Rп Pп  ,

(9)

f 4  Pс   f 2 Rc Pс  Rc  Pс  .

(10)

Обернена функція Rп Pп  знаходиться з (4):
PппGпп Ae
.
4Pп K п
Модуль похідної (11) має такий вигляд:

3

 PппGпп Ae 
  Pп 2
Rп Pп   

4

P
K
п п 

Rп Pп  

(11)

PппGпп Ae
4 K п

.

(12)

Підставляючи (6), (11), (12) в (9), отримаємо вираз для закону розподілу потужності
перешкоди на вході приймача:
2
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Аналогічним чином для сигналу матимемо
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Достовірність отриманих законів розподілу забезпечується оберненістю їх одиниць
вимірювання до потужності (Вт-1) та виконанням умови щодо рівності одиниці площі під
функціями f 3 Pп  і f 4  Pc  [10].
Отже, ми маємо два закони розподілу: потужності перешкоди (13) та сигналу (14) на
вході приймача. На основі цих законів необхідно оцінити ймовірність виконання
енергетичної умови подавлення, тобто з’ясувати, чи виконується нерівність Рп  Рс . Для
вирішення даного завдання пропонується використати “плаваючий” поріг q , значення якого
шукається з такої умови:
q



 f 4 P dP   f 3 P dP .

q

(15)

0

Вираз (15) відображає рівність імовірностей того, що сигнал є потужнішим за
перешкоду (ліва частина), і того, що перешкода є менш потужною за сигнал (права частина).
Тоді для відомого q значення ефективності РЕП розраховується так:


Е1  РРп  Рс    f 3 Pп dPп ,

(16)

q

де Р  – імовірність виконання умови, зазначеної в дужках.
Вирази (15) та (16) можна вважати ймовірнісною формою енергетичної умови
подавлення для випадкових значень потужності сигналу та перешкоди, оскільки вони
дозволяють оцінити ймовірність її виконання.
Відповідно до (15) після інтегрування (13) та (14) матимемо таке рівняння:
 PпсGпс Ae

 mRc
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Ф
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t2

1 х 2
де Ф  x  
 е dt – нормальна функція розподілу [10].
2  
Зрівнюючи в (17) аргументи функції Фx  , у результаті відповідних перетворень
отримаємо
2
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Підставляючи q (18) в (16), після інтегрування, скорочень та підстановки значень mRc ,
mRп і   (7) матимемо
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Отже, вираз (19) є розв’язком задачі оцінювання ефективності РЕП в умовах похибок
визначення координат передавача та приймача сигналу. Для декількох приймачів оцінка
ефективності знаходиться шляхом усереднення (19) за ними всіма [2, 8]. Як видно з (16),
фізично оцінка ефективності РЕП у таких умовах дорівнює ймовірності подавлення
приймача (приймачів).
З виразу (19) можна отримати його часткові випадки для похибок визначення
координат лише приймача чи передавача:
 1 
 R mх , m у ; хпр , упр  R xпп , yпп ; хпр , упр PпсGпс K п
Е1  пр  0,  пс  0  Ф
пc
пc
  пс 
PппGпп



PпсGпс К п
 R х , у ; m ,m
 R xпп , yпп ; mхпр , m упр
пс пс
х пр
у пр 

PппGпп
Е1  пс  0,  пр  0  Ф



1  PпсGпс К п 

пр


PппGпп 




  , (20)





 . (21)



Вираз (20) дорівнює аналогічному, отриманому дещо іншим шляхом безпосередньо для
умов похибок визначення координат тільки передавача сигналу, який, у свою чергу,
збігається з (5) для граничного випадку  пс  0 [8]. Щодо (21), то коли додатково  пр  0 ,
значення ефективності РЕП залежить від співвідношення складових цього виразу таким
чином:
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Обидва вирази (21) та (22) можна об’єднати через одиничну функцію, тоді


P G K
Е1  пс  0 ,  пр  0  1 Rc  пс пс п Rп  .
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(22)

(23)

(24)

Якщо підвести в квадрат обидві складові в (24), що не впливає на точку перегину
одиничної функції (якщо a  b , то і a 2  b 2 ), отримаємо



Е1  пс  0,  пр

 Pпп Gпп
Rп2 
 0  1
 2.
 Pпс G пс К п Rc 



(25)

Аналіз виразу (25) показує, що він тотожний (5) для відомих координат. Таким чином,
отриманий розв’язок (19) в усіх граничних випадках повністю збігається з відомими
формулами, що підтверджує його достовірність.
Розглянемо приклад застосування отриманого розв’язку задачі оцінювання
ефективності РЕП (19). При розрахунках використаємо такі вихідні дані: Pnc  100 Вт;
Gnc  3; Pnп  1000 Вт; G nn  10; Ae  1 м2; К п  2;  пc  3 км;  пр  5 км; х пп  10 км;
y пп  10 км; m xпс  40 км; m y пс  30 км; m x пр  30 км; m y пр  35 км. Для вказаних вихідних
даних закони розподілу потужності перешкоди (13) та сигналу (14) на вході приймача мають
вигляд, зображений на рис. 1.
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f 3  Рп  ,
f 4 Рc 

q  3,2.10-7 Вт

f 4 Рc 
f 3  Рп 

Р , Вт

Рис. 1.
Аналіз рис. 1 показує, що обидва закони розподілу є несиметричними та дещо
відрізняються між собою як за математичним сподіванням, так і за дисперсією. Для обраних
вихідних даних значення „плаваючого” порога q становить 3,2.10-7 Вт, що відповідає
ефективності РЕП Е1  0,83.
Висновки. Таким чином, у результаті проведених досліджень на основі обґрунтування
ймовірнісної форми енергетичної умови подавлення для випадкових значень потужності
сигналу та перешкоди (15) і (16), а також законів розподілу цих потужностей на вході
приймача за похибок визначення координат передавача та приймача сигналу (13), (14)
одержано розв’язок задачі оцінювання ефективності РЕП у зазначених умовах (19).
Достовірність отриманих результатів забезпечується їх збігом з відомими формулами в
граничних випадках. Результати досліджень опрацьовано до рівня, який дозволяє
застосовувати їх на практиці.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у розв’язанні задач
оцінювання ефективності РЕП в умовах ще більшої невизначеності.
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д.т.н. Єрохін В.Ф. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
Гиндич Б.А. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ OFDM
У ШИРОКОСМУГОВИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ
Розглядаються історія створення і основні тенденції розвитку технології OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing), та організація стандартів широкосмугових безпровідних мереж BWN
(Broadband Wireless Network).
Єрохин В.Ф., Гиндич Б.А. Применение технологии OFDM в широкополосных беспроводных сетях.
Рассматриваются история создания и основные тенденции развития технологии OFDM (Orthogonal
Frequency Dіvіsіon Multіplexіng), а также организация стандартов широкополосных беспроводных сетей BWN
(Broadband Wіreless Network).
V. Erokhin, B. Hyndych OFDM technology use in broadband wireless networks. The history of creation and
basic tendencies of OFDM technology development (Orthogonal Frequency Dіvіsіon Multіplexіng) and also the BWN
standards organization (broadband wireless networks) are considered.
Ключові слова: BWN – Broadband Wireless Network, OFDM – Orthogonal Frequency Division
Multiplexing), UMB (Ultra Mobile Broadband, LTE – Long Term Evolution), IEEE – Institute of Electrical and
Electronics Engineers,
Постановка задачі.

На теперішній час активно розвиваються й використовуються бездротові системи
передачі даних. При проектуванні таких систем постає завдання вибору технології передачі
сигналів, а також вибору варіанта множинного доступу.
Однією з перспективних є технологія ортогонального частотного розділення –
мультиплексування (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM), що представляє
собою передачу даних на взаємно ортогональних по частоті несівних. OFDM механізму
притаманний ряд властивостей, що дозволяють задовольняти тенденціям часу. Однак
розроблена ще в 60-х роках минулого століття, технологія через минулу недосконалість стала
доступною для застосування лише відносно недавно.
У зв’язку з цим стає важливим подальший пошук шляхів удосконалення процедур
формування та обробки таких сигналів, чому повинні передувати огляд і детальний аналіз
технології OFDM, включаючи організацію стандартів широкосмугових бездротових мереж
Broadband Wireless Network – BWN, історію їх створення, а також розгляд стандартів
сімейства IEEE 802.х, у яких використовується технологія OFDM.
Одним з ключових є питання щодо наявності детермінованого зв’язку між кутовими
параметрами (початковими фазами) складових OFDM-сигналу, відповідь на яке може
суттєво вплинути на вид алгоритму його обробки.
Організація стандартів BWN
Стандарти BWN відносяться до мереж глобального поширення. Їх стандартизація має
за мету забезпечення сумісності (conformance) апаратних засобів при застосуванні мереж у
будь-якому місці земної кулі, незалежно від місця й часу виробництва [1]. Стандартизація
BWN припускає застосування мереж Broadband Wireless Acсess – ВWA, що відповідають
двом аспектам, які розробляються різними організаціями:
– стандарти специфікацій BWN розробляються асоціацією стандартів IEEE (IEEE
Standards Association – IEEE-SA), до складу якої входить комітет стандартизації локальних і
муніципальних мереж: IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee (рис. 1);
– стандарти тестових випробувань, які розробляються асоціаціями, пов’язаними з
виробництвом і впровадженням BWA мереж, таких як Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG, ZigBee
Alliance. Ці ж асоціації розробляють сертифікацію відповідних мереж BWA.
Зосередимося на питаннях організації розробки стандартів специфікацій. Комітет
стандартів IEEE 802 є одним із багатьох комітетів, заснованих IEEE-SA. Номер комітету
(802) відображає черговість його створення (лютий 1980 р.). Розробка стандартів LAN/MAN
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по тим або іншим конкретним аспектам здійснюється робочими групами Working Groups –
WG комітету. Загальновідомо, що робочі групи створюються при виникненні необхідності
розробки відповідних стандартів і розформовуються по вичерпанню потреби в їхній
подальшій діяльності.

Рис. 1. Структура комітету IEEE 802 LAN/MAN і його взаємозв’язок з іншими підрозділами й
зовнішніми організаціями

Якщо виникає потреба у деталізації напрямків діяльності WG, у їхньому складі
створюються цільові групи (Task Groups – TG). Приклад переліку діючих WG й TG,
предметом діяльності яких є розробка стандартів мереж BWA, наведений у табл. 1. Поряд із
цим, у цій таблиці згадані деякі WG, діяльність яких пов’язана з передісторією становлення
мереж BWA або напрямками їхнього розвитку.
Таблиця 1
Перелік робочих груп комітету IEEE 802 (IEEE 802 LAN/MAN Standards
Committee)
Позначення WG
IEEE 802.1
IEEE 802.2
IEEE 802.3
IEEE 802.11
IEEE 802.15

IEEE 802.16
IEEE 802.20
IEEE 802.22

Найменування WG
Протоколи вищих рівнів LAN
(Higher Layer LAN protocols)
Контроль логічних зв’язків
(Logical Link Control)
Технологія Ethernet
Бездротові LAN (Wireless LAN)
Бездротові PAN (Wireless PAN)
TG IEEE 802.15.1. Середньошвидкісні PAN
TG IEEE 802.15.3. Високошвидкісні PAN
TG IEEE 802.15.4. Низькошвидкісні PAN
Широкосмуговий бездротовий доступ (Broadband
Wireless Access)
Мобільний широкосмуговий бездротовий доступ
(Mobile Broadband Wireless Access — MBWA)
Бездротові RAN (Wireless Regional Area Networks)

Бренд BWN
–
–
–
WiFi
–
Bluetooth
WiMedia
ZigBee
WiMax
WiMobile
WiRAN

Стандарти широкосмугових мереж стільникового зв’язку (Universal Mobile
Telecommunication System – UMTS, Code Division Multiple Access – cdma2000) розробляються
партнерськими проектами 3GPP й 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project), що поєднують
(European Telecommunications Standards Institute – ETSI) і національні організації в галузі
стандартизації: (Telecommunications Industry Association – TIA, Telecommunications
Technology Committee – TTC, Association of Radio Industries and Business – ARIB, China
Communications Standards Association – CCSA, Telecommunications Technology Association –
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TTA (рис. 2)). Органи стандартизації обох проектів мають аналогічну структуру: вони
включають 4 технічні групи (Technical Specification Groups – TSG) підготовки стандартів, що
відповідають різним функціональним аспектам архітектури BWN стільникового зв’язку.
Структура TSG обох партнерських проектів збігається: технічні групи містять по
кілька робочих груп (WG), що займаються окремими складовими загальної тематики TSG.
WG різних TSG взаємодіють між собою, чому сприяє наявність загальних керуючих органів
у проектах (Project Coordination Group – PCG, Steering Committee – SC).
ARIB
TSG
CN
TSG
SA

WG

TSG
RAN
TSG
GERAN

TTC
TSG-X
Project
coordination
group

3GPP

CCSA

3GPP2

Steering
commmittee

TSG-S
WG
TSG-C

TTA
TSG-A
TIA

ETSI

Рис. 2. Організаційна структура 3GPP та 3GPP2
У Європі стандарти 3GPP як структурної одиниці ETSI є стандартами цієї організації; у США
стандарти партнерського проекту 3GPP2 затверджуються асоціацією промисловості TIA.

Таблиця 2
Об’єкти стандартизації і „зони відповідальності” різних TSG партнерських проектів

3GPP та 3GPP2
Об’єкти стандартизації
Сервіси і системні аспекти
Мережі радіодоступу
Базова мережа

Позначення TSG

3GPP
TSG SA
(TSG System Aspects )
TSG RAN
(TSG Radio Access Network)
TSG CT
(TSG Core and Terminals)

3GPP2
TSG-S
TSG-C
TSG-X

Інтерфейси мережі доступа

–

TSG-A

Мережі доступа GSM EDGE
(GERAN)

TSG GERAN
(TSG GSM EDGE Radio Access
Network)

–

В решті-решт діяльність згаданих партнерських проектів і технічних комітетів була втілена в
концепції мереж стільникового зв’язку IMT-2000, мета якої – глобальне визнання стандартів, що
розробляються, при сумісності устаткування всіх виробників.

На початковому етапі концепція поєднувала „сімейство” з п’яти базових
радіоінтерфейсів, розроблених у рамках 3GPP й 3GPP2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD),
CDMA TDD (UTRA TDD), CDMA Multi-Carrier (cdma 2000), FDMA/TDMA
(DECT ЕР) і TDMA Single-Carrier (UWC-136). Крім того, у тому ж 2007 році в IMT-2000
включений мобільний WiMAX (OFDMA TDD WMAN) [1]. Із цього моменту ринки послуг
стільникового зв’язку й широкосмугового доступу набули більш складний характер,
об’єднавши тенденції взаємопроникнення, партнерства й суперництва.
Найбільше поширення в Європі й світі одержали системи стільникового зв’язку 3-го покоління
стандартів UMTS й cdma2000 та його релізів відповідно.

У цей час робочі групи проекту 3GPP завершили розробку мережі радіодоступа
Е-UTRAN та архітектури базової мережі високого рівня System Architecture Evolution – SAE системи
Long Term Evolution – LТЕ. Результати роботи викладені в технічних специфікаціях Release 8, 9.
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Робочі групи проекту ЗGРР приступили до створення технічних специфікацій Release 10,
спрямованих на поліпшення параметрів системи LТЕ (створення системи LТЕ Advanced) [2].
На даний час уже сформовані основні вимоги, яким повинна відповідати система LТЕ
Advanced. По суті це вимога до стандартів мобільних мереж четвертого покоління (4G):
– максимальна швидкість передачі даних в напрямку „вниз” – до 1 Гбіт/с, в напрямку
вверх – 500 Мбіт/с;
– смуга пропускання в напрямку „вниз” – 100 МГц, в напрямку „вверх” – 60 МГц;
– максимальна ефективність використання спектра в напрямку „вниз” – 30 біт/с/Гц,
напрямку „вверх” – 15 біт/с/Гц;
– повна сумісність і взаємодія з LТЕ та іншими системами стандартів 3GРР
(GERAN/UMTS).
Для рішення цих задач пропонуються: використання радіоканалу із більш широкою
смугою (до 100 МГц), асиметричне розділення смуг пропускання між напрямком “вниз” та
напрямком „вверх” у випадку частотного дуплексу, більш вдосконалені системи кодування
та системи виправлення помилок, гібридна технологія OFDMА та SC-FDMА для напрямку
„вверх”, а також технологія Multiple Input Multiple Output – МІМО для антенних систем LTE.
Таким чином, до теперішнього часу загальними зусиллями ETSI та 3GPP розроблена
європейська система стандартизації технології GSM/UMTS/LTE, яка невпинно
удосконалюється. У результаті досліджень, проведених у 2004-2009 роках, вибраний
напрямок щодо еволюції технологій – створення мереж LTE.
До неї ввійдуть всі вдосконалені інтерфейси базових стандартів, а також нові
технології: LTE, Ultra Mobile Broadband – UMB тощо.
Історія розвитку технології OFDM
У специфікаціях новітніх телекомунікаційних проводових і бездротових стандартів
усе частіше можна зустріти використання OFDM технології. Її високу популярність
забезпечують продиктовані часом вимоги до архітектури радіосистем [3]. Розроблена ще в
60-х роках минулого століття технологія OFDM через недосконалість тодішніх технологій
стала доступною для застосування лише відносно недавно.
Уперше такий підхід був використаний приблизно 40 років тому у декількох військових
системах: KINEPLEX, ANDEFT і KATHRYN [4]. Так, система передачі даних KINEPLEX ТЕ-206
забезпечувала передачу зі швидкістю 2400 біт/с із використанням 8 каналів (піднесівних), а ТЕ-202 –
3000 біт/с із використанням 40 каналів. При цьому частотний розніс між піднесівними був не менше
або дорівнював Ω=2π/T (T – довжина тактового інтервалу), тому що при взаємно некогерентних
піднесівних забезпечити їх ортогональність при меншому розносі неможливо. Зазначене потребує
окремого пояснення. Нехай Ω=2π/T ,
T
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Спочатку використовувалися системи з декількома несівними (Multicarrier System).
При цьому спектри сусідніх несівних суттєво не перекривалися. Такий підхід неефективно
використовував виділену смугу частот. Теоретичні основи демодуляції таких
багаточастотних сигналів закладені в [5]. Але в [5] умова взаємної когерентності (тотожності
початкових фаз) несівних не висувалися, і фільтрацію початкових фаз кожної несівної
пропонувалось виконувати незалежно, згідно [6].
Потім з’явилася ідея використати системи, у яких спектри сусідніх несівних суттєво
перекриваються. Очевидно, що для прийому таких несівних необхідно, щоб вони були
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ортогональними. Ортогональність означає, що згортка суми всіх несівних з опорним
сигналом, налаштованим на одну несівну, дає ненульовий відгук тільки із заданою несівною
й гарантує частотну незалежність каналів один від одного, а отже, і відсутність міжканальної
інтерференції. Очевидно, забезпечення ортогональності при розносі Ω=π/T можливе лише за
умови, що початкові фази всіх піднесівних є однаковими. Дійсно при Ω=π/T,
T
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Як видно з рис. 3, такий підхід припускає істотний виграш в ефективності
використання виділеної смуги частот.
Частотні канали

Частота, f
Рис. 3. Приклад частотних каналів, що перекриваються, з ортогональними несівними

Властивістю ортогональності використовуваних для передачі потоків даних несівних
визначило назву технології OFDM – передача даних на ортогональних по частоті несівних.
Це забезпечує високі швидкості й появу можливості подальшого підвищення завадостійкості
передачі інформації. Недоліком перших OFDM-систем була необхідність використовувати
для кожної несівної свій гетеродин і свій фільтр. В 1971 р. Вайнштейн й Еберт показали, що
застосування зворотнього дискретного перетворення Фур’є на передавальній, і прямого
дискретного перетворення Фур’є на приймальній стороні дозволяє ефективно сформувати
набір ортогональних за частотою несівних [7]. Такий підхід додатково підкріплюється
існуванням достатньої кількості ефективних алгоритмів швидких дискретних перетворень
(ШДП) [8].
Із цього моменту технологія OFDM знайшла широке застосування як у провідних, так
й у радіосистемах передачі даних (табл. 2). Секрет такого широкого застосування криється в
особливостях технології. Коротко можна виділити основні позитивні й негативні її
сторони [9, 10]:
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Переваги Висока ефективність використання спектра, що пояснюється майже
прямокутною формою обвідної при великій кількості піднесівних.
Проста і гнучка програмно-апаратна реалізація: базові операції реалізуються
методами цифрової обробки.
Вагоме протистояння міжсимвольним перешкодам (ISI – intersymbol interference) і
інтерференції між піднесівними (ICI – intercarrier interference). Як наслідок – робастність
(нечутливість) до багатопроменевого поширення.
Можливість застосування різних схем модуляції для кожної піднесівної, що дозволяє
адаптивно варіювати завадостійкістю і швидкістю передачі, до задіяння сигнально-кодових
конструкцій включно.
Недоліки
Необхідна якісна синхронізація по частотах та фазах піднесівних.
Чутливість до ефекту Доплера, що обмежує застосування OFDM у мобільних
системах.
Неідеальність сучасних приймачів, який породжує фазовий шум та обмежує досяжні
кратності модуляції на піднесівних.
Так званий захисний інтервал, що використовується в технології OFDM для
боротьби з багатопроменевим поширенням, та знижує спектральну ефективність сигналу.
Відносно високе значення відношення пікової потужності радіосигналу до її
середнього значення, що суттєво знижує енергетичну ефективність радіопередатчиків.
Незважаючи на це, OFDM є відмінним рішенням для архітектури сучасних мереж, що працюють
в умовах мегаполіса. Технічний прогрес і динаміка ринку постійно штовхають виробників
удосконалювати існуючі технології. У результаті з’являються пристрої, що використовують у своїй
основі різні модифікації OFDM. Однак ядро й закладені в нього принципи залишаються ті ж.
Відомі такі модифікації методу OFDM [10]:
SOFDMА (Scalable OFDMА) – масштабований OFDMА, використовується в
мобільних пристроях технології WiMAX.
COFDM (Coded OFDM). Цей вид OFDM відрізняється лише тим, що дані попередньо
кодуються коригуючими кодами. В технології (Digital Video Broadcasting –
Terrestrial – DVB-T), використовується саме цей вид OFDM.
Flash OFDM (Fast low-latency access with seamless handoff OFDM). Ця модифікація
була розроблена компанією Flarion Technologies. Орієнтований під мобільні пристрої. Всі
особливості модифікації полягають в алгоритмах роботи з комутацією пакетів даних.
OFDMA. (OFDM Access). Це багатокористувацький варіант OFDM технології, якому
притаманне виділення кожному користувачу часовий інтервал, розмір яких n×m, де n – кількість
підканалів, m – кількість OFDM-символів.
VOFDM (Vector OFDM). Дану модифікацію просуває компанія Cisco Systems.
В основі лежить концепція технології MIMO. Сюди ж можна віднести MIMO-OFDM.
WOFDM (Wideband OFDM). Широкосмугова модифікація OFDM розроблена
компанією Wi-LAN Inc. У такій модифікації досягається підвищення пропускної здатності й
завадостійкості. Основна відмінність полягає у більшій частотній відстані між несівними.
Серед розглянутих систем більшу популярність і поширеність одержали класична
OFDM схема й COFDM модифікація.
Як уже було зазначено, модуляція OFDM використовується в системах цифрового
телебачення (стандарти DVB, Integrated Services Digital Broadcasting – ISDB), цифрового
радіомовлення (стандарти digital Radio Mondiale – DRM, Digital Audio Broadcasting – DAB,
In-band on-channel – IBOC), системах бездротового широкосмугового зв’язку WiMAX,
MobileWiMAX, MBWA, автоматизованих системах контролю й обліку електроенергії,
системах типу „інтелектуальний будинок” й ін. На ній базуються стандарти бездротового
зв’язку IEEE 802.11a,e,g,n,ac,ad; 802.15.3a; 802.16а, е, d, m; 802.20; 802.22.
Уяву про масштаби використання технології OFDM у стандартах IEEE дає таб. 2.
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Таблиця 2
Стандарти IEEE, у яких використовується технологія OFDM
Технологія

Стандарт

Використання

Пропускна здатність, Мбіт/с Радіус дії, км Частота, ГГц

Wi-Fi

802.11a

WLAN

до 54

до 0,3

5,0

Wi-Fi

802.11g

WLAN

до 54

до 0,3

2,4

Wi-Fi

802.11n

WLAN

до 450 (в перспективі до
600)

до 0,3

2,4 - 2,5 або
5,0

Wi-Fi

802.11ac

WLAN

до 1300 (у розробці, ввід в
експлуатацію в 2012 році)

до 0,2

5,0

Wi-Fi

802.11ad

WLAN

до 7000 (у розробці)

до 0,01

60

WiMax

802.16

WMAN

32-135

2-5

10-66

WiMax

802.16а

WMAN

до 75

до 50

2-11

WiMax

802.16d

WMAN

до 75

25-80

1,5-11

WiMax

802.16e

Mobile WMAN

до 40

1-5

2,3-13,6

WiMax

802.16m

WMAN, Mobile
WMAN

до 1000 (WMAN), до 100
(Mobile WMAN)

UWB
MultiBand
OFDM

802.15.3a

WPAN

110-480 (в перспективі >
1000)

до 0,1

7,5

MBWA

802.20

WMAN

1-16 (швидкість пересувания
до 250 км/год)

15

до 3,5

Wi-Fi

802.22

WRAN

22

до 100

від 0,054 до
0,698

н/д (стандарт н/д (стандарт у
у розробці)
розробці)

Рис. 3. Характеристика систем бездротового зв’язку, у яких використовується технологія OFDM:
відстань (V), швидкість передачі даних (R) [11]
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Висновки: У статті викладений стислий огляд технології OFDM. Викладена історія
становлення, а також сформульовані переліки стандартів IEEE, де і з якими параметрами
використовується технологія OFDM на теперішній час.
Перспективним напрямком розвитку є вирішення задачі фільтрації початкових фаз
несівних, що опирається на умову збереження аналітичного зв’язку між їхніми початковими
фазами на приймальній стороні. Суттю завдання є одночасна фільтрація (оцінка) початкових
фаз, реалізована на основі „групового” спостереження всіх несівних, не обов’язково
виконуючи при цьому дискретні перетворення Фур’є і застосовувати пілотсигнали [5, 6].
Такий підхід, дозволить відмовитися від процедури відновлення піднесівних по пілотсигналу (сигналам), роль яких зараз виконують одна або більше неманіпульованих
піднесівних [12]. Демодулятори OFDM-сигналу, побудовані по такому принципу, будуть
нечутливі до придушення будь-якої частини піднесівних, тому що роль всіх піднесівних в
оцінці початкової фази опорного сигналу виявляється однаковою.
Результат рішення поставленого завдання може бути використаний у перспективній
технології LTE advanced [13-14].
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УДК 621.396.4
Коваленко І.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Романюк А.В. (НТУУ „КПІ”)
ВИМОГИ ДО МЕТОДУ АГРЕГАЦІЇ ДАНИХ В
СЕНСОРНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Проаналізовано методи агрегації даних в сенсорних радіомережах та висунуті вимоги до методу
агрегації даних сенсорних радіомереж спеціального призначення і запропоновані шляхи їх реалізації.
Коваленко И.Г., Романюк А.В. Требования к методу агрегации данных в сенсорных радиосетях
специального назначения. Проанализированы методы агрегации данных в сенсорных радиосетях и выдвинуты
требования к методу агрегации данных сенсорных радиосетей специального назначения.
I. Kovalenko., A.Romanjuk Aggregation data requirements in special wireless sensor networks with an excess
of heterogeneous nodes. Aggregation data methods in special wireless sensor network were analyzed and the demands
to the method of aggregation data in special wireless sensor networks with an excess of heterogeneous nodes
were made.
Ключові слова: сенсорна радіомережа, вузли мережі, енергозберігання.

Актуальність. Перспективна автоматизована система управління військами для збору
розвідувальної та іншої інформації буде використовувати сенсорні радіомережі (СР), що
складаються з сенсорних вузлів з інтегрованими функціями моніторингу навколишнього
середовища, обробки і передачі даних [1]. Основними елементами сенсорних вузлів є:
датчики контролю зовнішнього середовища, мікропроцесор, батарея та прийомопередавач.
Особливостями СР спеціального призначення є: велика розмірність (сотні, тисячі);
значна інтенсивність виходу з ладу вузлів (зміна топології); надлишкова кількість вузлів;
неоднорідність вузлів (радіусів радіозв’язності та зон моніторингу); різнорідність датчиків
(вібраційні, акустичні,магнітні, інфрачервоні, хімічні, радіаційні, температури та вологості,
напрямку та швидкості вітру тощо); концентрація трафіка мережі навколо шлюзу;
неможливість заміни вузлів (батарей). Вузли СР мають обмежене автономне джерело
живлення, що вимагає застосовувати енергозберігаючі методи управління для зменшення
використання енергоресурсу окремими вузлами для подовження функціонування всієї
мережі [2]. Одним з ефективних шляхів енергозбереження є зменшення обсягу даних, що
циркулює в мережі шляхом їх агрегації [2].
Агрегація даних в мережі дозволяє [3]:
виключити втрату повідомлень при перевантаженні трафіку на окремих ділянках
мережі за рахунок зменшення обсягу даних, що передаються;
зменшити використання енергетичних ресурсів окремих вузлів мережі і, відповідно,
збільшити „час життя” мережі;
зменшити вплив помилково визначених даних сенсорів.
В свою чергу агрегація даних має недолік – при втраті або компрометуванні одного
повідомлення агрегованих даних втрачаються дані від відповідної гілки (групи) вузлів.
Виходячі з особливостей СР спеціального призначення можна визначити основні
вимоги до методів агрегації даних в мережах даного класу:
– забезпечення зберігання енергоресурсу вузлів для збільшення тривалості
функціонування мережі;
– незалежність від реалізації методів управління на різних рівнях моделі OSI;
– забезпечення зменшення обсягу даних за рахунок надлишковості, часової та
просторової кореляції інформації з допустимою втратою точності;
– забезпечення безпеки і неможливості компрометування даних;
– забезпечення функціонування в умовах виходу з ладу окремих вузлів;
– врахування ущільнення (концентрації) трафіку на наближених до шлюзу вузли;
– забезпечення обробки даних різного пріоритету.
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На даний час розроблено множина методів агрегації даних (МАД) для СР різного
призначення, структури, розміру тощо [2]. Існуючі методи агрегації даних не відповідають
вимогам до СР спеціального призначення, що були вказані вище, тому не можуть
використовуватись для побудови CР спеціального призначення. Тому постає задача:
проаналізувати існуючий досвід при розробці методів агрегації даних в сенсорних
радіомережах, виявити переваги та недоліки окремих методів і з їх врахуванням висунути
вимоги до методу агрегації даних сенсорної радіомережі спеціального призначення.
Аналіз публікацій. Класифікація методів агрегації даних представлена на рис. 1.
Порівняльна характеристика МАД наведена в таблиці 1. Відповідно прийнятої моделі збору
даних [2] (всі вузли передають дані моніторингу шлюзу) для зменшення обсягу даних, що
збираються СР, доцільно використовувати деревоорієнтовані методи збору даних, такі як
TAG, Directed Diffusion, DB-MAC, Tributaries and Deltas, MyDAP [4-5].
Методи агрегації даних в СР
за типом архіт ект ури з бору дани х
Децентралізовані МАД
Централізовані МАД
Деревоорієнтовні Кластерні Багатошляхові Ланцюгові
з а м е х а н і з м а м и МАД
забезпечення безпеки
передачі даних
за рівн ем моделі OSI
безпека
передачі між
окремими
вузлами

безпека
передачі від
окремого вузла
до шлюзу

гібридні
механізми
безпеки

Прикладний

Мережевий

Канальний

Багаторівневі

Рис. 1. Класифікація МАД

Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів агрегації даних
Характеристика

Тип (архітектура
збору даних, тип
управління тощо)

Метод
дерево, збір даних
шлюзом
Directed Diffusion дерево, збір даних
[7]
шлюзом
ланцюги,
PEGASIS [8]
централізований або
децентралізований
дерево,
DB-MAC [9]
децентралізований
TAG [6]

LEACH [10]

Кластери,
розподілений

Кластери,
розподілений
синхронний
Synopsis Diffusion
Багатошляховий,
[12]
розподілене
Tributaries and
дерево/багато
Deltas [13]
шляхів,
Дерево,
MyDAP [14]
централізоване або
децентралізоване
COUGAR [11]

Відмовостійкість при
виході з ладу
окремих вузлів

Обсяги
службового
трафіку

Можли- ДопустиДодаткові
вості
ма мобільСинхро-нізація Рівень моделі
методи енергомасштаність
вузлів мережі
ОSI
збереження
бування
вузлів

Низька

Високі

Низькі

Низька

Періоди сну

Періодична за
вимогою

Середня

Високі

Середні

Середня

–

Асинхрон-ний

Низька

Високі

Дуже
низькі

Дуже
низька

Зміна
активного
вузла

Періодична

Середня

Низькі

Високі

Висока

–

Асинхрон-ний

Періодична

Низька

Середня

Низькі

Низька

Зміна
головних
вузлів
кластерів,
періоди сну

Середній

Середня

Низькі

Низька

–

Періодична

Висока

Середня

Високі

Висока

–

Асинхрон-ний

Висока

Середня

Середні
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Так в методі TAG збір даних організується таким чином, що повідомлення до шлюзу
поступають згідно фіксованого дерева збору даних і батьківські вузли передають дані в
напрямку шлюзу тільки після отримання всіх даних від дочірніх вузлів і обробки за
допомогою заданих на прикладному рівні функцій (COUNT, MIN, MAX, SUM та
AVERAGE). Недоліки: даний метод передбачає періодичну реконфігурацію дерева збору
даних (з управлінням на прикладному рівні) та має низьку стійкість до відмов окремих вузлів
(втрачаються всі дані відповідної гілки вузлів), зменшення обсягів даних залежить від
методів збору даних, затримки повідомлень.
Метод Directed Diffusion передбачає передачу даних від окремих вузлів за командою
шлюзу. Метод включає три етапи: запит даних, визначення відхилень даних вузлами мережі,
передачу даних по запиту. При передачі даних по визначеним маршрутам вузли зберігають
відхилення значень даних і використовують їх при наступних запитах. Метод передбачає
організацію структури (зв’язності) мережі та маршрутизацію відповідно структурі мережі
збору даних прикладного рівня. Недоліки: витрати ресурсів вузлів на передачу запитів на
отримання даних, залежність від методів канального та мережевого рівнів моделі OSI та
методів збору даних прикладного рівня.
Метод DB-MAC передбачає взаємодію вузлів на канальному рівні моделі OSI. Вузли
прослуховують радіоканал і для передачі в напрямку шлюзу обирається сусідній вузол, який
останнім отримав повідомлення від інших вузлів. Це дозволяє організувати накопичення
даних на окремих вузлах, після чого здійснюється їх обробка відповідно методів збору даних
прикладного рівня (COUNT, MIN, MAX, SUM та AVERAGE). Недоліки: залежність від
методів збору даних прикладного рівня та методів множинного доступу канального
рівнів моделі OSI.
Метод Tributaries and Deltas передбачає побудову зв’язності мережі за двома типами
організації збору даних: для віддалених вузлів – деревовидний, а для наближених до шлюзу
– багатошляховий. Це дозволяє більш рівномірно розподілити навантаження на наближені до
шлюзу вузли. Розмір зони багатошляхового збору даних навколо шлюзу розраховується
адоптивно. Зменшення обсягу даних здійснюється на прикладному рівні. Недоліки:
залежність від методів збору даних, методів множинного доступу до каналу та
методів маршрутизації.
Основна частина запропонованих методів агрегації даних забезпечує зменшення
обсягів передачі даних на прикладному рівні. Застосування методів прикладного рівня
передбачає володіння інформацією про мережу всіма її вузлами (детерміноване розгортання
з визначеними параметрами, передача великого обсягу службової інформації для взаємодії
вузлів і централізоване управління ними), що не відповідає вимогам до СР військового
призначення. Тому для мереж даного класу доцільно використовувати методи агрегації
даних на мережевому рівні, які передбачають децентралізоване функціонування.
Основним недоліків існуючих методів агрегації даних є неможливість їх застосування
мережі для заданого зменшення витрат енергоресурсу визначеного вузла. Розроблені методи
дозволяють зменшити обсяги передачі даних в мережі, але не передбачають зменшення
витрат енергоресурсу окремих перенавантажених ретрансляцією вузлів мережі, вихід з ладу
яких може порушити зв’язність мережі.
Крім того, в деревоорієнтованих методах агрегації даних при виході з ладу окремого
вузла (або його компрометування) можлива втрата (компрометація) даних цілої відповідної
гілки вузлів. Тому крім механізмів зменшення обсягу даних, методи агрегації даних повинні
реалізовувати механізми перевірки цілісності даних, що збираються. Також, методи агрегації
даних повинні бути сумісними з методами управління топологією, доступу до каналу та
методам маршрутизації в мережі. На погляд автора цієї статті найбільш універсальним
розробленим методом, що відповідає даним умовам, є метод МyDAP (A Dynamic Data
Aggregation Scheme for Privacy Aware Wireless Sensor Networks) [14]. Цей метод забезпечує
агрегацію даних на вузлах при перевантаженнях передачі даних. В методі зменшення обсягу
даних здійснюється при загрозі переповнення черги передачі повідомлень (буферу), що
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дозволяє уникнути втрату повідомлень. Але вказаний метод, як і інші розглянуті, не
відповідає вимогам до СР спеціального призначення з тривалості функціонування мережі
(управління витратою енергоресурсу визначених вузлів, безпеки, особливостей випадкового
розгортання надлишкової кількості неоднорідних вузлів [15]. Крім того метод агрегації
даних для СР спеціального призначення повинен враховувати можливість застосування
різних, в тому числі гібридних, методів множинного доступу [16].
Таким чином, вищевказані розроблені методи агрегації даних не відповідають вимогам
до сенсорних радіомереж спеціального призначення. Тому необхідно постає актуальною
розробка нового методу агрегації даних в СР спеціального призначення.
Визначення вимог до методу агрегації даних СР спеціального призначення та
шляхів їх реалізації. Метод агрегації даних в сенсорних радіомережах спеціального
призначення повинен забезпечувати зменшення витрат енергоресурсу вузлів шляхом
зменшенням обсягу даних, що передаються в напрямку шлюзу в залежності від
навантаження даних, пріоритетів та необхідної точності.
Особливістю розгортання СР спеціального призначення є використання надлишкової
кількості вузлів для забезпечення заданого покриття району моніторингу, внаслідок чого
виникає надлишковість інформації за рахунок часової та просторової кореляції повідомлень.
Так деякі дані моніторингу можуть не змінюватись на протязі деякого часу. Вузли мережі
повинні відслідковувати дані, що не зміняються і передавати в напрямку шлюзу одне
повідомлення за гілку дочірніх вузлів після передачі даних, що змінилися. Це дозволить
виключити повторну передачу даних в мережі.
Окремі дані можуть однаково фіксуватися багатьма сенсорними вузлами на окремій
ділянці (наприклад, вібраційні та акустичні сигнали від функціонування двигунів окремих
видів озброєння (техніки)). Приклад групи вузлів, що однаково фіксують параметри
навколишнього середовища приведений на рис. 2. Надлишковість цієї інформації зворотно
пропорційна точності вимірювання окремих параметрів навколишнього середовища
(кількості дискретних рівнів вимірювання). Крім того, окремі сенсори можуть помилково
визначити деякі параметри і використання надлишковості може "згладити" ці помилки.
y
R

x
Рис.2. Приклад групи вузлів, дані яких просторово корелюються

Використання методу агрегації даних може знизити точність збору даних в мережі і
вносити додаткову затримку в передачі повідомлень в напрямку шлюзу, тому його доцільно
використовувати в окремих наступних випадках:
1. При застосуванні гібридних методів доступу з організацією зони детермінованого
множинного доступу (ЗДМД) до радіоканалу для вузлів, наближених до шлюзу на граничних
вузлах цих зон. (рис. 3). При цьому різні методи доступу (випадковий, детермінований)
застосовуються в окремі періоди
функціонування мережі. Граничні вузли ЗДМД
функціонують в обидва періоди (під час випадкового множинного доступу (МД) до каналу
накопичують дані, під час детермінованого передають в напрямку шлюзу). В цьому випадку
створення черг повідомлень на цих вузлах для агрегації даних не призведе до додаткових
затримок передачі повідомлень. Крім того агрегація даних на граничних вузлах дозволить
узгодити трафік граничних вузлів ЗДМД, отриманий під час під час випадкового доступу до
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каналу з поточним виділенням для цих вузлів ресурсу радіоканалу під час
детермінованого доступу.
2. У випадку перенавантаження окремих вузлів мережі ретрансляцією даних.
Відповідно наведеному прикладу на рис. 4 всі вузли „відокремленої” підмережі можуть
передавати дані в напрямку шлюзу лише через два вузли 1 та 2 , що призведе до підвищеного
використання їх енергетичного ресурсу, передчасного виходу з ладу та подальшої
відсутності зв’язності вказаної підмережі з шлюзом. Подовжити час функціонування вузлів 1
та 2 можливо лише обмеженням кількості передач в напрямку шлюзу для цих вузлів, що, в
даному випадку, можливо лише шляхом зменшення обсягів даних з використанням їх
часової та просторової кореляції зі зменшенням точності даних, що збираються
відповідною підмережею.
вузли з
випадковим
доступом до
радіоканалу

агрегатори

вузол 1

шлюз

зона детермінованого МД в
радіоканалі

шлюз
вузол 2

граничні вузли зони
детерміно-ваного
доступу о каналу
(агрегатори)
"відокремлена"
підмережа

Рис. 3. Приклад створення зони детермінованого МД
в радіоканалі

Рис.4. Приклад відокремленої підмережі

Для зменшення обсягу даних, що передаються в мережі, та, відповідно, збереження
енергетичних ресурсів вузлів, доцільно розробляти механізми об’єднання окремих
повідомлень, що корелюються. Крім того, агрегація повідомлень дозволить зменшити вплив
можливих помилкових даних окремих вузлів на загальний збір даних шлюзом. На рис. 5
представлений приклад формування агрегованого повідомлення m1,2,3,4 з повідомлень
m1 , m2 , m3 , m4 на окремому проміжному вузлі-агрегаторі, через який дані передаються в
напрямку шлюзу. Агрегацію даних на окремих вузлах СР доцільно здійснювати за рахунок
створення черг передачі повідомлень в напрямку шлюзу з забезпеченням агрегації окремих
повідомлень в ній при перевантаженні черги. При цьому для зменшення витрат
енергоресурсу вузла необхідно обмежити кількості передачі повідомлень в напрямку шлюзу
за період збору даних СР, що примусово призведе до перенавантаження черги і агрегації
даних. На рис. 6. приведено приклад зміни черги окремого вузла при агрегації даних. При
збільшенні черг передачі повідомлень за рахунок різкого зростання трафіку або при
обмеженні кількості передач для більшого енергозбереження на окремих напрямках передачі
даних, відповідно збільшуються можливості зменшення обсягу даних за рахунок
їх об’єднання.
СР спеціального призначення повинна забезпечувати конфіденційність, автентичність,
цілість на неможливість компрометування переданих даних між вузлами мережі. Тому в
методі повинні бути задіяні механізми безпеки передачі даних між окремими парами вузлів.
Для підвищення безпеки передачі даних сенсорів і відповідних координат необхідно
забезпечити безпеку передачі даних від окремого вузла до шлюзу.
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Рис.5. Приклад формування агрегованого
повідомлення

Рис.6. Приклад черги повідомлень
окремого вузла

Для даних, які вимагають підвищеної оперативності передачі та точності визначення
координат (наприклад, збір даних охорони визначеного периметру) доцільно організовувати
окремі черги підвищеного пріоритету передачі. Для можливості агрегації відповідні поля
даних повідомлень передачі даних повинні бути узгоджені і представлятись в єдиному
форматі. Параметри черг та пріоритети повідомлень повинні визначатись на
прикладному рівні.
Висновки
Агрегація даних в сенсорних радіомереж спеціального призначення дозволяє:
– зменшити обсяги даних, що передаються в мережі з одночасним підвищенням
надійності та точності збору інформації з використанням надлишковості вузлів мережі;
– виключити можливі втрати повідомлень за рахунок перевантаження окремих
напрямків передачі даних в мережі;
– зменшити використання енергоресурсу вузлів на окремих напрямках мережі за
рахунок зменшення об’єму переданої інформації і подовжити час життя мережі;
– забезпечити безпеку передачі інформації між окремими вузлами мережі, а передачі
даних сенсорів та координат – від окремого вузла (групи вузлів) до шлюзу
Метод агрегації даних в сенсорних радіомережах спеціального призначення повинен :
– забезпечувати задане зменшення об’єму передачі даних (зберігання енергоресурсу) на
визначеному вузлі мережі;
– бути реалізованим на мережевому рівні моделі OSI;
– бути незалежним від реалізації методів управління на різних рівнях моделі OSI;
– забезпечувати зменшення обсягу даних за рахунок надлишковості, часової та
просторової кореляції інформації з допустимою втратою точності;
– забезпечувати безпеку і неможливість компрометування даних;
– враховувати можливість виходу з ладу окремих вузлів;
– враховувати ущільнення (концентрацію) трафіку при наближенні до шлюзу;
– забезпечувати обробку даних різного пріоритету.
Для реалізації агрегації даних доцільно використовувати створення черг передачі
повідомлень на окремих вузлах з обмеженням кількості передачі повідомлень в напрямку
шлюзу за період збору даних мережею та зменшенням кількість (об’єднанням) повідомлень
за рахунок часової та просторової кореляції зібраних даних.
Метод повинен забезпечувати конфіденційність, автентичність, цілість на
неможливість компрометування переданих даних між окремими вузлами мережі, а для даних
сенсорів – від окремого вузла до шлюзу. Крім того метод агрегації даних для СР
спеціального призначення повинен враховувати можливість застосування методів
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використання надлишковості вузлів [15] та застосування зон детермінованого множинного
доступу [16].
В подальшому на основі викладених вимог буде розроблений метод агрегації даних в
сенсорних радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю вузлів.
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УДК 621.376
к.т.н. Кузавков В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ
У статті розповідається про історію розвитку і поточний стан навігаційних систем GPS і ГЛОНАСС.
Наведені переваги навігації по загальному сузір'ю супутників обох систем і характеристики сполучених
прийомних модулів систем ГЛОНАСС/GPS.
Кузавков В.В. Применение спутниковых систем навигации. В статье рассмотрена история развития
и текущее состояние навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Приведены преимущества навигации по
общему созвездию спутников обеих систем и характеристики совмещенных прийомных модулей систем
ГЛОНАСС/GPS.
V. Kuzavkov Usage of satellite navigation systems. This article tells us about history of reconnaissance and
current status of GPS and GLONASS navigation systems. Advantages of navigation by general constellation of
satellites of both systems and description of the united receiving modules of GLONASS/GPS systems were resulted.
Ключові слова:
доступність навігації.
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Глобальна навігаційна супутникова система (ГНСС) – комплексна електронно-технічна
система, що складається із сукупності наземного та космічного устаткування, призначена для
визначення місця розташування (географічних координат і висоти), параметрів руху
(швидкості, напрямку руху і т.п.), часової синхронізації для наземних, водних і повітряних
обۥєктів.
Історія розвитку глобальних навігаційних супутникових систем
На цей час в експлуатації перебувають дві ГНСС: американська NAVSTAR (GPS) і
російська система ГЛОНАСС. Докладно принципи роботи цих систем розглянуті в
літературі, наприклад [1...3], тому обмежимося хронологією. Роботи зі створення системи
NAVSTAR (NAVigation Satellites providing Time And Range – навігаційні супутники, що
забезпечують вимір часу і відстані) почалися в США в 1973 році за замовленням
Міністерства оборони США. Запуск 11-ти супутників першої групи (Block I) був здійснений
в 1978 – 85 роках. У 1994 році супутникове угруповання було укомплектовано, і в липні 1995
року було оголошено про повну готовність системи з 24 супутників. Хоча 24 супутника
забезпечують стовідсоткову працездатність системи, така кількість не завжди може
забезпечити впевнений прийом сигналу і достовірний розрахунок положення обۥєкту. У цей
час для збільшення точності позиціювання і резерву на випадок збоїв загальне число
супутників на орбіті підтримується в більшій кількості (максимум – 32 апарата, частина яких
періодично відключається для планової діагностики). Радянська (надалі – російська) система
„ГЛОНАСС” (Глобальна Навігаційна Супутникова Система) розроблялася за замовленням
Міністерства оборони СРСР. Перший супутник був запущений в 1982 році. 24 вересня 1993
року система була офіційно прийнята в експлуатацію з орбітальним угрупованням з 12
супутників. У грудні 1995 року супутникове угруповання було розгорнуто до штатного
складу – 24 супутника. Слід відмітити, що за цей час у цілому був запущений 71 космічний
апарат „Глонасс” (військова назва „Ураган”), однак малий розрахунковий термін служби
космічних апаратів (3 роки) і кілька невдалих запусків не дозволяли планомірно нарощувати
склад орбітального угруповання.
Від початку обидві системи призначалися тільки для військових цілей. Рішення про
часткове використання системи навігації для цивільних цілей було прийнято Урядом США
після того, як в 1983 році в повітряному просторі СРСР був збитий літак корейських
авіаліній. Проте, для цивільних споживачів точність позиціювання була штучно занижена (ці
обмеження були зняті тільки в 2000 році). На вітчизняному ринку приймачі системи
NAVSTAR (GPS) стали зۥявлятися в 1993 році. Цільова аудиторія на той момент: геодезія,
деякі завдання авіації (наприклад, аерофотознімання) і морського флоту, привۥязка до
системи єдиного часу. Впровадженню на інших напрямках (наприклад, моніторинг
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транспортних засобів) перешкоджала висока вартість апаратури. Стан на той момент
системи ГЛОНАСС:
Грудень 1995 року – на орбіті 25 супутників; у грудні 1998 року – склад орбітального
угруповання скоротився до 13-ти космічних апаратів; у жовтні 2000 року – до 8-ми; у грудні
2001 – до 6-ти; у грудні 2002 року – 7 супутників. [4]. Відносно пристойний вид орбітальне
угруповання прийняло тільки 25 грудня 2005 року, коли його склад збільшився до 13-ти
космічних апаратів. Наприкінці 90-х років зۥявилися приймачі, що підтримують обидві
системи (NAVSTAR і ГЛОНАСС), які випускалися як вітчизняними, так і закордонними
виробниками. Відповідно, питання про надання сигналів „ГЛОНАСС” цивільним
споживачам вирішився автоматично. Але, по-перше, двосистемні приймачі були дорожчими,
ніж односистемні (NAVSTAR), а, по-друге, стан орбітального угруповання ГЛОНАСС не
дозволяв вносити помітний вклад у кінцевий результат. До 2000 року 76 % ринку
навігаційної апаратури споживача (НАС) займали автомобільні додатки – головним чином,
моніторинг транспортних засобів [5]. Система ГЛОНАСС практично не брала ніякої участі
на цьому ринку. Підміна понять. Терміни GPS (Global Positioning System – Глобальна
система позиціювання) і ГНСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система) – це
синоніми, які описують певний клас систем. Терміни NAVSTAR і ГЛОНАСС – реалізації
таких систем, тобто конкретні проекти. Однак той факт, що інших, реально функціонуючих
ГНСС (GPS) крім NAVSTAR не було, привів до того, що під GPS стали розуміти саме
систему NAVSTAR. Відповідно, „Сполучені приймачі ГЛОНАСС/GPS” став
загальноприйнятим терміном „де-факто”.
Сучасний стан системи ГЛОНАСС
В 2001 році в Росії прийнята Федеральна цільова програма „Глобальна навігаційна
система” [6]. Вона складається з пۥяти підпрограм, з яких найбільш значимими можна
вважати перші три:
Забезпечення функціонування і розвитку системи ГЛОНАСС;
Розробка, підготовка виробництва і виготовлення навігаційного устаткування і
апаратури для цивільних споживачів;
Впровадження і використання супутникових навігаційних систем на транспорті.
Фактичні зміни до кращого можна відраховувати від 25 грудня 2005 року, коли почала
здійснюватися заміна супутників сімейства „Глонасс” на супутники „Глонасс-М” (військове
найменування „Ураган-М”). Основними характерними відмінностями були:
Строк активного існування супутника збільшений до семи років;
Точність позиціювання збільшена в 2...2.5 рази за рахунок надання цивільним
користувачам сигналів у двох діапазонах L1 (1598...1609 МГц) і L2 (1243...1252 МГц).
Надалі було здійснено 7 запусків (по трьох супутника в кожному). Таким чином, на
орбіту було виведено 23 супутника „Глонасс-М”.
Протягом 2011 року орбітальне угруповання повністю укомплектоване (супутники
„Глонасс-М” і супутники третього покоління „Глонасс-К”).
На рис. 1 представлений розрахунок зони видимості системи ГЛОНАСС для
міста Мінськ.
З рис. 1 видно, що протягом всієї доби спостерігається не менш чотирьох супутників
(мінімальна кількість, необхідна для розрахунку координат і висоти), як правило, число
видимих супутників істотно більше.
На рис. 2 представлена інтегральна доступність навігації наземного споживача по
системі ГЛОНАСС.
Супутникова навігаційна система містить у собі три сегменти керування:
1. Космічний. До нього відносяться супутники що виведені на орбіту Землі.
2. Наземний. Він складається з головної станції, сполученої з обчислювальним
центром, групи контрольно-вимірювальних станцій і наземного еталону часу і
частоти. [1...3].
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3. Наземний сегмент споживачів. До нього відноситься прийомне устаткування всіх
кінцевих користувачів ГНСС. Основне завдання навігаційної апаратури споживачів (НАС) –
прийом інформації із супутників, її інтерпретація і відображення на дисплеї або в каналі
зв’язку в належному виді.

Рис. 1. Зони видимості системи ГЛОНАСС для заданої точки земної
поверхні

Рис. 2. Інтегральна доступність навігації наземного споживача по системі
ГЛОНАСС
Перші два сегменти фінансуються з бюджету, проте третій сегмент оплачується
кінцевим користувачем якого необхідно переконати перейти від односистемних GPSприймачів на більше дорогі двосистемні ГЛОНАСС/GPS. Міністерство оборони і інші силові
структури, а також авіацію, морський флот і МНС переконувати не треба. Оскільки система
NAVSTAR належить Міністерству оборони США, то вона саме ним і контролюється, а,
отже, може бути відключена у якихось конфліктних ситуаціях або в інших випадках, якщо
виникне така необхідність (прецеденти вже були).
Наявність апаратур споживача, що підтримує альтернативну навігаційну систему, буде
припустимим виходом з положення, нехай і із втратою якості.
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Інші системи глобального позиціонування
Крім вище зазначених поступово впроваджуються ще дві системи глобального
позиціонування:
1. Китайська супутникова система навігації „Бейдоу” (Compass). На даний момент на
орбіту Землі виведено вісім навігаційних супутників. До кінця 2012 року система зможе
покрити весь Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а до 2020 року, коли кількість супутників
буде доведено до 35, „Бейдоу” зможе працювати як глобальна навігаційна система.
Реалізація програми почалась в 2000 році. Перший супутник вийшов на орбіту в 2007 році.
2. Проект супутникової системи навігації Galileo Европейського Союзу за участі
Европейської космічної агенції. Станом на 10 грудня 2011 року Galileo передала на Землю
перший тестовий навігаційний сигнал – два супутника, виведені на орбіту у жовтні, успішно
включили свої передавачі. Система запрацює у повному обсязі в 2014—2016 роках, коли на
орбіту будуть виведені всі 30 запланованих супутників (27 операційних і 3 резервних).
Розрахунковий термін експлуатації супутника перевищує 12 років. Супутники будуть
покривати простір навіть в полярних районах Землі, а навігаційна похибка не
перевищуватиме 30 см. На відміну від американської GPS та російської ГЛОНАСС система
Галілео не контролюється національними військовими відомствами, проте, в 2008 році
парламент ЕС прийняв резолюцію „Значення космосу для безпеки Європи”, згідно якої
допускається використання супутникових сигналів для військових операцій, що проводяться
у рамках європейської політики безпеки. Нині існуючі GPS-приймачі не зможуть приймати
та обробляти сигнали з супутників Galileo (окрім приймачів компаній Altus Positioning
Systems , Septentrio и JAVAD GNSS), проте вже досягнуті домовленості про сумісність з
системами GPS та ГЛОНАСС. Так ТОВ „Навіс-Українам разом з ДП „Оризон-Навігація” та
ЗАТ „КБ Навіс” (м. Москва, Росія) розробило прототип мультисистемного приймача
Galileo/GPS/GLONASS технічні характеристики якого приведені в таблиці нижче:
Параметр
Діапазон
прийнятих частот
Число
прийомних каналів
Режим роботи

Завадостійкіс
ть
Навігаційна
інформація
Система
координат
Динаміка
Координат,
(95 %)

Швидкості,
(95 %)
Часу, (95 %)

Характеристика
Galileo L1, E5a, E5b GPS L1, С/А-код ГЛОНАСС L1, СТкод
48 універсальних каналів

Примітка

Уточнюється
на етапі розробки

- Galileo + GLONASS + GPS;
- Galileo + GLONASS;
- Galileo + GPS;
- тільки Galileo;
- тільки GLONASS;
- тільки GPS.
- на вимогу КТ34-1; - сумісність з ПСС ГЛОБАЛСТАР и
ИРИДИУМ
місцезнаходження, швидкість, час
WGS-84, ПЗ-90, СК-42, СК-95
• швидкість до 500 м/с; • прискорення до 5 м/с2.
Типова точність визначення
• 15м у площині і 35м по висоті при роботі в
одночастотному режимі, L1;
• 10 у площині і 10 м по висоті у двочастотному режимі
L1/E5a чи L1/E5b;
• 10 в площині и 10 м по висоті в тричастотному режимі
L1/E5a/E5b.
• 0.8м в площині і 1.2м по висоті в двочастотному або в
тричастотному режимі з використанням диференційних
поправок
0.1 м/с
100 нс

47

За
замовчуванням WGS84

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2012
════════════════════════════════════════════════════════
Переваги технології навігації по обۥєднаному сузірۥю ГЛОНАСС/GPS
Глобальні навігаційні супутникові системи визначають місце розташування, швидкість
і точний час. Однак істотним фактором, що впливає на точність роботи наземного
навігаційного встаткування, є кількість видимих на небокраї супутників. Для гарантованої
роботи GPS необхідно відкритий простір, коли в полі зору перебуває максимальне число
супутників і відсутні відбиті сигнали.
При наявності різних затінень радіо видимості, які характерні для умов застосування на
наземному транспорті, а особливо в умовах сучасного міського ландшафту, можливості
позиціювання погіршуються. Кількість видимих супутників однієї системи може бути
недостатнім для рішення навігаційного завдання з необхідною точністю або саме рішення
стає неможливим. Використання двох навігаційних систем поліпшує і розширює можливості
для споживачів.
Система ГЛОНАСС, на відміну від GPS, дозволяє здійснювати впевнений прийом
навігаційного сигналу в північній і південній полярній широтах Землі.
Сполучені ГЛОНАСС/GPS – приймачі компанії „Геостар Навигация”
Розглядаючи ГЛОНАСС/GPS – приймачі, обмежимося тільки одним класом, а саме
OEM-приймачами, тобто закінченими модулями, призначеними для вбудовування як
електронний компонент у закінчені вироби різного призначення.
КБ „Геостар Навигациям” пропонує на ринок приймач Геос-1, який являє собою
закінчену плату (рис. 3).

Рис. 3. Сполучений ГЛОНАСС/GPS- приймач ГеоС-1
Приймач використовує сигнали із супутників обох навігаційних систем, що дозволяє
визначити точне місце розташування об’єкта там, де це неможливо (або можливо з
обмеженнями – режим 2D) у випадку використання систем окремо. Приймач Геос-1 здатний
визначати дані місця розташування, використовуючи або тільки сигнали ГЛОНАСС, або
тільки GPS, або працюючи по сполученому сузір’ю ГЛОНАСС+GPS. Структурна схема
приймача представлена на рис. 4.
Цифрова частина приймача ГеоС-1 складається з „БИС” процесора з архітектурою
ARM-7 (AT91FR40162Sкомпанії Atmel) і корелятора з акселератором (автомат швидкого
пошуку), виконаного на „БИС”, що є розробкою НДІ „Прогрес”. Застосування
спеціалізованої мікросхеми забезпечує досягнення високих показників за часом від подачі
живлення до перших координат і високі показники чутливості приймача. За рахунок
апаратної реалізації алгоритмів пошуку Геос-1 забезпечує одержання навігаційних даних
протягом 36 секунд в „холодному” старті і протягом 4 секунд в „гарячому” старті.
Точність визначення координат (середньоквадратичне відхилення) по відстані 3 м, по
висоті 5 м. Точність визначення швидкості 0,05 м/с. Темп видачі навігаційної інформації –
п’ять разів за секунду. Приймач видає імпульс мітки часу (1PPS – один імпульс у секунду) з
точністю 50 нс стосовно шкали часу GPS-Time.
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Рис. 4. Структурна схема приймача ГеоС-1
Чутливість приймача в режимі виявлення становить – 170 дбвт; у режимі
спостереження –180 дбвт. Вимоги до антени: активна, з додатковим підсиленням 10...35 дб.
Живлення 3.3 В ±5%; споживана потужність у режимі спостереження 500 мвт, у
черговому режимі (живлення від батарейного джерела) 20...30 мквт.
Канали обміну даними: один канал USB 2.0, два дуплексних канали RS-232 (рівні
сигналів LVTTL) зі швидкістю передачі 4800...203400 біт/с, що задається програмно.
Габаритні розміри виробу 47х35х9 мм.
Висновки
На даний час ГЛОНАСС перебуває в стані, що дозволить вважати його повноцінною
навігаційною системою, здатною виконувати заявлені функції навіть без підтримки
супутників інших навігаційних систем.
Особливий інтерес представляє запуск третього покоління супутників „Глонасс-К” (з
2010 року) із заявленим терміном служби 10 років. Поява сигналів третього діапазону L3
дозволить більш ніж у два рази підвищити точність визначення місця розташування. І,
нарешті, менша маса самого супутника дозволяє запускати його з космодрому „Плесецк” (а
не з Байконуру, як було раніше) з іншими розгінним блоком і ракетою-носієм, що знижує
вартість виведення на орбіту у два рази.
Перспективним є напрямок побудови та використання комбінованих приймачів (двох та
більше систем позиціонування).
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МОДЕЛЬ СЕАНСІВ VoIP У ЯКОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ НА СИСТЕМУ
АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРГОЮ
В роботі представлено модель 50 джерел сеансів VoIP на основі потоків ON/OFF з розподілом Парето у
якості навантаження на систему активного управління чергою.
Логинов°М.В., Гостєв В.И., Радзивилов°Г.Д., Жук П.В. Модель сеансов VoIP в качестве нагрузки на
систему активного управления очередью. В роботе представлена модель 50 источников сеансов VoIP на
основе потоков ON/OFF с распределением Парето в качестве нагрузки на систему активного управления
очередью.
M.°Loginov, V. Gostev, G. Radzivilov., P. Zhuk. A model of VoIP sessions as an Active Queue Management
system load factor. In this paper a model of VoIP sessions of 50 Pareto distributed ON/OFF flow sources as an Active
Queue Management system load factor was presented.
Ключові слова: активне управління чергою, потік ON/OFF, розподіл Парето, сеанси VoIP.

Актуальність роботи полягає у можливості досліджувати системи активного
управління чергою (далі – АУЧ) як системи автоматичного управління за умов динамічного
навантаження, за допомогою можливостей інтерактивної системи MATLAB та пакету
візуального моделювання Simulink (далі MATLAB/Simulink).
Аналіз останніх досліджень. Багато наукових робіт присвячено дослідженню якісних
характеристик управляючих систем із застосуванням аналітичних моделей об’єктів
управління серед яких слід виділити системи АУЧ, докладніше розглянутих в [1]. Моделі
цих систем мають ряд обмежень та апроксимацій серед яких навантаження на систему –
кількість сеансів додатків користувачів, що приймається сталою величиною, тоді як
насправді це випадковий процес. Так в роботі [2] навантаження моделювалося з
використанням блоку генератора випадкових величин з рівномірною щільністю розподілу
ймовірності „Uniform Random Number MATLAB/Simulink. В роботі [3] у якості моделювання
вхідної дії на систему застосовано блок генератора прямокутних імпульсів „Pulse generator”
MATLAB/Simulink. Статистичний аналіз трафика в мережах Ethernet показав, що реальний
трафік співпадає з моделями ON/OFF, а перебування у станах ON/OFF може бути точно
описано із застосуванням важкого розподілу (heavy-tailed distribution), тобто синдрому
повільно спадаючої дисперсії типу розподілу Парето. Фрактальний біномінальний процес [4]
є одним з різновидів моделей N-потоків, що полягає агрегації (суперпозиції) N-ї кількості
ідивідуальних потоків ON/OFF з важким розподілом, та амплітудою A  0 в інтервалі ON та
A  0 в інтервалі OFF.
Мета роботи полягає у представлені моделі сеансів VoIP 50 джерел трафіка ON/OFF з
розподілом Парето у якості динамічного навантаження на систему АУЧ на основі
біномінального процесу, математичної моделі програмного пакету NS2, та можливостей
MATLAB/Simulink. Модель передбачає суперпозицію потоків ON/OFF в точках агрегації і
вимірюванні сумарного енергетичного рівня подій яким відповідають періоди ON на
умовному вході системи АУЧ. Типовий сеанс VoIP відображено на рис.°1.
Моменти надходження пакету
на вхід системи (буфер)
Пачка пакетів

t
Сеанс VoIP
Останній пакет,
що надійшов в
систему (буфер)

Перший пакет, що надійшов в
систему (буфер)

Рис. 1. Типовий сеанс VoIP
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Функція щільності розподілу ймовірності Парето описується за допомогою виразу
ab a
f ( x )  a1 , a  0; 0  b  xmin
x
де a – параметр форми або характеристичний показник розподілу Парето; b – параметр
масштабування або мінімальне граничне значення випадкової величини x .
Функція розподілу Парето має наступний вигляд:
a

b
F  x   1    , b  X  
x
абсолютні моменти величини X першого (матсподівання) та другого порядків відповідно:
ab
1' 
, 1 a
(1)
a 1
ab 2
'
2 
, 2a
a2
Дисперсія випадкової величини:
ab 2

, a  2 , при a  2   
(2)
2
 a  1  a  2 

Умови та обмеження моделі.
Як було зазначено вище модель сеансів VoIP джерела потоку ON/OFF полягає в
генерації двох режимів ON і OFF, які суворо чергуються між собою.
Моделювання сеансів для
кожного
джерела починається з
x 10
2.5
періоду OFF1
і закінчується
періодом ON n , де n  1, 2,...,98 .
2
Таким чином кумулятивна сума
кількості періодів ON/OFF кожного
джерела становить 98  2 періодів.
1.5
Кумулятивні
суми
тривалостей періодів 50 джерел
1
потоків
ON/OFF
відображено
на рис.°2.
Режим ON відповідає події
0.5
активного стану або режиму
надходження пачок пакетів на
умовний вхід системи АУЧ і
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
моделюється
сигналом
з
енергетичним рівнем „1”.
Рис.°2. Кумулятивні суми тривалостей періодів ON / OFF
Режим OFF відповідає події
в порядку зменшення
очікування або відсутності пачок
для 35 джерел
пакетів на умовному вході системи
АУЧ і моделюється сигналом з енергетичним рівнем „0”.
Кількість сеансів моделюється кількістю подій ON на умовному вході системи АУЧ і
відображається в енергетичному рівні сигналів в момент часу ti .
В представленій моделі знехтувано періодами очікування між пакетами, тобто періоди
очікування між пакетами OFF  0 . Враховуючи те, що випадкові послідовності які
відповідають періодам ON та OFF є незалежними, для їх генерації застосовувалися два
окремі генератори.
8
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Виклад основного матеріалу
В [5] приведено посилання щодо виразу для генератора випадкових чисел Парето:
b

X~
a

 3

1  U  0,1

де X – випадкова змінна Парето, U 0,1 – рівномірно розподілені псевдо-випадкові числа в
межах від 0 до 1, згенеровані на ПЕОМ.
В NS2 для генерації псевдо-випадкових чисел застосовується рекурсивний генератор
псевдо-випадкових чисел MRG32k3a. Цей генератор також входить до інструментарію
MATLAB/Simulink.
Логічну схему генерації потоку ON/OFF з розподілом Парето для одного джерела
приведено в роботі [1].
4

3

a= 1.5,

x 10

seed = 101
4.5

x 10

6

a = 1.5,
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Рис. 3. Приклад фрактальної випадкової послідовності з розподілом Парето

Рис. 4. Модель 50 джерел потоків ON/OFF в MATLAB/Simulink

Параметри періодів ON та OFF, а саме середній час між встановленням з’єднання та
середньою тривалістю з’єднання можуть отримуватися емпіричним шляхом за
статистичними даними. Інтуітивно зрозуміло, що сеанс може складатися як мінімум з одного
пакета. У свою чергу тривалість передачі пакета залежить від швидкості потоку в даному
каналі зв’язку. Одним з базових кодеків для додатків IP-телефонії є кодек G.723.1, що
стискає голос в кадри тривалістю 30°мс, тому в представленій моделі мінімальне граничне
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значення періоду bON  30мс . Також, середня тривалість OFFavg  1500 мс, а параметр форми

a  1,5 . За допомогою виразу (2) розраховуються середня тривалість періоду ON avg і
мінімальне значення періоду bOFF . Випадкові послідовності, що відповідають тривалостям
періодів ON на рис.°3 а) та OFF на рис.°2 б) знаходяться відповідно до виразу (3). Модель 50
джерел потоків ON/OFF побудовано за допомогою блоків MATLAB/Simulink і предствлено на
рис.°4. Результуючу кількість активних сеансів VoIP 50 джерел потоків ON/OFF на
умовному вході системи АУЧ відображену за допомогою блоку „Осцилограф”, приведено на
рис.°5. Максимальна кількість сеансів на умовному вході системи АУЧ за час моделювання
200°мс становила 17 сеансів.

Рис. 5. Результуюча кількість сеансів VoIP 50 джерел потоків ON/OFF на
умовному вході системи АУЧ

Оцінка адекватності моделі.
Метою моделі є представлення динамічного навантаження з важким розподілом, на
систему АУЧ. Таким чином оцінка адекватності моделі зводиться до встановлення:
адекватності згенерованих випадкових послідовностей чисел випадковим послідовностям
величин з важким розподілом; адекватності моделювання біномінального процесу;
узгодженості часу моделювання навантаження з часом оцінювання системи АУЧ.
Трафік високошвидкісних цифрових мереж має пачковий характер, причому пачки
з’являються у різних масштабах часу, в межах від мілісекунд до хвилин й годин. Динаміка
результуючого трафіка, що відображена на рис.°5 візуально підтверджує пачковість
агрегованого трафіка. Важкий розподіл випадкових послідовностей випливає зі значення
параметра a приведеної математичної моделі. Відомо, що абсолютні моменти q-го порядку
 q   при q  a , тобто для розподілу Парето існують лише моменти порядка, меншого за
значення a . При a  1 матсподівання випадкової величини нескінченне, тоді як при a  2
нескінченною є дисперсія. При a  1.5 , для розподілу періодів ON та OFF існують лише
моменти першого порядку тобто їх середні значення, що задовольняє виразу (1). Дисперсія,
що пов’язана з моментом другого порядку є нескінченною, що видно з виразу (2). Таким
чином, отримані послідовності випадкових чисел відповідають моделі випадкових
послідовностей з важким розподілом.
Інструментарій MATLAB/Simulink дає можливість забезпечити моделювання
біномінального процесу та відобразити сигнал з різною амплітудою на часовому відрізку.
Для наглядності на рис.°6 представлено спрощену модель навантаження, що включає три
джерела потоків ON/OFF з амплітудами A  1 періоду ON та A  0 періоду OFF.
Суперпозиція рівнів сигналу відбувається у точці агрегації. Моменти зміни амплітуди
сигналу, тобто переходу з режиму ON в режим OFF та навпаки приведені в табл.°1.
Результуючий енергетичний рівень агрегованого сигналу відображається візуально на рис.°7
за допомогою осцилографу, і доводить адекватність моделювання біномінального процесу.
Відомо, що інтенсивність навантаження мережі суттєво змінюється протягом доби, а
отже змінюється характеристичний показник розподілу. Дослідження моделей систем АУЧ
на основі флюїдних потоків, згаданих в [1], а саме залежності розміру черги буфера
маршрутизатора
від
часу,
здійснювалися
на
часових
проміжках
200°с.
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Таблиця 1. Моменти зміни амплітуди джерел ON/OFF
Джерело
ON/OFF 1
Джерело
ON/OFF 2
Джерело
ON/OFF 3
Амплітуда
сигналу

0

1

3

4

5

0

1,5

5

6

7

0

2

3

6,5

6,7

0

1

0

1

0

Рис. 6. Модель навантаження
трьох джерел потоків ON/OFF

Такий час моделювання є суттєво
меншим у порівнянні з часом,
протягом
якого
змінюється
інтенсивність
навантаження.
Час
моделювання сеансів навантаження на
систему АУЧ також становить 200°с,
що видно з рис.°5. Таким чином
фіксований
характеристичний
показник
розподілу
Парето та час
Рис. 7. Агрегований енергетичний рівень сигналів
моделювання
навантаження
на систему
трьох джерел потоків ON/OFF
АУЧ відповідає часу її оцінки.
ВИСНОВКИ. В роботі представлено модель сеансів VoIP для 50 джерел потоків
ON/OFF зі щільністю розподілу ймовірності Парето на основі біномінального процесу,
математичної моделі програмного пакету NS2, та можливостей MATLAB/Simulink. Приведено
приклади фрактальної випадкової послідовності з розподілом Парето режимів ON та OFF
при характеристичному показнику розподілу a  1.5 . Графічно відображено результуючий
агрегований сигнал, що відповідає кількості сеансам VoIP 50 джерел потоків ON/OFF. При
цьому максимальна кількість активних сеансів на умовному вході системи АУЧ при
дорівнює 17. Вищезазначене доводить спроможність створювати подібні моделі за
допомогою MATLAB/Simulink , що у свою чергу дає можливість досліджувати системи АУЧ
як системи автоматичного управління за умов динамічного навантаження.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ЕПІЗОДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ЧАСОВИМ РЕЗЕРВОМ ПРИ
ОБМЕЖЕНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗПОДІЛ НАПРАЦЮВАННЯ ДО ВІДМОВИ
Для системи епізодичного використання з тимчасовим резервуванням отримані точні формули для
оцінки граничних значень коефіцієнта технічного використання, коефіцієнта простою і середніх питомих
витрат в умовах апріорної невизначеності, коли функція розподілу напрацювання об’єкта до відмови
обмежена значенням тільки двох початкових моментів.
Могилевич Д.И., Вишневский В.В., Креденцер Б.П. Методика определения граничных значений
показателей качества технического обслуживания объектов телекоммуникационных систем
эпизодического использования с временным резервом при ограниченной информации о распределении
наработки до отказа. Для системы эпизодического использования с временным резервированием получены
точные формулы для оценки граничных значений коэффициента технического использования, коэффициента
простоя и средних удельных затрат в условиях априорной неопределенности, когда функция распределения
наработки объекта до отказа ограничена значением только двух начальных моментов.
D. Mogylevych, V. Vyshnivsky, B. Kredentser Method of boundary values of quality maintenance object
telecommunication systems episodic use time allowance for limited information sharing life until failure.A system for
occasional use with temporary protected obtained exact formulas for the evaluation of boundary values of the
coefficient of technical use coefficient of downtime and the average unit costs in the conditions of a priori uncertainty,
when the distribution function of the operating time of the object to the refusal is limited to the value of only two
entry points.
Ключові слова: надійність системи, якість технічного обслуговування, епізодичне використання,
гранична інформація.

Введення. При дослідженні надійності функціонування та технічного обслуговування
складних систем, зокрема телекомунікаційних систем, часто виникають труднощі, пов’язані
з отриманням повних і достовірних вихідних даних. У зв’язку з цим доводиться вирішувати
завдання в умовах апріорної невизначеності, тобто при обмеженій вихідній інформації щодо
процесів, які досліджуються [1 –7]. Тому представляють практичний інтерес і є актуальними
наукові результати, отримані з урахуванням фактора апріорної невизначеності. У даній статті
розглядається система епізодичного використання з тимчасовим резервом, в якій інформація
про функції розподілу напрацювання до відмови обмежена знанням тільки двох початкових
моментів, і отримані нові результати (граничні значення показників), що характеризують
якість технічного обслуговування цього класу систем.
Постановка завдання. Розглянемо систему з тимчасовим резервуванням, що включає в
себе об’єкти і поповнюваний резерв часу [8]. Припустимо, що виникаючі в об’єкті відмови
проявляються миттєво, а для їх попередження та усунення передбачено проведення двох
видів відновлювальних робіт: періодичного технічного обслуговування, в основу якого
покладено проведення планово-попереджувальних профілактик та позапланових аварійно
профілактичних ремонтів (відновлення працездатності). Передбачений в системі
поповнюваний резерв часу витрачається при виконанні цих відновлювальних робіт.
Система виконує завдання, що надходять у випадкові моменти часу, причому проміжки
часу між моментами надходження розподілені за експоненціальним законом з параметром
γз . Будемо вважати, що тривалість виконання завдання настільки мала в порівнянні з
середнім напрацюванням об’єкта до відмови, що нею можна практично знехтувати (система
короткочасної дії). Це означає, що якщо завдання, яке надійшло, застає об’єкт в
працездатному стані, то воно виконується з імовірністю одиниця.
Встановимо наступну послідовність виконання відновлювальних робіт. У момент
початку функціонування t  0  планується проведення технічного обслуговування через час
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T , що визначає періодичність обслуговування ( T – детермінована величина). Якщо об’єкт
не відмовив до призначеного моменту, то в цей момент починається обслуговування,
тривалість якого t то – випадкова величина, розподілена за експоненціальним законом з
1
параметром θ 
. Якщо ж відмова об’єкта сталась раніше, то в момент відмови
t то
починається відновлення працездатності, тривалість якої t в
розподілена за
1
експоненціальним законом з параметром μ  .
tв
Якщо в процесі відновлення об’єкта надійшло завдання, то допускається запізнення
(затримка) його виконання на час τ д (випадкова величина з експонентним законом розподілу
і параметром г ) або на час t д (детермінована величина t д  const ). Якщо об’єкт відновиться
за час t в  τ д (чи tв  t д ), то завдання виконується з імовірністю одиниця, в іншому випадку
(при t в  τ д чи t в  t д ) в момент витрачення резерву часу виникає зрив функціонування
(відмова виконання завдання).
Будемо вважати, що якщо в процесі виконання технічного обслуговування надійшло
завдання, то обслуговування не переривається. При цьому допускається запізнення
(затримка) виконання на час τ д1 , розподілена за експоненціальним законом з параметром г 1 ,
або на час t д1 (детермінована величина). Якщо проміжок часу від моменту надходження
завдання до моменту завершення обслуговування менше допустимого значення, то завдання
виконується з імовірністю одиниця, в іншому випадку в момент витрачення резерву часу (в
момент виконання нерівностей t то  τ д1 чи t то  t д1 ) виникне зрив функціонування системи
(відмова виконання завдання).
Таким чином, в системі використовуються дві складові поповнюваного резерву часу:
одна складова передбачена в самій системі ( τ д і τ д1 чи t д і t д1 ), а інша – обумовлена
випадковим характером надходження завдань (час від моменту відмови об’єкта або початку
виконання технічного обслуговування до моменту надходження завдання).
Після виконання будь-якої з відновлених робіт система (об’єкт + резерв часу) повністю
оновлюється, здійснюється перепланування моменту проведення наступного обслуговування
і весь процес знову повторюється.
Для оцінки кількості технічного обслуговування будемо використовувати такі
показники: коефіцієнт технічного використання системи K ти T  , коефіцієнт простою K п T  і
середні питомі витрати C T  , тобто витрати, що припадають на одиницю часу перебування
системи в підмножині працездатних станів.
Будемо вважати, що вид функції розподілу напрацювання об’єкта до відмови F  x 
невідомий, а відомі тільки два початкових моменту




s1   xdF  x , s 2   x 2 dF  x ,
0

(1)

0

причому s 2  s12 , s 2  s12  у 2 , і нехай K 2 – безліч функцій розподілу F  x  , які
задовольняють це обмеження.
Для сформульованих вище умов, коли інформація про функції розподілу F  x 
обмежена знанням тільки двох моментів, необхідно визначити граничні значення зазначених
вище показників якості технічного обслуговування, а також оптимальну періодичність
обслуговування, при якій ці значення забезпечуються.
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Отримання розрахункових співвідношень. Отримаємо спочатку формули для
коефіцієнта технічного використання K ти T  , коефіцієнта простою K п T  і середніх питомих
витрат C T  у разі повної вихідної інформації.
Процес функціонування даної системи може бути описаний за допомогою моделі
регенеруючого процесу xt  , граф станів і переходів якого представлений на рис.1,
де e0 – стан, в якому об’єкт працездатний;
e1 , e2 – стани, в яких об’єкт знаходиться відповідно на обслуговуванні, відновленні і
завдання відсутні;
e3 – стан, в якому об’єкт непрацездатний і завдання яке надійшло, очікує закінчення
відновлення протягом допустимого часу τ д (чи t д );
e4 – стан, в якому надійшло завдання очікує закінчення обслуговування, протягом
допустимого часу τ д1 (чи t д1 );
e5 , e6 – стани, в яких об’єкт знаходитиметься відповідно на відновленні або на
обслуговуванні після використання поповнюваного резерву часу τ д чи τ д1 ( t д чи t д1 );
E і E – підмножини відповідно працездатних і непрацездатних станів системи (до
підмножини E відносяться стани e3 і e4 , оскільки відновлення і обслуговування об’єкта
завершуються до витрачення резервного часу).
E+
e1

e0

e2

e4

e3

e6

e5
E-

Рис. 1. Граф станів і переходів випадкового процесу xt  , що описує функціонування системи
епізодичного використання

Коефіцієнт технічного використання визначається відношенням середнього часу
перебування системи в підмножині працездатних станів E до середнього часу перебування
в станах E  E  E , тобто
а0  p02 а2  p23 а3   p01 а1  p 24 а4 
(2)
K ти T  
,
а0  p02 а 2  p23 а3  p35 а5   p01 а1  p14 а4  p46 а6 
де ai , pij – відповідно середній час перебування системи в стані ei і стаціонарна ймовірність
переходу ei  e j , i  0,6 ; i  j .
Відповідно до вихідних умов задачі, неважко записати вирази для ai і pij , що входять у
формулу (2):
T
1
1
1
1
1
1
; a4 
; a2 
; a3 
; a5  ; a6  ; p01  F T ;
a0   F t dt ; a1 
μγ
μ
θ  γз
μ  γз
θ  γ1
θ
0
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γз
γз
μ
γ
θ
μ
; p35 
;
p02  F T ; p10 
; p14 
; p20 
; p23 
; p30 
θ  γз
θ  γз
μ  γз
μ  γз
μγ
γ
θ
γ
p40 
; p46  1 ; p50  p60  1; F T   1  F T ;
θ  γ1
θ  γ1
Підставляючи ці вирази в форму (2), після нескладних перетворень отримуємо
T

 F t dt  A F T   A F T 
в

K ти T   0

то

T

F T  F T 
0 F t dt  μ  θ

,

(3)

де

μ  γ  γз
,
(4)
μ  γμ  γз 
θ  γ1  γз
Ато 
,
(5)
θ  γ1 θ  γз 
якщо випадкові величини τ д і τ д1 , що характеризують використання в системі
поповнюваного резерву часу, розподілені за експоненціальним законом з параметрами
відповідно γ і γ1 , чи
Ав 



 μt д



 θt

μ  γз 1  e
Ав 
μμ  γз 

,

(6)



(7)

θ  γз 1  e д1
θθ  γ з 
у разі вироджених розподілів цих випадкових величин ( t д  const і t д1  const ).
Ато 

Коефіцієнт простою K п T  і середні питомі витрати C T  виражаються формулами:
1

1

  Aв  F T     Aто  F T 
μ
θ

,
K п T   1  K ти T    T 
F T  F T 
0 F t dt  μ  θ
cв
c
F T   то F T 
μ
θ
С T   T
,
 F t dt  Ав F T   Ато F T 

(8)

(9)

0

де cв , cто – середні витрати за одиницю часу відповідно при відновленні об’єкта і при його
обслуговуванні. Неважко бачити, що формули для коефіцієнта простою і середніх питомих
витрат мають однаковий вигляд і розрізняються лише значеннями коефіцієнтів при F T  і
F T  . Ці формули можна представити одним узагальненим виразом [2]:
α1 F T   α2 F T 
K F , T   T
,
(10)
 F t dt  m1 F T   m2 F T 
0

де F T  – невідома функція розподілу напрацювання об’єкта до відмови, інформація про яку
обмежена знанням тільки двох початкових моментів s1 і s 2 (формула (1)); T – періодичність
обслуговування об’єкта.
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У функціонал (10) входять невідомі коефіцієнти α1 , α2 , m1 , m2  , значення яких
залежать від режиму використання системи (безперервне або епізодичне використання), від
виду функцій розподілу часу відновлення об’єкта Fв  x  і тривалості технічного
обслуговування Fто  x  , а також від використовуваного в системі тимчасового резерву.
Авторами даної статті в роботі [8] проведено дослідження цього функціоналу та отримано
рівняння для визначення оптимальної періодичності обслуговування T  , яке має
наступний вид:
σ2 s1 s1 1  b   2m  σ4  bs14  V T ,
(11)
де



 



V T   2 2bs13  σ2 2s1  m T  σ2 3  b   6bs12 T 2  4bs1 T 3  bT 4 ;

(12)

α2
; m  m2  bm1.
α1
У цій же роботі наведена формула для розрахунку точних нижніх меж коефіцієнта
простою K п F , T   і середніх питомих витрат C F , T   :
σ2  s 2  s12 ; b 





Kп F, T  





2α1b s1  T 
.
2m2 s1  T   T  4 s1  3T   s 2

















(13)





При розрахунках значень K п F , T  і C F , T  в цю формулу слід підставляти різні між
собою коефіцієнти α1 , m2 і b .
За допомогою виразу (13) неважко визначити точну верхню межу коефіцієнта
технічного використання K ти F , T  :





2α1b s1  T 
(14)
K ти F , T  1  K п F , T  1 
.
2m2 s1  T   T  4 s1  3T   s 2
Практичне використання наведених вище формул для оцінки граничних значень
показників якості технічного обслуговування конкретної системи (в даній статті – системи
епізодичного використання) можливе лише після отримання залежностей невідомих
коефіцієнтів α1 , α2 , m1 , m2 від вихідних параметрів аналізованої системи.
Прирівнюючи коефіцієнти при F T  і F T  в формулах (8) і (10), отримуємо:
1

α1   Ав ,

μ

1

α2   Ато ,
(15)
,
θ

1
1
m1  , m2  
μ
θ





















де Aв , Aто виражаються формулами (4) – (7).
Виразимо через параметри розглянутої системи коефіцієнти b і m , що входять до формул
(11) – (14):
1
 Aто
α2 θ
b

,
(16)
α1 1  А
в
μ
1
 Aто
1 θ
(17)
m  m2  bm1  
.
θ 1  μАв
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Наведені вище розрахункові співвідношення слід підставити у формули (11) – (14) при
визначенні оптимальної періодичності обслуговування об’єкта T  і граничних значень
коефіцієнта простою K п F , T  і коефіцієнта технічного використання K ти F , T  .
Прирівняємо тепер коефіцієнти при F(T) і F T  в формулах (9) і (10):
c
c
α1  в ; α2  то ; m1  Ав ; m2  Ато .
(18)
μ
θ
Ці вирази використовуються при визначенні граничних значень середніх питомих
витрат C F , T  .
Методика розрахунку граничних значень показників якості технічного
обслуговування для систем епізодичного використання з поповнюваним резервом часу
при відомих початкових моментах функції розподілу напрацювання об’єкта до відмови.
1. Вихідні дані для розрахунку:
– початкові моменти s1 і s 2 функції розподілу F t  напрацювання об’єкта до відмови;
1
– параметр експоненціального розподілу μ 
часу відновлення об’єкта;
tв
1
– параметр експоненціального розподілу  
тривалості технічного обслуговування;
t то
– інтенсивність надходження завдань γз ;
1
– параметр експоненціального розподілу допустимого часу відновлення об’єкта γ 
τд













або величина резерву часу t д  const , якщо резервний час – детермінована величина;
– параметр експоненціального розподілу допустимого часу виконання технічного
1
обслуговування γ1 
або величина резерву часу t д1  const , якщо резервний час –
τ д1
детермінована величина;
– середні витрати за одиницю часу при відновленні об’єкта cв і при виконанні
технічного обслуговування cто .
2. Обмеження і допущення:
– після закінчення кожної з можливих відновлювальних робіт (обслуговування або
відновлення об’єкта) система (об’єкт + резерв часу) повністю оновлюється;
– тривалість виконання завдання настільки мала в порівнянні з середнім
напрацюванням об’єкта до відмови, що нею можна практично знехтувати (система
короткочасної дії);
– повинні виконувати умови:
1 1 cв cто 1
1

 ;

;  Aв   Aто ;
μ θ μ
θ μ
θ


1
c то
(19)
 Ато

1 θ
θ


; Ато 
А,
cв в

θ 1  μАв

μ

де Aв і Aто виражаються формулами (4) – (7).
3. Розрахунок граничних значень коефіцієнта простою і коефіцієнта технічного
використання.
3.1. Перевірка виконання умови (19). При виконанні – здійснюється перехід до п. 3.2.
В іншому випадку – коригування вихідних даних.
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3.2. Перевірка виконання умови існування кінцевого значення оптимальної
періодичності T  проведення технічного обслуговування.
Для цього використовується нерівність [8]:
s1 1  b  m2  4σ2 .
(20)
Якщо вона виконується, то це означає, що проведення обслуговування доцільно, тобто
T    . В іншому випадку для прийнятих вихідних даних T    , тобто проводити
обслуговування недоцільно.
3.3. Визначення оптимального значення періодичності обслуговування T  шляхом
графічного рішення рівняння (11).
3.4. Розрахунок граничного значення (точної нижньої оцінки) коефіцієнта технічного
використання системи K п F , T  :
1

2  Ато  s1  T 
θ

Kп F, T  
.
(21)
2



s1  T  T 4s1  3T  s 2
θ
3.5. Розрахунок граничного значення (точної верхньої оцінки) коефіцієнта технічного
використання системи К ти F , T  :
К ти F , T   1  К п F , T  .
(22)
4. Розрахунок граничного значення (точної нижньої оцінки) середніх питомих витрат.
4.1. Перевірка виконання умови існування кінцевого значення оптимальної
періодичності обслуговування T1 за формулою (20), в якій
cто
α
b 2  θ ,
(23)
cв
α1
μ
c то
m  Ато  bАв  Ато  θ Ав .
(24)
cв
μ

































Виконання нерівності (20) означає, що T1   і проводити технічне обслуговування
доцільно. В іншому випадки T1   .
4.2. Визначення оптимального значення періодичності обслуговування T1 шляхом
графічного рішення рівняння (11), в якому коефіцієнти b і m визначаються за формулами
(23) і (24).
4.3. Розрахунок граничного значення (точної нижньої оцінки) середніх питомих витрат
C F , T1 за формулою:









2cто t то s1  T1
(25)
C F , T1 
,
2 Ато s1  T1  T1 4 s1  3T1  s 2
1
де Ато виражається формулами (5) чи (7), а t то  .
θ
Приклад. Розглянемо систему епізодичного використання короткочасної дії, яка
виконує завдання, що надходять на вхід системи з інтенсивністю γ з  0, 2 1 год . Нехай інші















параметри системи приймають наступні значення: s1  80 год ; s 2  6416 год 2 ;
μ  0,11 1 год ; θ  0,25 1 год ; γ  γ1  0,1 1 год ; cв  60 y.e. год і c то  40 y.e. год .
Визначимо значення оптимальної періодичності обслуговування, при яких дістаються
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граничні значення коефіцієнта простою, коефіцієнта технічного використання і середніх
питомих витрат.
Рішення. Визначимо спочатку граничні значення коефіцієнта простою і коефіцієнта
технічного використання. Попередньо за формулами (4), (5), (15) – (17) обчислили значення
коефіцієнтів, що входять в розрахункові співвідношення:
θ  γ1  γз
0,25  0,25  0,2
Ато 

 3,1 год;
θ  γ1 θ  γз  0,25  0,250,25  0,2
μ  γ  γз
0,1  0,25  0,2
Ав 

 5,238 год;
μ  γμ  γз  0,1  0,250,1  0,2
1
α1   Ав  10  5,238  4,762 год;
μ
1
α2   Ато  4  3,1  0,9 год;
θ
α
0,9
b 2 
 0,189;
α1 4,762
1
1
m   b  4  1,89 10  2,11 год 2 ;
θ
μ
2
σ  s 2  s12  6416  6400  16 год 2 .
Далі проводимо розрахунок відповідно до викладеної раніше методики. Після
підстановки початкових даних у нерівності (19) переконуємося, що всі обмеження, прийняті
в задачі, виконуються. Використовуючи формулу (20), перевіряємо виконання умови
існування кінцевого значення оптимальної періодичності обслуговування:
801  0,189   2,112  4487  4 16  64.
Для визначення оптимальної періодичності обслуговування T  скористаємося рівнянням
(11), яке після підстановки в нього значень s1 , b , m і у 2 перетворюється до вигляду:
7,858  0,3921T  7,3 10 -3 T 2  6,048 10 -5 T 3  1,89 10 -7 T 4 .
Вирішуючи це рівняння графічним методом (рис. 2), отримуємо значення оптимальної
періодичності обслуговування T   59,5r . Після підстановки цього значення у формули (21)

Рис. 2 Визначення оптимального значення періодичності обслуговування
T  в прикладі 18.2





і (22) знаходимо граничні значення коефіцієнта простою K п F , T  і коефіцієнта технічного
використання K ти F , T  :
24  3,180  59,5
Кп F , T  
 0,0183;
2  480  59,5  59,54  80  3  59,5  6416









62

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2012
════════════════════════════════════════════════════════
K ти F , T   1  K п F , T   0,9817.
Визначимо тепер граничне значення (точну нижню оцінку) середніх питомих витрат.
Попередньо обчислимо за формулами (23) і (24) значення b і m :
cто
40  4
b θ 
 0,267; m  Ато  bАв  3,1  0,267  5,238  1,7.
cв
60 10
μ









Далі визначаємо значення оптимальної періодичності обслуговування T1  65 год шляхом
графічного рішення рівняння:
11,062  V1 T  ,
-2 2
де
V1 T   0,5518T  1,0296 10 T  8,544 10 -5 T 3  2,67 10 -7 T 4 ,
яке отримано в результаті підстановки в формулу (11) значень s1 , b , m і у 2 , значення
(точну нижню оцінку) C F ,T1 середніх питомих витрат:
2  40  480  65
C F , T1 
 2,664 y.о. год.
2  3,180  65  654  80  3  65  6416
Таким чином, у статті наведено методику яка, на відміну від відомих, дозволяє
визначити точні граничні значення показників якості технічного обслуговування систем
епізодичного використання з тимчасовим резервом при відомих двох початкових моментах
напрацювання об’єкта до відмови. Практичне застосування методики проілюстровано
числовим прикладом.
Напрямком подальших досліджень в даній предметній області є отримання анологічних
розрахункових формул для систем безперервного використання.
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ВИЗНАЧЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКОМ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПО ПЛАНУВАННЮ ЗВ’ЯЗКУ
В статті приведено обґрунтування сукупності показників, основних та часткових критеріїв оцінювання
ефективності роботи органу управління зв’язком під час планування операції (бою). Запропоновано ввести в
оцінку ймовірності якісного виконання роботи органу управління зв’язком коефіцієнт обґрунтованості
рішення. Даний підхід дозволяє враховувати чинники, що впливають на організацію зв’язку через вирішення
розрахункових задач.
Радченко Н.Н., Масесов Н.А., Нечушкин Н.П., Зеленко А.В. Определение и обоснование показателей
и критериев оценки эффективности работы органа управление связью во время проведения работ по
планированию связи. В статье представлено обоснование совокупности показателей, основных и частных
критериев оценки эффективности работы органа управления связью во время планирования операции (боя).
Предлагается ввести в оценку вероятности качественного выполнения работы органа управления связью
коэффициент обоснованности решения. Данный подход позволяет учитывать факторы, которые влияют на
организацию связи при решении расчетных задач.
M. Radchenko, M. Masesov, M. Nechushkin, O. Zelenko. The determination and motivation of the factors
and judgment standards to efficiency of the functioning the communication management department during
undertaking the work on planning of communication. The motivation of factor collections, main and quotient
judgment standards of the efficiency of the work communication management department during the operation planning
(the battle) are presented in this article. It is also offered to carry factor decisions in estimation of probability of the
qualitative performing the work communication management department. The governed approach allows to take the
factors, which influence communication organization during the accounting problems decision
Ключові слова: орган управління зв’язком, ефективність роботи органу управління зв’язком, коефіцієнт
важливості розрахункової задачі.

На сучасному етапі військової реформи одним із важливих завдань формування
ефективної системи управління військами є розвиток теорії і практики планування бойового
застосування військ. Якість планування багато в чому залежить від того, на яких принципах
воно здійснювалося і якими методами. Відомо, що ряд положень керівних документів з
оперативної роботи розроблені з урахуванням процесу якісної зміни військ та тактики бою, а
також прийняті зміни у процесі планування бойових дій та операцій потребують
удосконалення роботи органу управління зв’язком (ОУЗ). Тому обрана тематика статті є
актуальною науковою та практичною задачею.
Метою даної статті є обґрунтування показників та критеріїв оцінки ефективності
роботи ОУЗ у ході підготовки бойових дій та операцій.
Аналіз останніх досліджень показав, що сучасні війни та збройні конфлікти
характеризуються широким застосуванням інформаційних технологій під час підготовки та в
ході ведення бойових дій (операцій) [1–3]. Ера „інформаційних війн” та „мережецентричних
дій” безумовно впливає як на тактику ведення бойових дій, так і на зміст роботи органів
управління [4, 5].
Зазначені процеси неминуче призводять до змін у ЗС України, які стосуються як
удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази стосовно застосування Збройних
Сил, їх подальшого реформування та розвитку, напрямки переоснащення та розробки
озброєння та військової техніки та підготовки відповідних фахівців для адекватного
реагування ЗС України на загрози, що виникають [6].
Започаткований під час проведення комплексу дослідницьких та експериментальних
командно-штабних навчань
з органами
управління та військами
(силами)
“Перспектива-2012” процес переходу на нову структуру ЗС, систему управління та
оперативного планування в ЗС України додатково підтверджує актуальність та необхідність
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розробки шляхів підвищення ефективності планування бойового застосування підрозділів,
частин та ОУЗ у ході підготовки до бойових дій та операцій, а також керування ними під час
виконання поставлених завдань.
Виклад основного матеріалу дослідження
Відомі роботи у галузі оцінки ефективності функціонування органів управління [5, 7–9]
характеризуються нечітким вибором основних характеристик, за якими робиться оцінка їх
роботи. Зазначений недолік не дозволяє в повній мірі застосовувати їх на практиці.
Якість функціонування системи планування зв’язку, ефективність процесу виявлення
нових завдань при плануванні, а також процес формування рішень по виявлених проблемах,
доцільно оцінювати певною сукупністю показників ефективності.
Узагальненими показниками ефективності системи планування зв’язку можна вважати
ефективність прийнятого рішення на застосування сил та засобів зв’язку та час прийняття
рішення. Ефективність прийнятого рішення в свою чергу насамперед буде визначатися
ймовірністю ефективного виконання роботи ОУЗ (Реф) у відповідних умовах обстановки.
Під Реф розуміється ймовірність вироблення якісного рішення на застосування сил та
засобів зв’язку у ході планування, яке забезпечить виконання системою управління
покладених на неї завдань.
Розглянемо показники, які характеризують ймовірність ефективного виконання роботи
ОУЗ під час планування операції. Ці показники мають враховувати вимоги оперативності
(Rоп) і якості (Qяк). Тоді Реф можна розглядати як часткову цільову функцію від Rоп та Qяк, яка
набуде вигляду 9:
Реф = f(Rоп, Qяк),
де Rоп – оперативність виконання роботи ОУЗ під час планування операції, відносна
величина, і Qяк – якість виконання роботи ОУЗ під час планування операції, також відносна
величина.
Оперативність і якість виконання роботи в процесі планування взаємозалежні події і
перебувають у тісному взаємному зв’язку. Причому розмова про якість роботи може вестися
тільки у разі, коли роботи виконана оперативно, тобто Роп(t) ≥ 0,9 [9].
Тоді Реф(t) = Pоп(t)·Pяк(t) ≥ 0,9, при Роп(t) ≥ 0,9.
Проведений аналіз [5, 7-9] свідчить, що якість виконання роботи органами управління
під час планування визначається з урахуванням сукупності характеристик, які впливають на
роботу, в тому числі і ОУЗ.
В цих роботах враховувались наступні характеристики:
– рівень підготовки посадових осіб органу управління щодо якісного виконання
функціональних обов’язків;
– автоматизація роботи органу управління під час планування;
– обґрунтованість прийнятих рішень.
Виходячи з цього, обрано інтегральний показник якості роботи ОУЗ під час підготовки
операції. Він буде визначатися [5, 9] ймовірністю якісного виконання роботи ОУЗ під час
планування операції (бою) (Pяк(t)):
G

Н

1

Pяк (t )  Pпід (t )e об ріш авт ,
(3)
де Pпід(t) – ймовірність того, що на посадах ОУЗ підготовлені офіцери, Gоб ріш (t ) – коефіцієнт
обґрунтованості рішення, що виробляється ОУЗ під час підготовки операції, Hавт –
коефіцієнт автоматизації роботи ОУЗ під час підготовки операції, який в свою чергу
визначається [9] так: Навт = Sоза + Кавт р,
де Sоза – коефіцієнт оснащеності ОУЗ засобами автоматизації та Кавт р – коефіцієнт
автоматизації робіт, які виконує ОУЗ під час підготовки операції.
Питанню визначення підготовленості посадових осіб органу управління до якісного
виконання функціональних обов’язків та питанню автоматизації роботи органу управління
присвячені роботи [5, 8, 9]. Тому методики визначення цих показників пропонується взяти за
основу. Ведучи мову щодо обґрунтованості рішення, що виробляється органом управління
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під час підготовки операції, то це питання потребує удосконалення в зв’язку із прийнятими
змінами у процесі планування операції.
В роботах [5, 8, 9] розглядається показник інформаційної готовності органу управління
до прийняття оптимального рішення через розв’язання інформаційно-розрахункових задач та
пропонується враховувати важливість кожної інформаційно-розрахункової задачі.
Показником врахування важливості кожної інформаційно-розрахункової задачі можна
обрати коефіцієнт ( K Вi ), який приймає значення:

де KWi

 0, при нерозв' язанні задачі;
K Вi  
KWi , при розв' язанні задачі,
– коефіцієнт порівняльної важливості цієї задачі.

Проведений аналіз запропонованих розрахункових задач в роботі [9] не в повній мірі
враховує особливості планування організації зв’язку в загальновійськовому бою (операції). В
[8] приведена характеристика внутрішнього та зовнішнього підходів оцінки ефективності
функціонування будь-якої системи тільки в загальному вигляді. Враховуючи те, що
розрахунок районів розгортання вузлів зв’язку пунктів управління повинен враховувати
підготовленість смуги оборони (чи наступу) у відношенні зв’язку, то пропонується
розрахунок зон зв’язку здійснювати в одній розрахунковій задачі, за рахунок чого
підвищиться оперативність прийняття рішення. Також, при розрахунку часу на організацію
зв’язку доцільно враховувати і час, який необхідний для здійснення маршу частинами
зв’язку в райони розгортання системи зв’язку, тому пропонується розрахунок маршу не
враховувати як окремий коефіцієнт важливості розрахункової задачі.
В табл. 1 пропонується варіант переліку інформаційних, розрахункових задач та
математичних моделей, які розв’язуються ОУЗ під час планування зв’язку та їх коефіцієнти
порівняльної важливості із результатами розрахунків. Коефіцієнти K Вi в табл. 1 обрані
емпіричним шляхом із застосуванням методу експертних оцінок.
Крім того, кожна група задач також має свою важливість ( WГЗ j ), яка визначається
методом ранжирування, за допомогою методики визначення коефіцієнтів важливості задач і
моделей. Тоді коефіцієнт обґрунтованості рішення, що виробляє ОУЗ під час планування
операції Gоб ріш (t ) , буде визначатися:
Rрз

N із

M мм

Wгзіз  К ві із  Wгз рз  К ві рз  Wгзмм  К в і мм
Gоб ріш (t ) 

i=1
Z із

i=1
S рз

i=1
Vмм

,

Wгзіз  К ві із  Wгзрз  К в і рз  Wгзмм  К ві мм
i=1

i=1

i=1

де Nіз – кількість чинників, які можуть бути враховані ОУЗ під час планування зв’язку через
розв’язання інформаційних задач;
Rр з – кількість чинників, які можуть бути враховані ОУЗ під час планування організації
зв’язку через розв’язання розрахункових задач;
МММ – кількість чинників, які можуть бути враховані ОУЗ під час планування організації
зв’язку через застосування математичних моделей;
Zіз – кількість чинників, які повинні бути враховані ОУЗ під час планування організації
зв’язку через вирішення інформаційних задач;
Sр з – кількість чинників, які повинні бути враховані ОУЗ під час планування організації
зв’язку через розв’язання розрахункових задач;
VMM – кількість чинників, які повинні бути враховані ОУЗ під час планування організації
зв’язку через застосування математичних моделей;
К ві із , К ві рз , К в і м м – відповідно коефіцієнти врахування чинників, що впливають на
організацію зв’язку через розв’язання інформаційних, розрахункових задач та
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математичних моделей;
W гз із , W гз рз , Wгзмм – відповідно важливість групи інформаційних, розрахункових задач
та математичних моделей.
Таблиця 1
Варіант переліку інформаційних, розрахункових задач і математичних моделей, які
вирішуються відділом зв’язку та ІС штабу під час планування зв’язку на операцію і їх
коефіцієнти важливості ( К W і )
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

3
4
5
6
7
1
2
3
4

Найменування задач

Коеф.
важлив.
( К Wі )

Wгзіз  0,2
Інформаційні
Комплекс задач по збору, обробці, збереженню і видачі довідкової
0,13
інформації для забезпечення процесу планування зв’язку
Розрахунок сил та засобів зв’язку, необхідних для виконання завдань
0,12
Довідка про угруповання радіоелектронної боротьби противника
0,08
Довідка - доповідь по висновкам із оцінки противника
0,11
Довідка про свої війська (положення, стан, укомплектованість особовим
0,10
складом, озброєнням і технікою, матеріально технічними засобами)
Оперативно - тактичні нормативи підготовки і ведення бойових дій
0,10
Довідка про взаємодіючі сили і засоби
0,09
Довідка про район бойових дій
0,10
Довідка про радіаційну, хімічну та бактеріологічну обстановку
0,08
Перелік заходів по радіоелектронній боротьбі
0,09
W
Розрахункові
гзрз  0,3
Розрахунок часу на організацію зв’язку
0,12
Розрахунок впливу противника, що очікується на систему та підрозділи
0,17
зв’язку – розрахунок втрат техніки зв’язку та поновлення за рахунок
ремонту, що очікується
Розрахунок зон зв’язку та районів розгортання вузла зв’язку пункту
управління
0,20
Розрахунок живучості системи зв’язку
0,14
Розрахунок проводових, радіорелейних та тропосферних ліній зв’язку
0,08
Розрахунок потоків оперативної інформації, яка циркулює в системі
0,16
управління військами
Розрахунок необхідної кількості каналів зв’язку та їх розподілу
0,13
Wгзмм  0,5
Математичні моделі
Модель оцінки району операції у відношенні зв’язку
0,18
Модель оцінки ефективності роботи ОУЗ під час планування операції
0,27
Модель оцінки ефективності системи зв’язку
0,32
Модель побудови системи зв’язку в операції
0,23

Коефіцієнт врахування чинників ( К ві рз ), що впливають на організацію зв’язку через
вирішення розрахункових задач, визначається:
Кв рз  Кв пп + Кв кк +...+ К ві рз ,
де Кв пп – коефіцієнт врахування показників потоків оперативної інформації, яка циркулює в
системі управління військами, Кв кк – коефіцієнт врахування необхідної кількості каналів
зв’язку, К ві рз – коефіцієнти врахування інших чинників, що впливають на організацію
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зв’язку через вирішення розрахункових задач.
Таким чином, у статті показано часткові показники оцінки ефективності роботи ОУЗ
під час планування бою (операції), а саме – оперативність та якість виконання роботи ОУЗ.
При цьому частковим критерієм ефективності пропонується ймовірність ефективного
виконання роботи ОУЗ. Запропоновано ввести в оцінку ймовірності якісного виконання
роботи ОУЗ під час планування бою (операції) коефіцієнт обґрунтованості рішення, що
виробляє ОУЗ під час планування операції, який в свою чергу залежить від важливостей груп
інформаційних, розрахункових задач, математичних моделей та коефіцієнтів врахування
чинників, що впливають на організацію зв’язку через вирішення розрахункових задач.
В якості напрямків подальших досліджень слід зазначити визначення коефіцієнтів
відносної важливості кожного показника із застосуванням експертного оцінювання, і
включення їх в експертну систему – спеціалізовану програму з використанням системи
термінальних критеріїв, яка сама згортає їх за певною програмою і видає значення оцінки.
Також слід провести дослідження в рамках перспективних варіантів побудови системи
зв’язку Збройних Сил України [10] та визначити основні фактори, що можуть концептуально
вплинути на процес організації зв’язку при підготовці сучасної операції (бою). Зазначені
підходи дозволять адекватно реагувати на зміни в існуючій системі управління Збройними
Силами України та її матеріально-технічної складовій – системі зв’язку. При цьому слід
враховувати як досвід застосування збройних сил провідних країн світу та армій найближчих
сусідів [11], так і власного війська.
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МЕТОДИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У
ЗАДАЧАХ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК ДЛЯ ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
В статті проведено аналіз методів експертного оцінювання та їх застосування у задачах підготовки
військ на сучасному етапі, надано рекомендації щодо вибору методу експертного опитування, методу
вимірювань, з огляду пристосування до військової справи.
Романенко І.О., Івахненко Т.О. Методы экспертного оценивания и их применимость к задачам
подготовки войск при выполнении задач по назначению. В статье проведен анализ методов экспертного
оценивания и их применение в задачах подготовки войск на современном этапе, даны рекомендации по выбору
метода экспертного опроса, метода измерений, с учетом применения в военном деле.
I. Romanenko, T. Ivachnenko Expert assessment methods and their application to the troops preparing tasks
under intended purpose. The paper analyzes the methods of expert evaluation and their application to the troops
training problems at the present stage. It was given recommendations on the choice of the method expert survey and
the measurement method, considering the adjustment to military affairs.
Ключові слова: методи експертного оцінювання, задача підготовки, узгодженість, компетентність,
методи вимірювань, коефіцієнт важливості.

На сучасному етапі швидкого зростання можливостей технічних засобів,
телекомунікаційних та інформаційних технологій відбуваються суттєві зміни форм та змісту
освіти України, у тому числі в Збройних Силах (далі ЗС) України, здійснюються
широкомасштабні програми їх інформатизації [1]. Перед ЗС України стоїть одна з важливих
задач – пошуку шляхів підвищення ефективності процесів підготовки військ (сил) ЗС
України в умовах обмежених ресурсів. Зміст і якість освіти, її доступність, відповідність
потребам сьогодення визначають стан інтелектуального потенціалу держави. Інтенсивний
розвиток сфери освіти, що базується на використанні інформаційних і телекомунікаційних
технологій стає одним із найважливіших національних пріоритетів держави [2].
Персональний комп’ютер у сучасних умовах є надійним інструментом для вирішення
багатьох навчальних і професійних завдань, знаряддям людської діяльності, застосування
якого якісно змінює і збільшує можливість накопичення та застосування знань, значно
розширює межі пізнання. Використання такого потужного інструменту створює передумови
для вдосконалення традиційних методик навчання.
Перспективним шляхом є автоматизація окремих форм навчання особового складу ЗС
України та поступове їх поєднання в єдину автоматизовану систему підготовки ЗС України.
В цих умовах питання оцінки рівня підготовленості й порядку оцінювання військ (сил) ЗС
України до виконання завдань за призначенням потребує наукового обґрунтування. У зв’язку
з цим актуальною стає задача дослідження методів експертного оцінювання рівня підготовки
військ (сил), їх застосування для виконання завдань за призначенням.
Аналіз літератури. Аналіз літератури [1 – 8] показав, що система професійної
підготовки завжди була пріоритетним напрямком оцінки особового складу частин і з’єднань
ЗС України під час контрольних перевірок. При цьому вплив фахових знань, посадових
обов’язків на загальну оцінку розглядається недостатньо повно, що призводить до
необґрунтованого оцінювання військовослужбовців як професійних виконавців на
займаній посаді.
Тому метою статті є аналіз методів експертного оцінювання та їх застосування в
задачах підготовки військ, який дозволить обрати необхідний метод вибору коефіцієнту
важливості шкал оцінки основних предметів навчання професійної підготовки для
обґрунтованого оцінювання особового складу, що дозволить підвищити ефективність
виконання завдань за призначенням.
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Основна частина. Одним із можливих варіантів визначення чисельних значень обраних
показників, який дозволить більш об’єктивно проаналізувати існуючу інформацію за
показниками, що характеризують забезпечення системи підготовки, може бути реалізація
методики, яка в якості вихідної інформації для бойової підготовки передбачає використання
апріорної оцінки показників групою авторитетних спеціалістів – експертів у галузі
військових наук. Вироблення складних рішень у ситуації невизначеності або складання
науково – технічного прогнозу викликає необхідність участі групи ерудованих у військовій
сфері фахівців кожного роду військ, добре обізнаних у багатьох галузях знань, що дає
можливість багатобічного аналізу кількісних та якісних аспектів проблеми,
що досліджується.
Експертні оцінки служать ефективним засобом вирішення великої кількості
неформальних завдань у різних областях людської діяльності. Під час прогнозування стану
бойової підготовки, метою експертного опитування є обґрунтування кількісних значень
відібраних показників та одержання оцінки відносної важливості цих показників при
застосуванні методу автоматизованої оцінки рівня підготовленості військ (сил) до виконання
завдань за призначенням.
Сутність методів експертних оцінок полягає в опитуванні та обробці думок групи
експертів. У процесі опитування експерти виконують суб’єктивні виміри. За результатами
обробки думок експертів визначають узагальнену думку, яка є варіантом вирішення
проблеми та представляється особам, приймаючим рішення на затвердження.
Великий вплив на вибір методу експертних оцінок надає розглянута проблема.
Якщо достатньо інформації у вигляді знань і досвіду, то експерт розглядається, як гарне
джерело інформації. У цьому випадку, для отримання узагальненої думки групи експертів
можна застосовувати звичайні методи усереднення індивідуальних думок.
Якщо ж по проблемі недостатньо інформації, то експерти не є точними вимірниками і
думка одного експерта може бути правильною, але значно відрізнятися від думок інших
експертів. В цьому випадку, для отримання узагальненої думки, не можна використовувати
звичайні методи.
Методи проведення експертиз і форми роботи з експертами досить різноманітні і
численні: очні та заочні; індивідуальні та колективні; зі зворотнім зв’язком і без зворотнього
зв’язку та ін.
Очне опитування це процедура, в результаті якої дослідник здійснює очний контакт із
експертом. До недоліків такого опитування можна віднести великі затрати праці та часу як з
боку дослідника так і експерта, що в свою чергу виключає заочне опитування, але не
гарантує надійності отриманих даних. Перевагами заочного опитування є простота
й дешевизна.
Індивідуальні методи – отримання оцінок від кожного експерта окремо з подальшою їх
обробкою для отримання групової думки. До індивідуальних методів опитування відносяться
анкетування та інтерв’ювання. Перевагами індивідуальних методів можна вважати:
оперативність, можливість повною мірою використовувати індивідуальні здібності експерта,
відсутність тиску авторитетів, низькі витрати на експертизу. Недоліками – высоку міру
суб’єктивності одержаних оцінок із-за обмеженості знань одного експерта.
Групові методи – отримання групових оцінок шляхом обговорення проблем (дискусія,
нарада, мозковий штурм). Для цієї сукупності методів обробка експертних оцінок
спрощується, оскільки етапи перевірки узгодженості оцінок і їх обробки зливаються в один
загальний етап. Перевагами групових методів можна вважати можливість різнобічного
аналізу проблем, проведення ретельнішого аналізу ситуації, розгляд великої кількості
варіантів рішень, залучення знань і досвіду багатьох фахівців, зменшення міри
невизначеності відносно можливих варіантів дій. Недоліками – складність процедури
отримання інформації і формування групової думки по індивідуальних судженнях експертів,
можливість тиску авторитетів у групі, не завжди чітко визначається відповідальність за
прийняте рішення.
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Метод без зворотнього зв’язку передбачає один тур опитування при отриманні
задовільних результатів, метод проведення експертизи зі зворотнім зв’язком – декілька турів
опитування. Після кожного туру експертні оцінки обробляють і результати обробки
повідомляють експертам, що дозволяє домогтися зменшення діапазону розкиду в
індивідуальних відповідях і наблизити точки зору експертів.
Дельфійський метод – багатоетапне опитування окремих експертів, працюючих
інкогніто по відношенню один до одного, для отримання єдиної думки. Для дельфійского
методу етапи перевірки узгодженості оцінок і їх обробки можуть повторюватися
неодноразово до тих пір, поки не буде отримана узгоджена оцінка всіх учасників експертизи.
Інтерактивна процедура опитування експертів, що реалізовується в цьому методі, з
повідомленням кожному з них результатів обробки після кожного туру забезпечує краще
узгодження думок експертів, оскільки експерти, що дали оцінки, які набагато відхилялися
від середнього значення, вимушені критично осмислити свої судження, докладно їх
аргументувати і, можливо, змінити оцінки, пропоновані ними для чергового туру проведення
експертизи. Анонімність відповідей експертів по відношенню один до одного забезпечує
виключення впливу конформізму, тобто пригнічення думок за рахунок „ваги” наукового
авторитету або посадового положення одних експертів по відношенню до інших.
Судження експертів носять кількісний або якісний характер у залежності від природи
властивостей об’єктів, що оцінюються. Практично властивості будь-яких об’єктів можна
вимірювати, використовуючи чотири основних метода вимірювання: ранжування,
безпосередня оцінка, послідовне та парне порівняння. Розглянемо послідовно кожен метод.
1. Ранжування – упорядкування елементів у міру збільшення або зменшення
пріоритетності по одній із ознак. На основі отриманих числових оцінок об’єктів вибирають
найбільш пріоритетний. Метод використовують для упорядкування об’єктів у часі чи
просторі; за конкретною ознакою без точних вимірювань; для випадків, коли значення
ознаки неможливо виміряти з причин практичного або теоретичного характеру. Перевагою
методу є простота процедури. Недоліком можна вважати факт зниження точності й
надійності методу при збільшенні числа альтернатив.
2. Метод безпосередньої оцінки – процедура приписування об’єктам числових значень
до шкали інтервалів, яка характеризує їх перевагу. При цьому задається діапазон, у якому
експерти вибирають оцінки. Вони оцінюють міру наявності якоїсь ознаки або важливість
об’єкта. Вимірювання методом безпосередньої оцінки можливі при достатній
інформованості експертів. Широко застосовують бальну шкалу. Чисельні значення
обробляються за допомогою методів прикладної статистики, як результат звичайних
фізичних вимірювань. Іноді після безпосередньої оцінки використовують ранжування, щоб
знизити суб’єктивний показник безпосередньої оцінки. Безперечною перевагою даного
методу можна вважати оцінку, виражену в числах. Але, у випадку довільної ацифровки
висновки можуть не мати відношення до реальності.
3. Метод послідовних порівнянь. При послідовному порівнянні кожен об’єкт
зіставляють із сукупністю всіх інших об’єктів, що мають нижчий ранг. Це дозволяє
відкоригувати й уточнити інтегральну оцінку. Даний метод громіздкий, коли число об’єктів
дорівнює семи і більше. У цьому випадку, з безлічі об’єктів вибирають випадковим чином
об’єкт Οg, а вся множина об’єктів, що залишилася, випадковим чином розбивається на
підмножини так, щоб кожна з них містила не більше шести об’єктів і включала в себе об’єкт
Οg. Далі виконують процедуру порівняння з кожною підмножиною об’єктів окремо. При
цьому коректуючи значення оцінок решти об’єктів.
4. Метод парних порівнянь. Парне порівняння являє собою процедуру встановлення
уподобання об’єктів при порівнянні всіх можливих пар. При порівнянні пари обьектів
можливе або відношення чіткого порядку, або відношення еквівалентності. Результати
порівняння експертом всіх пар представляють у вигляді таблиці, стовпці та рядки якої
складають об’єкти, а в комірках таблиці проставляються числові переваги. Порівняння
об’єктів у парах не дає повного упорядкування. Тому виникає необхідність ранжування
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об’єктів за результатами парного порівняння. До переваг можна віднести високу точність
експерименту. До недоліків – громіздкість методу, при збільшенні числа об’єктів буде рости
число одиничних пар порівнянь 8 – 10.
Необхідно відзначити, що специфіка та різноманітність проблем, що вирішуються за
участю експертів, суттєво обмежують можливості створення єдиних „універсальних” правил
і моделей експертизи.
Проведений аналіз дозволить дослідити застосування методів експертного оцінювання
до задач підготовки особового складу, що дозволить більш об’єктивно аналізувати
існуючу інформацію.
Пропонуємо рекомендації необхідні до вибору форм проведення опитування експертів,
методу проведення опитування для експертизи, методу вимірювань властивостей об’єктів,
порівнюючи переваги та недоліки стосовно військової справи.
Таблиця 1
Порівняльна таблиця методів проведення опитування експертів з огляду пристосування
до військової справи
Методи
Очні
Заочні
Індивідуальні

Групові

Дельфійський

Переваги
Гарантує надійність отриманих даних
Мала собівартість відносно очного опитування,
спрощення процедури опитування
Оперативність, можливість у повній мірі
використовувати індивідуальні властивості
експерта, відсутність тиску авторитетів, низькі
витрати на експертизу
Можливість різнобічного аналізу проблем,
проведення ретельнішого аналізу ситуацій,
розгляд великої кількості варіантів рішень,
залучення знань і досвіду багатьох фахівців,
зменшення міри невизначеності відносно
важливих варіантів дій
Інтерактивна процедура опитування забезпечує
краще узгодження думок експертів, виключення
впливу конформізму

Недоліки
Великі витрати труда й часу
Не гарантує надійність отриманих даних
Висока міра суб’єктивності одержаних
оцінок із-за обмеженості знань одного
експерта
Складність
процедури
отримання
інформації і формування групової думки
по індивідуальних судженнях експертів,
можливість тиску авторитетів в групі, не
завжди
чітко
визначається
відповідальність за прийняте рішення
Складність проведення процедури

Аналізуючи наданий матеріал, враховуючи специфіку військової справи, робимо
висновки. Нам необхідний метод, що дозволить кожному експерту індивідуально
познайомитися з предметною областю дослідження завчасно. Оцінювати колективно, але
усуваючи принцип конформізму, тобто експерти працюватимуть інкогніто по відношенню
один до одного, використовуючи анкетування, як метод опитування. Багатоетапне
опитування та інтерактивність процедури забезпечить краще узгодження думок. Таким
вимогам частково відповідає модифікований метод Дельфі з додаванням функції завчасного
ознайомлення з задачею експертизи кожним експертом.
Природньо, що кількісні оцінки є більш повними та інформативними. Однак, кількісні
оцінки не завжди можливі та доцільні, тому обираємо отримання якісних оцінок. Вибір того
чи іншого метода вимірювання оберемо за схемою [11], яку наведено на рис. 1.
У відповідності до задачі оцінки коефіцієнту важливості шкали оцінювання основних
предметів навчання професійної підготовки за фаховою спеціальністю та обов’язків згідно
займаної посади обираємо метод ранжування.
Кількість предметів навчання професійної підготовки обумовлена наказами, тому факт
зниження точності та надійності зникає, а простота процедури знизить собівартість, що в
умовах сучасного фінансування ЗС України дозволить здійснити перерозподіл коштів на
модернізацію озброєння та військової техніки.
У відповідності до визначеної вище мети при експертному опитуванні пропонуємо
використовувати анкети для ранжування показників за ступенем їх важливості та для
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встановлення кількісних значень показників. Застосування лінгвістичних змінних
забезпечить перехід від словесних описів елементів задач прийняття рішень до числових12.
Поняття, якими оперують експерти та інтерпретація цих понять наведена у таблицях 2, 3.
початок
Об’єкти можна
кількісно
оцінити?

ні

так
так

Об’єкти важко
розпізнавальні?

так

ні
Метод ранжування

ні
Важко ємкість
дозволяє?

Метод безпосередньої
оцінки

так

ні

Велика
кількість
об’єктів (>10)?

ні

Велика
кількість
об’єктів (>20)?

так
Метод послідовних
порівнянь

Метод парних
порівнянь

кінець
Рис. 1. Схема – алгоритм вибору метода вимірювань властивостей об’єктів

Таблиця 2
Якісні оцінки та відповідні їм кількісні значення
Інтенсивність
важливості
1
2
3
4
5

Якісна оцінка
Несуттєво
Другорядно
Важливо
Дуже важливо
Ключовий параметр

Пояснення
Мало значиме
Існує показник о перевагах одного елемента другому
Елемент більш важливий
Елемент більш важливий порівняно з іншим
Максимально підтверджується надання переваги
елементу перед іншим

одному

Таблиця 3
Інтерпретація інтенсивності важливості до кількісного значення
коефіцієнту важливості
Інтенсивність важливості
1
2
3
4
5

Коефіцієнт важливості
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Отримання формалізованого описання альтернатив у тих або інших формах потребує
розробки методів рішення ряду задач, усі вони є модифікацією заданого оцінювання, суть
якого полягає у співставленні числа або декількох чисел до об’єкту, який розглядається.
Висновки. Вибір того чи іншого методу опитування експертів визначається цілями
експертизи; сутністю проблеми, яка вирішується; повнотою та достовірністю вихідної
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інформації; часом, який є; витратами на проведення опитування. Проведений аналіз дозволив
обрати необхідний метод експертного оцінювання по вибору коефіцієнта важливості шкал
оцінки основних предметів навчання професійної підготовки з особовим складом для
виконання завдань за призначенням, а саме модифікований метод Дельфі з додаванням
окремих процедур. В якості методу вимірювань властивостей об’єктів – метод ранжування.
Отримання якісних оцінок шляхом введення лінгвістичних змінних. В подальшому
планується побудувати модель оцінки підготовки військ (сил) до виконання завдань за
призначенням, яка відрізняється використанням методів експертного оцінювання під час
формування вагових коефіцієнтів бойової підготовки.
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д.т.н. Романов О.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Нестеренко М.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ
СЛУЖБОВОГО ТРАФІКУ ЗГІДНО SNMP-ПРОТОКОЛУ
Оптимальність конфігурування системи управління мережею та елементів збору статистичних даних,
а також можливість адаптації на різкі випадкові зміни в мережі, в основному визначають позитивний ефект
від впровадження самої системи управління. В свою чергу додаткове навантаження від службового трафіку
при значній кількості помилок і втрат пакетів може призвести до перенавантажень на мережі та до збоїв
функціонування активного обладнання. Тому для визначення раціонального часу опитування системою
управління агентів згідно роботи протоколу SNMP, в даній статті, була запропонована аналітична модель на
основі теорії телетрафіка. Дана аналітична модель може бути застосована, як в процесі налаштування
системи управління так і при оперативному управлінні мережею.
Романов
А.И.,
Нестеренко
Н.Н.
Аналитическая
модель
интенсивности
служебного трафика согласно SNMP-протоколу. Оптимальность конфигурации системы управления сетью
и элементов сбора статистических данных, а также возможность адаптации на резкие случайные изменения
в сети, в основном определяют позитивный эффект от внедрения самой системы управления. В свою очередь
дополнительная нагрузка от служебного трафика при значительном количестве ошибок и потерь пакетов
может привести к перегрузкам на сети и к сбоям функционирования активного оборудования. Поэтому для
определения рационального времени опроса системой управления агентов согласно работы протокола SNMP, в
данной статье, была предложена аналитическая модель на основе теории телетрафика. Данная
аналитическая модель может быть применена, как в процессе настройки системы управления, так и при
оперативном управлении сетью.
O. Romanov, N. Nesterenko Analytical model of intensity official traffic to protocol SNMP. Optimum
configuration control the system by a network and elements for the capture of statistical data, and also possibility of
adaptation on sharp casual changes in a network, mainly determine a positive effect from introduction of control the
system. In same queue the additional loading from an official traffic at the far of errors and losses of packages can
result in overloads on a network and to the failures of functioning active equipment. Therefore for determination of
rational time of questioning from control the system to agents in obedience to work of SNMP protocol, in this article,
an analytical model was offered on the basis of theory teletraffic. Given an analytical model can be applied, as in the
process of configuration control the system and operative management a network.
Ключові слова: система управління мережею, SNMP-агент, службовий трафік.

Оптимальне функціонування сучасних конвергентних мереж та надання інформаційних
послуг користувачам не можливе без ефективних систем управління, які повинні
враховувати специфіку роботи даних мереж. Це обумовлено тим, що виробники мережевого
обладнання хоча і враховують можливість інсталяції елементів системи управління та
розгортання її в подальшому, однак із-за широкого спектру версій сучасних протоколів
управління мережею, конфігурування проводиться опираючись виключно на практичний
досвід спеціалістів в даній області. Дана обставина призводить до негативних наслідків тому,
що при достатньо великій розмірності мережі не оптимально сконфігуровані елементи
системи управління будуть призводити до „лавиного” зростання службового трафіку і
відповідно зниження або не виконання вимог щодо якості обслуговування
(Quality of Service – QoS). Дану проблему звичайно можна вирішити шляхом створення
окремої мережі в цілях системи управління, але це призводить до збільшення матеріальнотехнічних витрат та ускладнення технічної реалізації. Також необхідно відмітити, що при
використанні даної концепції побудови на перше місце також постає питання оптимальності
налаштування та організації порядку взаємодії між системою управління та елементами
мережі над якими проводиться управління.
В свою чергу найбільш перспективними на теперішній час є системи управління, які
мають клієнт-серверну архітектуру та комбінований підхід організації управління [1, 2].
Насамперед, це обумовлено тим що дані технології є кросплатформеними та мають
можливість масштабування, що являється основним при побудові систем управління
конвергентних розподілених телекомунікаційних мереж.
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Одним із протоколів управління мережею, який набув широкого розповсюдження та
постійно вдосконалюється є Simple Network Management Protocol (SNMP). Однак питання,
ефективності розподілу службового трафіку між системою управління (Network management
station – NMS) та SNMP-агентами, його вплив на продуктивність роботи всієї мережі, а також
розрахунок необхідної пропускної спроможності каналів для передачі службових
повідомлень потребують вивчення та є актуальними [3].
Аналіз останніх публікацій показав, що існують наступні моделі оцінки мережевого
трафіку [4, 5]:
– засновані на теорії масового обслуговування та теорії телетрафіка, а саме на базі
найпростіших, примітивних та самоподібних моделях потоків повідомлень;
– імітаційні моделі для визначення значень основних показників роботи досліджуваної
системи або процесів.
Однак дані моделі, не в повній мірі відображають фізичні процеси що протікають в
мережі при передачі корисної та службової інформації та неадаптовані для їх практичного
використання.
В зв’язку з вище приведеним в даній роботі пропонується розробка аналітичних
моделей щодо визначення оптимального часу опитування елементів системою управління в
залежності від топології мережі, їх кількості та розміщення.
Для визначення ключових моментів при розробці аналітичного апарату службового
трафіку розглянемо особливості функціонування існуючих протоколів управління мережею.
В залежності від версії протоколу SNMP система управління NMS рис. 1., яка відповідає
за моніторинг якості функціонування та управління активним мережевим обладнанням та
інших допоміжних пристроїв (маршрутизатори, комутатори, сервери, робочі станції
користувачів, принтери, джерела безперебійного живлення і т.д.) має наступні ключові
функції [6, 7]:
– підтримка
та ведення загальної ієрархічної бази об’єктів управління
Management Information Base (MIB) де описані основні характеристики об’єктів управління;
– відправлення запитів щодо опитування SNMP-агентів (GetRequest – запит на
отримання одного або декількох значень характеристик об’єктів управління; GetNextRequest–
запит на отримання наступного значення згідно ідентифікатора об’єкта управління (IOD);
GetBulkRequest – запит на отримання частини бази (таблиці) MIB SNMP-агента;
– відправлення запитів для зміни значень об’єктів управління SNMP-агента SetRequest
– запит на проведення зміни (зміна конфігурації пристрою) або створення нових об’єктів
управління в MIB SNMP-агента;
– отримання та аналіз відповідей на запити (GetRequest, GetNextRequest,
GetBulkRequest) від SNMP-агентів;
– відстеження
та
аналіз
асинхронних
повідомлень
від
SNMP-агентів
(Trap – переривання або пастка) в випадку збоїв в роботі пристрою або про відновлення
працездатності після збоїв).
В свою чергу, на активному обладнанні мережі налаштовуються SNMP-агенти, які
мають наступні основні функції:
– збір інформації про значення характеристик об’єктів управління на пристроях де
запущений SNMP-агент та занесення її до локальної MIB даного SNMP-агента;
– обробка та видача відповідей на запити від NMS (Response – відправлення
необхідних даних про значення характеристик об’єктів управління або повідомлення про
помилку у разі неможливості обробки запиту від NMS);
– видача асинхронних повідомлень Trap (повідомлення про аварію або відновлення
працездатності).
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Рис. 1. Принцип побудови системи управління згідно протоколу SNMP

Порядок обміну службовими повідомленнями між NMS та SNMP-агентом представлено
на рис. 2. Також необхідно відмітити, що в основному в якості транспортного протоколу для
SNMP-повідомлень використовується User Datagram Protocol (UDP), тобто протокол
передачі без встановлення з’єднання. По замовчуванню для передачі повідомлень Trap від
SNMP-агента та отримання даних повідомлень NMS використовується 162 порт, у всіх інших
випадках для передачі запитів та відповідей використовується 161 порт.
Провівши аналіз специфікацій та алгоритму роботи SNMP-протоколу можна виділити
наступні схеми взаємодії між NMS та SNMP-агентами:
– пасивний режим роботи NMS (всі SNMP-агенти через визначений проміжок часу
надають статистичні дані без запитів NMS);
– аварійний режим роботи (надання Trap-переривань SNMP-агентами в випадку
виходу з ладу елементів мережевого активного обладнання та відновлення роботи або
перевищення пирогових значень критичних параметрів мережі);
– активний режим роботи NMS (проведення опитування необхідних SNMP-агентів
через визначений інтервал часу).
Також необхідно відмітити, що на практиці можна отримати наступні статистичні дані,
в цілях NMS, від SNMP-агентів або RMON-зондів:
– кількість переданих та кількість втрачених кадрів (пакетів) на портах активного
обладнання;
– завантаження ліній;
– завантаження та інтенсивність використання каналів передачі;
– кількість помилок та збоїв активного обладнання та мережевих служб;
– час реакції наскрізних трансакцій до відповідних мережевих служб та протоколів
(час відклику);
– значення показників якості обслуговування в залежності від типу трафіку „джерелапризначення” для різних програмних додатків та мережевих протоколів.
– і т.д.
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Рис. 2. Порядок обміну SNMP-повідомленнями

При чому, керованими параметрами та механізмами управління, які визначають
інтелектуальність та ефективність роботи СУ є:
– інтенсивність опитування (період опитування) SNMP-агентів;
– „порогові” значення критичних мережевих параметрів;
– MIB-вирази, аналітичні вирази (або математичний апарат) на основі яких
автоматично розраховують поточне „порогове” значення критичних мережевих параметрів
(наприклад: процентне співвідношення втрачених пакетів) або оптимізують керовані
параметри конфігурування самої NMS в залежності від ситуації на мережі.
При розгортанні системи управління мережею, яка підтримує стек протоколів TCP/IP,
та конфігуванні її основних параметрів NMS виникає ряд питань які потребують вирішення:
– в якій послідовності необхідно проводити опитування SNMP-агентів;
– через який інтервал часу необхідно проводити опитування SNMP-агентів;
– через який час необхідно зробити перезапит, в випадку неотримання відповіді;
– яку продуктивність повинен мати NMS в залежності від кількості SNMP-агентів;
– де найбільш раціонально розмістити NMS;
– який
чином
повідомлення
Trap
можуть
вплинути
на
пропускну
спроможність мережі.
Основною задачею, при організації збору статистичних даних є визначення
раціональних значень інтенсивності (часу) опитування SNMP-агентів з врахуванням
кількості самих SNMP-агентів, топології мережі та навантаження, яке створюють
користувачі. Це пояснюється, тим що не вірне конфігурування елементів системи управління
може призвести до перевантажень на мережі та , як наслідок, відсутності позитивного ефекту
від впровадження самої системи управління. Згідно наявних емпіричних правил, при
78

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2012
════════════════════════════════════════════════════════
спільному використанні транспортної мережі, інтенсивність потоку SNMP-повідомлень
повинна не перевищувати 10 % від загальної інтенсивності трафіку в мережі [8].
Проведемо оцінку часу обробки SNMP-повідомлень з врахуванням часових витрат в
процесі передачі. Для цього, розглянемо варіант побудови СУ з наступною топологію мережі
яка представлена на рис. 3.
В якості математичного апарату будемо використовувати багатоканальну систему
масового обслуговування з кінцевим буфером для моделювання обробки повідомлень на
комутаторах, маршрутизаторах [9].
Для адекватності використання даного математичного апарату приймемо наступні
обмеження та допущення:
– система управління централізованого типу, яка використовує існуючу транспортну
мережу для передачі службового трафіку;
– потоки повідомлень, які створюють користувачі, мають ймовірнісний характер, тому
для їх математичного опису застосуємо модель найпростішого потоку та правило
асоціативності найпростіших потоків;
– для опису інтенсивності службового трафіку можна використати модель
детермінованого потоку, однак при складанні з ймовірнісними інформаційними потоками
користувачів (при співвідношенні 10 % службового від 100 загального потоку) сумарний
потік також матиме випадковий закон розподілу;
– час обслуговування в активному мережевому обладнанні мережі випадкова величина
та має показовий закон розподілу;
– мережеве обладнання однотипне;
– на канальному рівні в локальних мережах використовується технологія Ethernet, а
для зв’язку між маршрутизаторами також використовується дана технологія (наприклад:
варіант розбиття на „широкомовні” домени).

Рис. 3. Варіант розгортання системи управління мережею на базі SNMP
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Проведемо математичний опис структури мережі приведеної на рис. 3. При цьому,
особливу увагу також будемо звертати на час обслуговування SNMP-повідомлень в
транзитних вузлах, тобто будемо враховувати часові втрати на всьому шляху передачі
інформації від NMS до SNMP-агентів та в зворотній бік. В зв’язку з тим, що комутатор
(switch) або маршрутизатор (router) згідно свого протоколу функціонування та апаратної
побудови має декілька портів та буфер для проміжного зберігання прийнятих кадрів
(пакетів) то для їх математичного опису можна використовувати математичний апарат
систем масового обслуговування змішаного типу з обмеженим буфером. Графічно принцип
роботи активного мережевого обладнання при передачі інформації (switch, router), згідно
теорії телетрафіка показано на рис. 4.

Рис. 4. СМО типу M/M/n/m

Тобто, для подальших розрахунків необхідно побудувати функціонально-логічну
модель для заданої топології мережі та розміщення SNMP-агентів рис. 5.

Рис. 5. Узагальнена функціонально-логічна модель СУ згідно протоколу SNMP
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Відповідно до приведеного рис. 5 можна зробити наступні висновки:
– навантаження, в процесі передачі службової інформації, на порти активного
мережевого обладнання розподілено не рівномірно, що в свою чергу враховує та відображає
реальну топологію мережі;
– найбільший час опитування NMS SNMP-агентів, що також включає час на обробку
повідомлень в активному мережевому обладнанні, буде для найбільш віддалених
SNMP-агентів.
Для визначення часу затримки SNMP-повідомлення в процесі передачі мережею
використаємо наступний математичний апарат згідно запропонованих математичних
моделей.
Виходячи з алгоритму роботи SNMP-протоколу, сумарний середній час на передачу
SNMP-повідомлень на всьому шляху від NMS SNMP-агента і відповідь на даний запит можна
визначити із наступної формули:
TR

L

r 0

v 1

Tпр.  (  Tswich( router)   Tрозп. )  2,

(1)

де TR  (0, r ) – кількість транзитного активного обладнання в маршруті передачі
SNMP-повідомлення; Tswich (router ) – середнє значення часу, яке витрачається на обробку
SNMP-повідомлень; L  (1, v ) – кількість ліній зв’язку між активним обладнанням в
маршруті передачі SNMP-повідомлень; Tрозп. – середній час передачі інформації в лінії
зв’язку.
Для визначення середнього часу затримки, яке витрачається на обробку
SNMP-повідомлень в кожному проміжному активному мережевому обладнанні,
скористаємося формулою (2), яка основана на формулі Літла [4]:

Tswich( router)  t обсл.  t буф. ,

(2)

де t обсл. – середній час обслуговування кадру (пакету) портом активного обладнання,
t обсл.  1 / μ порт ( μ порт – інтенсивність обслуговування кадру портом); t буф. – середній час
знаходження кадру (пакету) в буфері до початку обслуговування.
В зв’язку з тим, що для проведення практичних розрахунків необхідно знайти
інтенсивність обслуговування одним портом мережевого активного обладнання можна
скористатись наступною формулою [4]:
μ

V port _ switch ( router )
L frame

,

(3)

де V port _ switch ( router ) – швидкість роботи порту активного мережевого обладнання;
L frame – розмір кадру відповідної мережевої технології.
В свою чергу, для визначення середнього часу знаходження заявки в буфері t буф.
використаємо наступну формулу[9]:
(4)

t буф.  M очік.  tобсл. ,

де M очік. – середня кількість повідомлень, які знаходяться в черзі.
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Середня кількість повідомлень, які знаходяться в черзі:
m

(5)

M очік.   s  Pn  s ,
s 1

де m – кількість місць в черзі (розмір буфера); Pn s – ймовірність того, що всі канали
зайняті обслуговуванням та s заявок ( s  1, m) знаходяться в буфері (черзі), очікують чи
початку обслуговування [10].

Pn s 

αn  α 
 
n!  n 

s

 α

k
n 1 1  
n
α
α
n




n  n! 1  α
k  0 k!
n

m

,

(6)

де α  λ

– навантаження на обслуговуючу систему (router, switch). m – розмірність буфера
μ
активного мережевого обладнання.
Для визначення розмірності буфера (кількості місць в черзі) скористаємося формулою
(7), яка враховує конструктивні особливості активного мережевого обладнання та алгоритми
роботи мережевих протоколів:
Rбуф.
m
,
(7)
L frame
де Rбуф. – об’єм пам’яті в бітах, який виділяється для буферизації кадрів (пакетів).
Для
практичних
розрахунків
середнього
значення
NMS-системою SNMP-агента можна застосувати наступну формулу:

t SMNP

періоду

 1 


λ
  SMNP  ,
K SMNP

опитування

(8)

де λ SMNP – сумарна інтенсивність надходження SMNP-повідомлень в мережу;
K SMNP – кількість задіяних SNMP-агентів в мережі.
Для проведення практичних розрахунків та отримання кількісних оцінок використаємо
наступні вхідні данні:
– топологія мережі та розміщення NMS і SNMP-агентів задано на рис. 3.;
– розмір кадру Ethernet приймемо L frame  12208 біт (1526 байт);
– швидкість роботи порту активного мережевого обладнання

V port _ switch ( router ) =

1048576 біт/сек. (100Мбит/с);
– кількість задіяних SNMP-агентів K SMNP = 19.
Необхідно знайти: часові затримки при проходженні SMNP-повідомлень мережею Tпр .
та поточне значення часу опитування а SNMP-агента t SMNP .
Результати розрахунків для різних значень інтенсивності трафіку зведено в таблицю 1.
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Таблиця 1
Результати аналітичного моделювання
Сумарна
інтенсивність
надходження
повідомлень
всіх типів в
мережу
( λ∑);[пов/с]
1
200
220
240
280
300
320
340
360
380
400

Сумарна
Сумарна
інтенсивність інтенсивність
надходження
надходження
повідомлень від
SNMPкористувачів
повідомлень
мережі (λкор.);
(λSNMP)
[пов/с]
2
180
198
216
252
270
288
306
324
342
360

3
20
22
24
26
28
30
34
36
38
40

Період
Середня кількість Середній час Середній час Максимальна Середній час на
опитування
SNMPзнадходження знаходження
кількість
передачу SNMPодного SNMP- повідомлень в
SNMPSNMPтранзитнзитів повідомлення в та
агента
буфері(черзі)
повідомлень повідомлень
(TR)
підтвердження
(M очік);[пов]
в буфері
в системі
запиту в СУ
(tSNMP); [мс]
(tбуф.); [мс]
(T switch
(Тпр.);[мс]
);
[мс]
(router)
4
5
6
7
8
9
2,63158
0,01755
0,20431
11,84677
35
0,82927
2,39234
0,01919
0,22340
11,86586
34
0,80688
2,19298
0,02692
0,31343
11,95589
34
0,81300
1,87970
0,09137
1,06372
12,70618
33
0,83861
1,75439
0,13199
1,53664
13,17910
31
0,81710
1,64474
0,21960
2,55671
14,20000
29
0,82360
1,54799
0,24373
2,86360
14,48005
28
0,81088
1,46199
0,33294
3,87618
15,51864
26
0,80697
1,38504
0,50459
5,87465
17,51711
23
0,80579
1,31579
0,69365
8,07580
19,71825
21
0,82817

Згідно проведених розрахунків можна зробити висновок (таблиця 1. колонки 4, 8, 9),
для заданих вхідних даних збільшення інтенсивності опитування та розмірності мережі
(кількості транзитних вузлів у контурі циклу управління) призводить до значень затримок
передачі SMNP-повідомлень, що більші допустимих.
Це пояснюється тим, що згідно протоколу SMNP NMS налаштоване наступним чином:
генеруються три повторні SMNP-запити, якщо не надійшла відповідь через 0,8 с. Тобто,
перевищення таймауту призведе до різкого збільшення інтенсивності службового трафіку і
відповідно може привести до перевантажень в мережі.
Тому, запропонована аналітична модель дозволяє визначити мінімально допустиме
значення інтервалу опитування SMNP-агентів (або максимальну інтенсивність службового
трафіку) та в свою чергу оптимально провести конфігурування NMS.
В подальшому, планується розробка аналітичної моделі, яка буде враховувати порогові
значення інтенсивності службового трафіку та показників мережі для різних типів
інформаційних послуг, які надаються кінцевих користувачам.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМ КХ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ УРАХУВАННЯ В
ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РАДІОЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
В статті приведено перелік основних напрямків розвитку та удосконалення КХ радіомереж, методи
досягнення підвищення показників радіо засобів, аналіз тактико-технічних характеристик КХ радіо засобів
найбільш розвинутих країн світу та визначені вимоги, яким повинні відповідати КХ радіо засоби вітчизняного
виробництва.
Станович А.В., Мищенко А.Г., Легкобыт В.С., Кисиленко П.П. Определение возможных
направлений развития систем КВ радиосвязи и обоснование необходимости учитывать их в процессе
развития ВС Украины. В статье представлен перечень направлений развития и усовершенствования КВ
радиосетей, методы достижения повышения показателей радиосредств, анализ тактико-технических
характеристик КВ радиосредств наиболее развитых стран, а также определены требования, которым
должны соответствовать КВ радиосредства отечественного производства.
О. Stanovich, A. Mishchenko, V. Legkobit., P. Kisilenko. Determination of the possible areas of HF radio
systems and the rationale for their consideration in the Armed Forces of Ukraine development. The paper presents
trends of HF radio development and improvement, methods of achievement of radio performance improving, analysis
of HF radio performance characteristics of the most developed countries. The requirements of domestic HF radio
production was defined.
Ключові слова: радіозв’язок, короткохвильовий зв’язок, засоби радіозв’язку, коефіцієнт важливості
розрахункової задачі.

Постановка задачі та її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями
Незважаючи на відносно низьку пропускну спроможність, короткохвильовий зв’язок не
втрачає свою актуальність навіть у арміях економічно розвинутих країнах, де значний
розвиток отримали проводові та супутникові системи зв’язку. Так, у США в рамках системи
оперативного управління збройними силами діє підсистема KХ радіозв’язку Skoupe Signal,
адаптивна система RF-7100, у Великобританії  система MFT-2, адаптивні KХ радіолінії на
базі літакових радіостанцій AN/ARC-190, 199, 200 та ін. В Україні KХ радіозв’язок широко
застосовується в усіх силових структурах. В основному це радіостанції середньої потужності
третього і четвертого поколінь (Р-140, Р-161А). Незважаючи на своє моральне старіння, в
економічній ситуації, що склалася, ці радіостанції, навіть при поступовій їхній заміні новим
поколінням радіозасобів, будуть продовжувати експлуатуватися й далі.[1]
Мережі радіозв’язку, як правило, призначені для організації прямих радіо зв’язків між
пунктами управління вузлів зв’язку відповідних ланок управління і входять до складу
загальної системи зв’язку. Найважливішим принципом побудови мереж радіозв’язку є
поєднання прямих зв’язків із ретрансляцією повідомлень, що передаються обхідними
маршрутами, які оперативно складаються. Реалізація цього принципу передбачає створення
мереж радіозв’язку з підвищеною зв’язністю структури та функціональною надмірністю, яка
полягає в тому, що всі або частина елементів мереж повинна наділятися можливістю
ретрансляції повідомлень.
Основними напрямками розвитку систем радіозв’язку є:
перехід на цифрові методи передавання інформації;
широке застосування елементів обчислювальної техніки для автоматизації процесів
ведення і відновлення зв’язку;
збільшення кількості одночасно працюючих мереж шляхом комплексного
використання часового, частотного і кодового розділення сигналів;
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реалізація пакетних режимів роботи радіомереж;
освоєння нових діапазонів частот;
освоєння завадо захищених режимів роботи засобів зв’язку;
впровадження багато параметричної адаптації та адаптивної компенсації завад;
впровадження ретрансляції для збільшення дальності зв’язку;
вдосконалення елементної бази та уніфікація апаратури.
Для гнучкого і плавного переходу на цифрові методи передавання необхідно провести
розробку комплексів уніфікованих засобів радіозв’язку, здатних працювати як у мережах з
комутацією каналів, так і у мережах з комутацією пакетів. У зарубіжній пресі відзначається,
що відродження інтересу до KХ зв’язку в даний час пояснюється ще й встановленою в ході
досліджень вразливістю у воєнний час супутникових систем зв’язку, що отримали в 90-і
роки досить широке поширення.
Еволюція систем KХ радіозв’язку представлена на рис.1
Аналогові
Системи KХ
радіозв’язку

Телефонний та
телеграфний
зв’язок
(радіонапрямки
точка-точка і
командна мережа
багато точка).
Прив’язка до
стаціонарної
мережі з
комутацією каналів

Цифрові
Системи KХ
радіозв’язку

Цифрові
пакетні
системи KХ
радіозв’язку
SCR або SRD

Телефонний та телеграфний
зв’язок
(радіонапрямки точка-точка і
командна мережа багато
точка).
Прив’язка до
цифровий стаціонарних
(телефонного, телеграфного
і ПД) мережі з комутацією
каналів

Цифрова телефонія та
передача даних у KХ
мережах з радіальною
(двухскачковою) і
AdHoc конфігурацією
з прив’язкою до
стаціонарних
корпоративних і
глобальної (IP) мереж
із пакетною
комутацією

Когнітивні
пакетні
мережі KХ
радіозв’язку
Когнітивна
(інтелектуальна)
мультисервісна КХ мережа
(в яких підтримуються
двоточкові і багато точкові
з’єднання з адаптивною
конфігурацією (радіальної,
дво-скачкової і багатоскачкової), що взаємодіє зі
стаціонарними (IP, IMS,
FMC)

Рис. 1 Еволюція систем KХ радіозв’язку

Для зручності аналізу шляхів удосконалення ефективності KХ радіозв’язку можна
виділити напрямки:
 організаційно-технічні;
 апаратурно-технічні.
До організаційно-технічних заходів можна віднести:
 організацію ретрансляції на трасах середньої та великої протяжності;
 побудову KХ мереж із використанням „базових основ” (сукупності декількох базових
радіоцентрів, пов’язаних між собою кільцевою схемою, через які забезпечується зв’язок між
кореспондентами даної мережі);
 організацію KХ радіозв’язку з ретранслятором винесеним із зони;
 організація лавинного KХ радіозв’язку;
 організацію рознесеного прийому.
До апаратурно-технічних заходів можна віднести:
 перехід до цифрового зв’язку в KХ діапазоні;
 використання методів адаптації;
 застосування KХ антен із керованою діаграмою спрямованості;
 упровадження прогнозування в процесі ведення KХ радіозв’язку;
 удосконалення ергономіки і надійності засобів KB радіозв’язку;
підвищення технічної надійності апаратури. [1]
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Аналіз останніх досліджень та публікацій Розвиток засобів радіозв’язку
спрямований на створення сімейства базових уніфікованих автоматизованих цифрових
програмованих засобів радіозв’язку, які спроможні забезпечити:
– засекречування (маскування) інформації;
– автоматизацію процесів встановлення та відновлення зв’язку;
– розвід - та завадо захищені режими роботи, завадостійке кодування;
– багатоступінчасте та автоматичне управління потужністю випромінювання;
– передачу даних із швидкостями від 9,2 кбіт/с до 5 Мбіт/с;
– підтримку протоколу ІР;
– ретрансляцію та маршрутизацію сигналів кореспондентів;
– передачу трафіку (мова, дані) в широкому діапазоні (від одиниць МГц до десятків
ГГц), динамічну організацію мережі;
– сумісність зі старим парком радіозасобів та високу живучість мереж.
Нідерланди, Німеччина, Сінгапур, Хорватія, Італія, Фінляндія, Бельгія, Польща активно
впроваджують інтелектуальні радіо пристрої (HARRIS та ін.) сумісні з відео-терміналами,
терміналами командування і управління, телефонами VOIP, що отримали назву „Цифрові
радіостанції високої ємності (HCDR)”, які мають переваги автоматично пропонувати себе на
старшу станцію у кластері та приєднуваться до існуючої опорної мережі, формувати опорну
мережу якщо не знайдуть іншої і зливати незалежно утворені опорні мережі та здатні:
– самостійно створювати мережі та приєднуватись до існуючих;
– змінювати належність, якщо знайдуть мережу з більшою якістю зв’язку;
– автоматично відключатись від мережі у випадку втрати зв’язку.[2, 3].
В таблиці 1 представлений порівняльний аналіз основних тактико-технічних
характеристик засобів зв’язку виробництва провідних країн світу та України.
Порівняльний аналіз вітчизняних зразків та існуючих світових аналогів свідчить про
цілковиту перевагу останніх та не конкурентоспроможність української продукції.
Функціональні, ваго габаритні, ергономічні, економічні показники українських зразків, як
існуючих, так і тих, що пропонуються до постановки на озброєння вітчизняними
виробниками, значно поступаються зразкам провідних країн світу.
Виклад основного матеріалу дослідження
Сучасний етап розвитку КХ зв’язку характеризується корінною реконструкцією його
технічних засобів експлуатації, метою якої є рішення наступних головних завдань:
підвищення стійкості зв’язку, скорочення числа помилок, ліквідація технічних зупинок,
здійснення операцій по автоматичному усуненню несправностей, резервуванню,
високоефективній адаптації до умов, що змінюються, радіозв’язку (по перешкодах і по
поширенню хвиль);
використання високотехнологічного автоматизованого устаткування на базі останніх
досягнень радіотехніки й мікроелектроніки;
широке застосування мікропроцесорної техніки й ЕОМ для керування апаратурою і її
вузлами, обміном інформацією в мережі, контролю алгоритмів потокорозподілення,
маршрутизації й реалізації адаптаційних механізмів відповідно до умов зовнішнього
середовища;
забезпечення зв’язком різних видів (аналогова й цифрова телефонія, міжмашиний обмін
даними, паралельна передача повідомлень обмеженого обсягу) всіх споживачів;
надання додаткових сервісних послуг у комерційних системах: підключення до
стандартних міжнародних мереж обміну інформацією, багатошвидкісне вокодерне перетворення
мови, криптографічний захист інформації;
значне зниження експлуатаційних витрат за рахунок скорочення або усунення чергового
персоналу, ліквідації суб’єктивного фактора з показників експлуатації, підвищення надійності й
живучості системи;
економія енергетичних ресурсів.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика радіостанцій КХ діапазону
Тип
засобів
зв’язку
Осн. ТТХ
Вид роботи

Діапазон
частот

HARRIS RF-5800H-MP (США)
J3E(однополосна модуляція з
верхньої або нижньої бокової полоси
та подавленої несучої); H3E(сумісна
з амплітудною модуляцією – одна
бокова полоса плюс повна несуща);
А1А,J2А (сумісна з CW)
перемикається;F3E
(частотна телефонія)
1.6 – 30 МГц
30 – 60 МГц
функціонально сумісний із
радіостанціями родини FALCON II,
STANAG 4538 FLSU, MIL-STD-188141B Appendix A

R&S®MR300
xH/U
(Німеччина)

Високошвидк
існа передача
даних до
72 Кбіт/с

1.5 -512МГц

THALES TRC
3600

Однополосна
модуляція Крок
сітки робочих
частот - 100 Гц

1.5 – 30МГц

Р-168-5КВ
(Росія)

Симплекс,
черговий прийом;
двохсторонній автоматичне встановлення зв’язку;
симплекс,
одно- та двохчастотний симплекс;
автоматизовани
передача даних, у тому числі с
й адресний
надлишковим кодуванням;
зв’язок,
адресний виклик; ППРЧ
сканування по
ЗПП, ППРЧ
1,5 ÷ 30МГц
1,5 – 30МГц

функціональн STANAG 4481 /
радіостанції
о сумісний із
4285
старого парку,
радіостанціям STANAG 5000
на заміну
и родини
DCS 100 (KG
Р-163-50К
R&S M3TR
84C), KY99
MIL-STD-188141A
Функціона
цифровий метод засекречування інформації.
льність
Робота в режимі ”ALE”
Робота в режимі цифрової телефонії з використанням Передача даних з швидкістю 100,
методів оцифровки мови MELP та LPC-10.
200 и 1200 бит/с в КХ діапазоні,
Можливість по протидії РЕЗ подавлення та
мають можливість дистанційного
перехвату з використанням режиму стрибків по
управління.
частотам у КХ діапазоні. Забезпечення інформацією
про час (TOD), (GPS).
Потужні
5,10,20
10, 50 , 150,
н/д
1; 10
сть прд.
500
(Вт)
Програми
програмуєма
н/д
Інтерфейс
Синхронний чи асинхронний (RSдружній
ІР інтерфейс RSн/д
232C; MIL-STD-188-114A)
інтерфейс
232
(HMI)
Захист
комплекс заходів електронного захисту (EPM) і
н/д
н/д
протидії (ECCM)
Вага (кг)
4,7 кг
н/д
н/д
30

ожливості

Телекарт-Прилад
Р-1150 (Україна)

радіостанції старого парку на
фіксованих частотах

забезпечує можливість передачі і
прийому мовної інформації і даних

150+30

програмуєма
н/д

н/д
75кг

Виконання цих вимог говорить про значний ріст складності апаратури КВ радіозв’язку й
самих систем, використанні автоматизації й останніх досягнень науки й техніки: новітніх
методів цифрової обробки сигналів із застосуванням мікропроцесорів і засобів обчислювальної
техніки, передачі сигналів за допомогою складних завадостійких кодів та ін.
Це, у свою чергу, видозмінює існуючі й приводить до появи нових високоефективних
автоматизованих систем КХ радіозв’язку зі складними внутрішньою структурою й алгоритмами
адаптивного керування, інтегрованих з іншими системами у взаємопов’язану систему зв’язку.
Оперативні й експлуатаційні якості сучасних КХ систем підвищуються завдяки
використанню для передавальних і прийомних радіостанцій автономних джерел живлення;
створенню радіостанцій невеликої потужності з невеликими габаритами для легкого й швидкого
вкриття й приведення їх у дію: розробці транспортабельного встаткування (переважно
контейнерне розміщення для легкого транспортування в необхідний район вертольотом або
автотранспортом); створенню простих антенних пристроїв, що працюють у режимі прийому й
передачі; сполученню приймальні й передавальній частинам радіостанцій з урахуванням
електромагнітної сумісності (ЭМС; впровадженню автоматизованого устаткування, що не
вимагає обслуговування й контрольованого з пульта керування; використанню винесеного
ретранслятора з розміщенням у ньому встаткування з високими якісними й енергетичними
показниками й антенами.
Оскільки зв’язок у ДКМ діапазоні піддається впливу нестійкості іоносфери, а сам діапазон
надзвичайно перевантажений сигналами станцій, що заважають, особливі вимоги пред’являють
до високої надійності, умов електромагнітної сумісності й ефективності використання
частотного спектра.
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Сучасний КХ радіозв’язок повинен бути повністю автоматизований з адаптацією системи
до характеристик, що змінюються, каналів передачі інформації. Автоматичне керування
радіозв’язком – завдання більш складне, ніж автоматизація в промисловості або в
енергосистемах.
Це зв’язано зі складністю й не стаціонарністю умов поширення радіохвиль ДКМ діапазону
й завадових ситуацій. У цих умовах забезпечення радіозв’язку з дотриманням вимог якості,
надійності й стійкості приводить до необхідності введення автоматичної адаптації, що полягає в
оптимізації структури, характеристик і параметрів всіх пристроїв, що входять у систему.
Інакше кажучи, необхідно узгодити роботи пристроїв системи зв’язку з умовами
поширення радіохвиль і завадовою обстановкою.
Основні вимоги до створення новітніх засобів радіозв’язку
На сьогоднішній день розвиток засобів радіозв’язку спрямований на створення сімейства
базових уніфікованих автоматизованих розвід- і завадозахищених цифрових програмованих
засобів радіозв’язку військового призначення (возимих, носимих,портативних) які спроможні
забезпечити:
– реалізацію функцій засекречування (маскування) інформації;
– аварійне знищення радіо даних (в тому числі по радіоканалу);
– автоматизацію процесів встановлення та відновлення зв’язку;
– можливість передачі звіту про місце знаходження;
– забезпечення адресного виклику, групового (циркулярного) виклику;
– вмонтована система діагностики для всіх складових частин радіостанції;
– програмування радіо даних;
– наявність інтерфейсів RS-232, Ethernet,USB, підключення антенних пристроїв,
підключення зовнішніх пристроїв (слухавка, мікротлф. гарнітура, програматор, ПЕОМ) та
підключення апаратури криптографічного захисту інформації;
– впровадження розвід- та завадозахищених режимів роботи засобів радіозв’язку
(псевдовипадкова перебудова робочої частоти, шумоподібний сигнал);
– методів багато параметричної автоматичної адаптації радіоліній та адаптивної
компенсації завад (автоматичне встановлення зв’язку за стандартом ALE), завадостійкого
кодування;
– багатоступінчате та автоматичне управління потужністю випромінювання;
– передачу даних із швидкостями від 9,2 кбіт/с до 5 Мбіт/с в залежності від діапазону
частот та видів модуляції;
– підтримку протоколу ІР;
– можливість ретрансляції та маршрутизації потоків даних;
– сканування завчасно налагоджених каналів з візуальним та звуковим контролем
наявності активності на них;
– багато діапазонний режим (від одиниць МГц до десятків ГГц);
– передачу різних видів трафіку (мова, дані);
– динамічну організацію мережі; сумісність зі старим парком радіозасобів та високу
живучість мереж. [4,5].
Висновки та перспективи подальших досліджень
Комплексну мережу зв’язку варто будувати із широким використанням систем КХ
радіозв’язку на основі базових радіоцентрів – ретрансляторів, що виконують роль інформаційнообчислювальних центрів, які забезпечують автоматизоване адаптивне управління роботою
мереж, їхніх вузлів і компонентів, контроль і прогнозування сигнально завадової і інформаційної
обстановки, централізоване розподіл частотного ресурсу.
У порівнянні з іншими системами системи КХ радіозв’язку на основі винесеного
ретранслятора мають істотні переваги по таких визначальних показниках, як надійність і
оперативність передачі інформації, живучість, вартість.
Сучасний рівень розвитку засобів КХ радіозв’язку характеризується використанням
високотехнологічного автоматизованого встаткування на базі останніх досягнень радіотехніки й
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мікроелектроніки, а також мікропроцесорної техніки й ПЕОМ, що дозволяє реалізовувати
високоефективні системи для вирішення конкретних завдань: аналогова й цифрова телефонія,
службовий зв’язок, електронна пошта, передача даних, зображень і т.д.
Обладнання таких систем апаратурою управління й оцінки якості каналів дає можливість
оптимальним чином контролювати й розподіляти потоки повідомлень, адаптувати систему до
умов, що змінюються, роботи й у такий спосіб забезпечувати високу якість зв’язку.
Надання широкого спектра сервісних послуг: входження в телефонні системи загального
користування, підключення до мереж передачі даних, Інтернет, захист інформації – значно
розширює сферу застосування систем КХ радіозв’язку, задовольняючи вимогам
найрізноманітніших користувачів.
Таким чином, сучасні системи КХ радіозв’язку складні й ефективні, а коло розв’язуваних
ними в цей час завдань широкий, що всупереч розхожій думці про КХ радіозв’язок як про щось
застаріле, старомодному й низькоякісному, доречно говорити про новітній і суперсучасний вид
зв’язку, придатному для експлуатації майже в будь-який області людської діяльності.
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Чевардін В. Є. (ВІТІ НТУУ „КП”)
Романюк В. А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Шевченко В. С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МОДЕЛЬ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ З ДИНАМІЧНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ
З використанням певних обмежень наведені аналітичні вирази для оцінки імовірності реалізації загроз
безпеки інформації в мережах з динамічною топологією. Визначені ризики реалізації існуючих загроз безпеки
маршрутної інформації в ad hoc мережі. Визначені критерії забезпечення безпечної маршрутизації в мережі
ad hoc та їх зв'язок з показниками стійкості механізмів захисту інформації.
Чевардін В. Є., Романюк В. А., Шевченко В. С. Модель
угроз
безопасности
информации
в
современных телекоммуникационных сетях с динамической топологией. С использованием определенных
ограничесний представлены аналитические выражения для оценки вероятности реализации угроз
безопасности информации в сетях с динамической топологией. Определены риски реализации существующих
угроз безопасности маршрутной информации в ad hoc сети. Определены критерии обеспечения безопасной
маршрутизации в сети ad hoc и их связь с показателями стойкости механизмов защиты информации.
Chevardin V.E., Romanyk V. A., Shevchenko V. S. The model of information security in modern network
with dinamic topology. We presented formulas for the probability estimates of the used information security threats in
network with dynamic topology. We determined risks of the use information security threats for the route information in
ad hoc network. We determine criterions of secure routing in ad hoc network and their link with security parameters in
the protection information mechanisms.
Ключеві слова: атака на ad hoc мережу, загроза безпеці інформації, безпека інформації, захист мереж.

Вступ
Одним
з
перспективних
напрямків
розвитку
сучасних
інформаційнотелекомунікаційних мереж критичного застосування є створення мобільних радіомереж, до
складу яких входять мережі з динамічною топологією. Прикладом таких мереж є ad hoc
мережі, MANET та інші [1, 2]. Особливістю таких мереж є легкість побудови мережі,
відносно низька вартість обладнання, швидкість розгортання мережі в будь-яких умовах.
Однак головною проблемою впровадження мобільних радіомереж з динамічною топологією
є ускладнення процесів забезпечення захисту від сучасних загроз безпеки інформації [3 – 5].
Сучасні способи реалізації загроз безпеки інформації в мережах з динамічною топологією
іноді можуть привести від порушення вимог щодо ефективності, надійності та безпеки
функціонування телекомунікаційних мереж до катастрофічних наслідків [8 – 10]. Для аналізу
сучасних загроз безпеки інформації скористуємось наступними визначеннями.
Загроза безпеки системи (мережі) – потенційно можлива подія, що може завдати шкоди
інформації та її властивостям (конфіденційності, цілісності, доступності) у системі.
Вразливість системи (мережі) – будь-яка характеристика системи (мережі), що створює
основу для виникнення загрози безпеки інформації.
Атака порушника (мережна) – дія або сукупність дій порушника, яка використовує
вразливості системи (мережі) для реалізації певних загроз безпеки інформації.
Ризик порушення безпеки системи (мережі) – ймовірний збиток, що залежить від
захищеності системи. Як правило, ризик вимірюється у коштах, але далі пропонується
використовувати якісну оцінку ризику порушення безпеки інформації – ri.
Сучасні загрози безпеки інформації в ad hoc мережах можуть реалізовуватись як у
вигляді атак на апаратні ресурси мережі (DoS-атак, Syn-атак, жадібність), атак на
інформаційні ресурси мережі (модифікація повідомлень, видалення повідомлень, додавання
надлишкових повідомлень), атак на основі клонування вузлів, комбінованих атак.
Враховуючи призначення та особливості сучасних мереж з динамічною топологією,
вразливим місцем таких мереж є процеси маршрутизації, які відбуваються на кожному вузлі
мережі. Загрози безпеки інформації, яка обробляється на кожному вузлі, створюють
додаткові ризики порушення безпеки мережі в цілому (порушення працездатності мережі,
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порушення зв’язаності вузлів мережі).
Найбільш небезпечними атаками на процеси маршрутизації є: Grayhole – атака,
Wormhole – атака, Sybil – атака, DoS – атака [6 - 10 ]. Сьогодні існує немало часткових
рішень, які дозволяють забезпечити захист від однієї або декількох з цих атак. Однак ці
рішення мають певні недоліки та обмеження, які не дозволяють забезпечити вимоги щодо
захисту інформації в радіомережах від усіх існуючих загроз безпеки інформації в мережі.
Таким чином, поширення впливу загроз безпеки інформації окремого вузла на безпеку
мережі створює додаткові умови для здійснення потужних атак на мережу, які не враховують
сучасні підходи до захисту ad hoc мереж. Це робить дослідження сучасних загроз безпеки
інформації в мережах з динамічною топологією актуальними.
Метою роботи є розробка моделі загроз безпеки мережі з динамічною топологією, яка
дозволяє оцінити імовірність реалізації певних ризиків порушення безпеки інформації з
урахуванням
показників
стійкості
криптографічних
механізмів
забезпечення
безпеки інформації.
1. Ризики порушення безпеки інформації в мережі з динамічною топологією
Процес маршрутизації в мережах з динамічною топологією є однією з важливих задач
функціонування мережі [1]. Як правило, особливості кожного з протоколів маршрутизації
потенційно є основою для реалізації сучасних атак на мережу. Більшість сучасних атак на ad
hoc мережі основані на зміні маршрутної інформації: маршрутних метрик, числові
послідовності часу створення маршрутів, ідентифікатори вузлів та інших маршрутних
параметрів [3, 4]. В зв’язку з чим, забезпечення безпечної маршрутизації вже неможливе без
використання криптографічних механізмів забезпечення захисту інформації [5, 6].
Одним з розповсюджених механізмів забезпечення безпеки маршрутної інформації є
механізм побудови ланцюгів ґеш-дерев Меркля, який реалізований у найбільш відомих
протоколах безпечної маршрутизації SEAD, DSDV та інших [6, 10, 13]. Головним показником
надійності (з точки зору стійкості до зламу ланцюгів ґеш-дерев Меркля) протоколу механізму
побудови ланцюгів ґеш-дерев Меркля є стійкість односпрямованої функції (геш-функції), яка
використовується в ньому. Зв’язок показників криптографічної стійкості механізмів захисту з
кількісними характеристиками мережі дозволить отримати новий погляд на побудову моделі
загроз безпеки мережі з динамічною топологією.
Для проведення аналізу надійності протоколів та оцінки загроз безпеки інформації в
мережі ad hoc зафіксуємо наступні параметри мережі:
− N – число вузлів мережі;
− статуси вузлів мережі (нбв – небезпечний вузол, б – безпечний вузол);
− δ – граничне число небезпечних вузлів, при якому мережа вважається
непрацездатною або повністю підконтрольною порушнику;
− r1 – порушення нормального функціонування одного вузла (компрометація
одного вузла);
− r2 – порушення нормального функціонування g вузлів (компрометація g вузлів);
− r3 – порушення нормального функціонування мережі в цілому (порушення
зв’язаності мережі, якщо g   );
− i  1, ..., I – номер вузла відправника пакетів;
− j  1, ..., J – номер вузла отримувача пакетів;
− d ij – метрика маршруту (число кроків передачі) між вузлами i та j;
− sij – значення числової послідовності, яка вказує на строк створення маршруту до
j-го вузла, яка відома i-му вузлу;
− IDi – ідентифікатор i-го вузла;
− Vij - інтенсивність надходження пакетів від i-го вузла до j-го вузла;
− Pi k – імовірність реалізації k-ої атаки проти вузла i , k  1, ..., K ;
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− Pr – імовірність реалізації t-го ризику, t  1, 2, 3 .
t
Ймовірність реалізації ризику r1 (успішної реалізації будь-якої атаки з k можливих),
проти i-го вузла дорівнює:

Pr1  Pi K  max Pi k , k  1, ..., K .

(1)

k

Ймовірність успішної реалізації k-ої атаки проти g вузлів дорівнює:
g
k
g

P   Pi k .

(2)

i 1

З урахуванням виразу (2) імовірність реалізації ризику r2, або ризику r3 (якщо g   )
дорівнює:
g

Pr3  Pr2  max P  max  Pi k , k  (1, ..., K ) .
k

k
g

k

(3)

i 1

Приклад. Припустимо що успішність k-ої атаки на будь-який вузол мережі є
рівноймовірною подією. Нехай Pi1 – ймовірність успішної Grayhole-атаки на i-ий легальний
вузол мережі, Pi 2 – ймовірність успішної Wormhole-атаки на i-ий легальний вузол мережі,
Pi 3 – ймовірність успішної Sybil-атаки на i-ий легальний вузол мережі, Pi 4 – ймовірність
успішної DoS-атаки на i-ий легальний вузол. У такому випадку, ймовірність реалізації
ризиків r2, r3 дорівнює:
g
g
g
g
 g

Pr3 ( g  )  Pr2  max  Pi k  max  Pi1 ,  Pi 2 ,  Pi 3 ,  Pi 4  ,
(4)
k
i 1
i

1
i

1
i

1
i

1


де k  (1, ...,4) , g – число вузлів групи,  – число вузлів, успішне атакування яких може
привести до порушення нормальної роботи мережі (наприклад до порушення зв’язаності).

Таким чином, значення Pr3 дозволяє оцінити імовірність порушення нормальної роботи
мережі в залежності від числа вузлів мережі та ймовірностей реалізації кожної з атак.
Отримана модель також може бути використана для випадку з більш детальним розподілом
ризиків порушення працездатності в мережі.
Наприклад, ризик втрати частини пропускної спроможності вузла, ризик втрати
частини заряду батареї вузла та інші. Для отримання ймовірностей реалізації кожної з атак
необхідно визначити критерії забезпечення безпеки маршрутної інформації та інших
параметрів в мережі, порушення яких дозволяє реалізувати певну атаку.
2. Критерії забезпечення безпечної маршрутизації
Для визначення критеріїв забезпечення безпеки інформації в мережі з динамічною
топологією представимо фрагмент мережі (рис. 1).
Усі критерії розділимо на дві категорії: забезпечення захисту від атак на основі зміни
маршрутної інформації (dij, sij або IDi), на основі виснаження програмно-апаратних ресурсів
вузлів мережі (пропускна спроможність вузлів, час роботи батареї).
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Рис. 1. Фрагмент мережі з динамічною топологією

Критерій забезпечення захисту від атак на основі зміни маршрутної метрики
Для будь-якого вузла в мережі при побудові маршрутів від вузла з ID1 до вузла з ID9
існує загроза хибного зменшення маршрутної метрики одним з вузлів мережі (порушником)
з метою ретрансляції пакетів через себе. Згідно з протоколом маршрутизації в мережі кожен
з вузлів, в нашому випадку вузол з ID1, будує маршрут до вузла призначення – вузла ID9.
Визначимо одним з маршрутів від вузла з ID1 до вузла з ID9
1
1
M ID1ID 9 : {ID1, ID3, ID4, ID6} . Для забезпечення справжності маршруту M ID1ID 9 необхідно,
щоб маршрутна метрика (відстань у кроках до вузла призначення), яка відома кожному
1
наступному вузлу маршрута M ID1ID 9 (при проходженні зліва направо, тобто від вузла з ID1
до вузла з ID6 ) зменшувалась, d ID1ID9  d ID3 ID9  d ID 4 ID 9  d ID6 ID9 .
Критерій – для забезпечення справжності маршруту від вузла i до вузла j
1
M ij : {i, j  1} необхідно щоб для кожного наступного вузла i  1 маршруту M ij1 при
наближенні до вузла призначення (вузла j) метрика (відстань у кроках) зменшувалась:

dij  d i 1 j ,

(5)

де d ij – маршрутна метрика (число кроків передачі до вузла j), яка відома i-му вузлу
маршруту M ij .
Критерій забезпечення захисту від атак на основі зміни значення актуальності
маршруту
1
Для будь-якого маршруту від вузла з ID1 до вузла з ID9 M ID1ID 9 : {ID1, ID3, ID4, ID6}
однією з потужних атак є атаки на основі несанкціонованої зміни значень актуальності
маршрутів (часу існування маршруту).
Критерій – для фіксованого маршруту від вузла з ID1 до вузла з ID9
1
M ID1ID 9 : {ID1, ID3, ID4, ID6} необхідно щоб для кожного наступного вузла i  1 маршруту
1

M ij при наближенні до вузла призначення (вузла j) значення sij (актуальність маршруту) не
зменшувалась:

sij  si1 j ,

(6)

де sij – ц е числова послідовність (час створення маршруту до j-го вузла), що відома вузлу i.
Критерій забезпечення захисту від виснаження програмно-апаратних ресурсів вузла
Нехай Vij – інтенсивність надходження пакетів від i-го вузла до j-го вузла, тобто число
прийнятих або відправлених пакетів за одиницю часу i-им вузлом.
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Тоді сумарний потік повідомлень, які надходять до вузла j складе:
n

V j  Vij .

(7)

i 1

де n – число однокрокових сусідів вузла j.
Одним зі способів захисту від подібних атак вважається обмеження інтенсивності
надходження пакетів до вузла в мережі, шляхом розрахунку відносного значення границі
інтенсивності надходження пакетів. Для цього використовується критерій забезпечення
захисту від DoS-атак.
Критерій – для легального j-го вузла мережі інтенсивність вхідного та вихідного
потоку маршрутних (службових) пакетів не повинно перебільшувати поріг:
V j  VLim .

(8)

Критерій забезпечення захисту від клонування вузлів мережі
Нехай Pi
– колізія ідентифікаторів, яка визначає випадок існування двох вузлів з
однаковими ідентифікаторами в двох різних точках мережі одночасно. Для захисту від
загрози клонування використовують автентифікацію при поверненні до мережі знову.
Внаслідок чого, випадок співпадіння ідентифікаторів різних вузлів може виникнути лише
при зламу порушником механізму автентифікації або завдяки протоколу маршрутизації (але
для військових мереж імовірністю клонування вузла через відхилення у роботі протоколу
маршрутизації можна знехтувати).
Критерій – імовірність Pi coll для кожного вузла мережі не повинна перебільшувати
максимуму ймовірностей зламу механізму автентифікації вузлів в мережі або відхиленнями
протоколу маршрутизації від нормальної роботи:
coll

Pi coll  max{ Pi Aut , Pi Abnorm } ,

(9)

де Pi Abnorm – імовірність відхилення протоколу маршрутизації від нормальної роботи;
Pi Aut – імовірність зламу механізму автентифікації вузлів в мережі.

Нехай для захисту в мережі використовують відомий механізм побудови ґеш-дерев
Меркля [13]. Порушення критеріїв захисту від атак на основі зміни маршрутної метрики та
основі на основі зміни значення актуальності маршруту вважається можливим лише у
випадку зміни кореневого ґеш-значення (10) або при зміні значення геш-функції, тобто
знаходження колізії для геш-алгоритму.
h0 , s  PRF ( K , s ) ,

(10)

де K – секретний ключ вузла, який створює ґеш-ланцюг;
si – числова послідовність;
PRF – псевдовипадкова функція.
Складність реалізації атак через зміну маршрутної інформації буде еквівалентною
відтворенню закону формування PRF або знаходженню алгоритму H-1. Ймовірність
успішної реалізації атаки на i-ий вузол (порушення одного з критеріїв) дорівнює:

Pi  max{Pi

PRF

1

, Pi

H

1
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Таким чином, якщо безпечність маршрутних процесів у мережі (рис. 1) забезпечується
з використанням механізму побудови ґеш-дерев Меркля, ймовірність реалізації атаки на i-ий
вузол мережі визначається виразом (11). Якщо припустити, що протокол мережі виключає
можливість здійснення DoS-атак, тоді ймовірність реалізації атаки на i-ий вузол мережі та, як
наслідок, імовірність реалізації ризиків r1 – r3 залежить від стійкості алгоритмів H та PRF .
Висновки
В ході аналізу існуючих загроз безпеки інформації в мережах з динамічною топологією
були отримані аналітичні вирази для оцінки ймовірності реалізації ризиків порушення
нормального функціонування мережі. Визначено, що поширення впливу загроз безпеки
інформації окремого вузла на безпеку мережі ad hoc викликає появу додаткових загроз
безпеки мережі. Визначені критерії забезпечення безпечної маршрутизації в мережі з
динамічною топологією. З використанням отриманої моделі загроз безпеки в мережі ad hoc
стало можливим визначати сучасні вимоги до протоколів безпечної маршрутизації та
перспективні шляхи щодо їх вдосконалення.
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УДК 621.396 + 654.16 : 517.978.2
Шевченко А.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ДИФЕРЕНЦІЙНО-ІГРОВІ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ БЕЗПРОВОДОВИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДВОЕТАПНИХ АТАК ПІД ЧАС ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ
У статті представлені результати моделювання атак перехоплення по технічним каналам витоку
інформації, порушення систем захисту та управління безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем
у контрольованій зоні, що функціонують під час інформаційного конфлікту, із застосуванням теорії
диференціальних ігор та диференціальних перетворень Пухова Г.Е.
Шевченко А.С. Дифференциально-игровые модели поведения беспроводных информационнотелекоммуникационных систем при реализации двухэтапных атак во время информационного
конфликта. В статье представлены результаты моделирования атак перехвата по техническим каналам
утечки информации, нарушения систем защиты информации и управления беспроводных информационнотелекоммуникационных систем в контролированной зоне, которые функционируют во время
информационного конфликта, с использованием теории дифференциальных игр и дифференциальных
преобразований Пухова Г.Е.
A. Shevchenko. Differential game models conduct wireless telecommunications systems when implementing a
two-stage attacks during information conflicts. This article represents the simulation attacks of interception through
the technical channels of information leakage, the disruption of informational security and management of wireless
telecommunication systems in the controlling zone, which operate during the informational conflict. The theory of
differential games and differential transformation by Pukhov G. E. is applied to this simulation.
Ключові слова: безпроводові інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційна боротьба,
диференційно-ігрова модель, атаки, порушення системи управління, порушення системи захисту,
дезінформація, деструктивний фізичний вплив.

Вступ. Одним із вимірів сучасного поля бою, для більшості конфліктів, є
інформаційний простір. Вирішальним фактором у боротьбі двох сторін стає інформація, що
призводить до нового виду протиборства – інформаційної боротьби.
У ході розвитку методів ведення інформаційної боротьби виникли такі види
інформаційних конфліктів, як інформаційна операція та інформаційна війна. Взаємозв’язок
між ними наглядно продемонстрований на рис. 1.

Рис. 1. Взаємозв’язок між поняттями інформаційних конфліктів
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Інформаційна боротьба – завоювання і утримання інформаційної переваги над
противником під час підготовки та ведення операцій (бойових дій) [1].
Відповідно до останніх тенденцій розвитку концепцій інформаційної боротьби [2–5],
використовується комплексний підхід для розв’язання інформаційного конфлікту, з
застосуванням як традиційних видів зброї, так і сучасних підходів до ведення інформаційної
боротьби на трьох рівнях: когнітивному, інформаційному, фізичному [2].
Найбільш вразливою частиною інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) під час
інформаційного конфлікту є її безпроводова складова – безпроводові інформаційнотелекомунікаційні системи (БІТС), що є наслідком доступності середовища розповсюдження
сигналів. Унаслідок цього важливо оцінити інформаційну безпеку БІТС, що функціонують в
умовах інформаційної боротьби.
Спираючись на аналіз загроз інформації [6], що передається через радіоканали БІТС,
концепцій ведення інформаційних операцій та Доктрини інформаційної безпеки України [7]
в роботі [8] була побудована модель загроз інформації БІТС, які виникають під час
інформаційних операцій та представлений граф на якому відображена послідовність етапів
реалізації атак.
Відповідно до приведеної в статті [8] моделі загроз, пропонується розглянути двоетапні
атаки інформаційних операцій, до яких відносяться атаки:
1) з попереднім проникненням до контрольованої зони:
− перехоплення через технічні канали витоку інформації (ТКВІ),
− порушення системи управління БІТС,
− порушення системи захисту БІТС;
2) введення дезінформації через радіоканал БІТС;
3) деструктивний фізичний вплив на БІТС (вивід з ладу будь-якими способами).
Усі перераховані атаки представляють собою послідовні двоетапні атаки: їх реалізація
можлива лише при здійсненні попереднього етапу (проникнення в контрольовану зону,
перехоплення інформації відповідно).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Огляд останніх змін концепцій ведення
інформаційних операцій найбільш розвинутими державами показує, що ведення
інформаційних операцій, відносно ІТС, для забезпечення бойових дій буде здійснюватись із
застосуванням деструктивних і дезінформаційних заходів в інформаційному та фізичному
середовищах [2–5].
Для спостереження за ходом інформаційного конфлікту необхідно оцінити атаки
противника (порушника) на БІТС та дієвість їх механізмів захисту інформації (МЗІ).
Математичні моделі захисту інформації [9–14], що існують, на яких ґрунтується оцінка рівня
захищеності систем, не враховують динаміку протікання інформаційного конфлікту, зміну
типів атак та їх параметрів.
Мета. У роботі ставиться за мету провести моделювання поведінки критичних БІТС,
які функціонують у динамічних умовах інформаційних конфліктів при реалізації
противником двоетапних атак інформаційних операцій.
Постановка завдання. Для досягнення мети необхідно здійснити моделювання
реалізації двоетапних атак та захисних дій систем захисту інформації БІТС. Побудувати
шаблон нормальної поведінки (ШНП) БІТС, визначити: оптимальний стан − рівновагу між
платою порушника та МЗІ безпроводових ІТС, оптимальні стратегії порушника й МЗІ,
залежності протікання конфлікту від зміни стратегій гравців.
Початкові умови. Розглядається ситуація рівноімовірнісного перебування системи у
крайніх станах моделі протікання інформаційного конфлікту. В один і той же час t існують
як атаки на БІТС, так і самі БІТС використовують механізми захисту від двоетапних атак.
Здійснюється розгляд розвитку інформаційного конфлікту протягом однієї доби
(t = 24 години).
Обмеження. У роботі розглядаються навмисні штучні двоетапні атаки інформаційних
операцій, що є загрозами для інформації на фізичному та канальному рівнях БІТС. З атак, що
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використовують ТКВІ, розглядаються радіоканали та побічні електромагнітні
випромінювання (ПЕМВ) БІТС.
Викладення основного матеріалу дослідження. У процесі розробки захищених БІТС
постає питання вибору засобів захисту, які б надійно захищали від порушення
конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що передається через радіоканали.
Унаслідок цього необхідно провести моделювання процесів «атака–захист» та визначитись з
вимогами до механізмів захисту та рівня ризику отримання збитків [15].
У процесі проведення використовувати диференціальномоделювання поведінки БІТС
під час інформаційної боротьби, пропонується -ігрове моделювання [16–17] із застосуванням
методу диференційних перетворень академіка Пухова Г. Є. [18]. Застосування
диференційних перетворень дозволить оперувати лінійними рівняннями, при вирішенні
задач диференціально-ігрового моделювання.
При веденні операцій противником на території протиборчої сторони здійснюється
проникнення ним до контрольованої зони (КЗ). У результаті несанкціонованого доступу
(НСД) до КЗ противник може здійснити пошкодження систем захисту інформації та
управління БІТС.
До порушень МЗІ відноситься зміна налаштувань параметрів шифрування
(скремблювання), механізмів розподілу ключів, ідентифікації, автентифікації (користувачів,
станцій) тощо. Атаки порушення системи управління БІТС включають дії, що можуть
призвести до порушення їх керованості дистанційними способами – з пультів та блоків
управління, з автоматизованих робочих місць, з головних станцій.
Наступним типом двоетапних атак є перехоплення через ТКВІ з попереднім
проникненням до КЗ. Інформацію від БІТС можна отримати через радіоканали та ПЕМВ.
Моделювання поведінки БІТС під час радіоперехоплення, в контексті радіо і радіотехнічної
розвідок (РТР), детально розглянуто в роботі [19].
Попереднім етапом реалізації атак деструктивного фізичного впливу та введення
хибних повідомлень через радіоканал є радіотехнічна розвідка БІТС.
Здійснення атак деструктивного фізичного впливу полягає в пошкодженні або
виведенні з ладу апаратури БІТС шляхом нанесення вогневого удару, використанням зброї
електромагнітного імпульсу тощо [20]. Атака проводиться після отримання цілевказівки про
місцезнаходження станції БІТС від станцій РТР.
Дезінформація через радіоканали реалізується після отримання даних від РТР про
діапазон частот, параметри сигналу тощо. Після цього здійснюється передача повідомлень з
дезінформацією по радіоканалу від хибної станції противника.
Всі перераховані атаки представляють собою двоетапні атаки. Розглянемо типовий для
цих атак граф нормальної поведінки БІТС (рис. 2).

Рис. 2. Граф моделі інформаційного конфлікту

Кола представляють собою множину станів Pz t , де z = 0…3 – стани, у яких може
перебувати БІТС під час інформаційного конфлікту з відповідними імовірностями. Стрілки
між станами відображають результат виникнення переваги порушника над МЗІ та
протилежні результати.
Граф складається з чотирьох станів із переходами між ними, що відображають дії МЗІ
та порушника відповідно. Опис станів графу та переходів, відповідно до типів атак
приводиться в таблиці 1.
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Таблиця 1
Визначення імовірностей перебування БІТС у відповідних станах
під час інформаційного конфлікту та інтенсивностей атак та захисних дій МЗІ

1(t)

2(t)
Захисні дії зі зміни МЗІ (на етапі проектування)

0(t)
Захист від проникнення до
КЗ

2(t)

Захист від придушення радіолінії БІТС

РТР
БІТС

1(t)

Отримання збитків від атаки

Імовірність
здійснення
РТР БІТС

0(t)

Нанесення відповідної атаки

Імовірність
здійснення
атаки
проникнненя до
контрольованої зони
БІТС

P3

Захист від РТР

Деструктивний
фізичний
вплив на БІТС

P2

Інтенсивність
атак порушника
захисних дій МЗІ

проникнення до КЗ

Порушення
системи
управління
БІТС
Порушення
системи
захисту БІТС
Введення
дезінформації
через
радіоканал
БІТС

P1

Імовірність перебування БІТС у стані
захищеності

Перехоплення
інформації
через ТКВІ

Імовірність успішної реалізації атаки на БІТС, що
призведе до отримання збитків

P0

Імовірність здійснення атаки на БІТС

Вид атаки

Імовірності перебування БІТС
у відповідному стані

Дана послідовність випадкових подій є колом Маркова з двома вихідними станами [21].
Запропонована графова модель ШНП враховує всі можливі переходи БІТС між станами
під час інформаційної боротьби з урахуванням змін стратегій порушника та МЗІ (далі сторін
або гравців).
Саме стратегії конфліктуючих сторін визначають яким буде наслідок протистояння.
Для відображення динаміки протікання процесів атаки та захисту, під час
інформаційного конфлікту, на інтервалі t0 , T застосуємо систему диференціальних рівнянь
Колмогорова-Чепмена [17]:

 P0 (t )
 t   2 (t ) P0 (t )   2 (t ) P1 (t );

 P1 (t )  ( (t )   (t )) P (t )   (t ) P (t )   (t ) P (t );
2
1
1
2
0
1
2
 t

 P2 (t )  ( (t )   (t )) P (t )   (t ) P (t )   (t ) P (t );
1
0
2
1
1
0
3
 t
 P (t )
 3   0 (t ) P3 (t )   0 (t ) P2 (t ).
 t

(1)

Система рівнянь (1) дозволить визначити розподіл імовірностей перебування БІТС в
кожному стані множини Pz t  протягом інформаційного конфлікту з урахуванням
поведінки порушника та МЗІ.
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У наслідок того, що в реальній обстановці зміна стратегій сторін обумовлюється
багатьма чинниками, які здебільшого врахувати не має можливості, припустимо, що
інтенсивності сторін у ході боротьби змінюються за лінійним законом. Тоді,
 i (t )   i  t

(2)

 j (t )   j  t ,

(3)

та

де i та j – параметри законів розподілу стратегій гравців, t – час інформаційного конфлікту;
i, j – кількість переходів між станами у результаті успішних атак порушника та у наслідок дії
МЗІ відповідно, при чому i  j  0, z  1 .
Ресурси гравців визначені та обмежені їх стратегіями (2) − (3). Для порушника вони
знаходяться в межах
 i min (t )   i (t )   i max (t ) .

(4)

Інтенсивності механізмів захисту, при протидії атакам, змінюються в межах
 j min (t )   j (t )   j max (t ) .

(5)

Параметри керування гравців i (t) та j (t), які визначають ресурси сторін гри лежать у
межах замкнутих множин     та     , які в свою чергу обмежені евклідовими
просторами Eλ і Eµ відповідно [17].
У ході атаки гравець (порушник) намагається завдати максимальних втрат іншому
гравцю (МЗІ). Під час цього він маневрує власними ресурсами та намагається мінімізувати
особисті втрати при максимізації втрат іншого суб’єкта гри.
Розгляд процесів нападу на БІТС та захисту від цих атак відповідає диференційноігровому підходу з безкоаліційним характером ведення гри [16].
Під час інформаційної боротьби при здійсненні заходів, відповідно до типу двоетапної
атаки, кожна із сторін цієї гри намагається завдати іншій найбільших втрат. Гравець, що
захищається, намагається наявними МЗІ протистояти атакам з боку порушника та зберегти
власні активи.
У результаті, стратегії гравців є протилежними.
Порушник максимізує плату I(t, P0(t), λi(t), µj(t)), при мінімізації власних втрат під час
нанесення атак:

max

min

 i (t )   j (t ) 





 I t , P0 (t ),  i (t ),  j (t ) .

(6)

Гравець, що захищається (МЗІ) мінімізує плату I(t, P0(t), λi(t), µj(t)) за умови її
максимізації іншим гравцем:
min

max

 (t )   i (t ) 
j







 I t , P0 (t ),  i (t ),  j (t ) ,



(7)

де I t , P0 (t ),  i (t ),  j (t )  I − плата, що є усередненою імовірністю перебування БІТС у стані
загрози реалізації атаки.

100

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2012
════════════════════════════════════════════════════════
При рівності плат обох сторін (6) та (7):

max

min

i (t )   j (t )

=

min





 I t , P0 (t ),  i (t ),  j (t ) =

max

 j (t )   i (t ) 





 I t , P0 (t ),  i (t ),  j (t ) =



(8)



opt
= I t , P0opt (t ), opt
i (t ),  j (t ) ,

opt
opt
стратегії opt
i (t ) і  j (t ) є оптимальними для цієї гри, а P0 (t ) − оптимальна траєкторія,
яка розраховується з системи рівнянь (1) за критерієм (6), і представляє собою
диференційно-ігрову модель ШНП безпроводових ІТС для порушника в ході атаки.
Гарантований рівень захищеності БІТС досягається вибором гравцями оптимальних
opt
стратегій opt
i (t ) та  j (t ) :



opt

I t , P0

opt

opt



(t ),  i (t ),  j (t )  I G ,

(9)

при цьому ціна I G – ціна гри.
Для динамічного інформаційного конфлікту плата I матиме інтегральний вигляд, та
відносно P0 (t ) розраховується за виразом:
I

1T
 P0 (t ) dt ,
Tt

(10)

0

де 0  I  I max , I max= 1.
Інтегрування здійснюється вздовж траєкторії гри від моменту початку t0 = 0 до моменту
закінчення t0 = T інформаційного конфлікту. Якщо будь-який гравець відхилиться від
оптимальної стратегії, то це призведе до втрат в платі [16].
Знаходження диференційно-ігрової моделі ШНП безпроводових ІТС P0opt (t ) здійснимо
за загальною методологією, що представлена в роботі [17], з використанням Р-перетворень
академіка Пухова Г.Є. [19].
Для подальшого переходу в область зображень використаємо пряме диференційне
перетворення, що викладені у джерелі [19]. В результаті інформаційний конфлікт, що
описаний системою рівнянь (1), в області Р-зображень матиме вигляд:

T

P0 (k  1)  k  1   2 (k ) P0 (k )   2 (k ) P1 (k ) ;

P (k  1)  T  ( (k )   (k )) P (k )   (k ) P (k )   (k ) P (k ) ;
2
1
1
2
0
1
2
 1
k 1

P (k  1)  T  ( (k )   (k )) P (k )   (k ) P (k )   (k ) P (k ) ;
1
0
2
1
1
0
3
 2
k 1

T
P3 (k  1) 
  0 (k ) P3 (k )   0 (k ) P2 (k ) ,
k 1


(11)

де Pz(k), Λi(k), Μj(k) – диференційні зображення оригіналів функцій Pz(t), λi(t), µj(t)
відповідно, і дискретними функціями цілочислового аргументу k = 0, 1, 2… .
Унаслідок динаміки інформаційного конфлікту та прийнятого допущення, стратегії
гравців у ході інформаційного протистояння змінюються за лінійними законами (2) – (3),
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тобто є функціями. У результаті, при переході в область P-зображень необхідно врахувати
властивості Т-добутків диференційних зображень Λi(k)  Pz(k) та Μj(k)  Pz(k) [19].
Вказані Т-добутки матимуть вигляд для всіх k  1 :
 i (k )  Pz (k )  T  Pz (k  1),

(12)

 j (k )  Pz (k )  T  Pz (k  1) .

(13)

З урахуванням перетворень добутків в області зображень (12) – (13), система
диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена для двоетапної атаки отримає вигляд:


T2
P
(
k

1
)

  2 P0 (k  1)   2 P1 (k  1);
 0
k

1

T2

P
(
k

1
)

 ( 2  1 ) P1 (k  1)   2 P0 (k  1)  1 P2 (k  1) ;
 1
k 1

2
P (k  1)  T  (   ) P (k  1)   P (k  1)   P (k  1) ;
1
0
2
1 1
0 3
 2
k 1

2
P (k  1)  T   P (k  1)   P (k  1) .
0 3
0 2
 3
k 1

(14)

Визначимо дискрети диференціального спектра диференційно-ігрової моделі ШНП
безпроводових ІТС під час атаки. Для знаходження дискрет послідовно присвоюємо
цілочислові значення аргументу k.
Врахуємо початкові умови: P2(t) = P0(t) = 0,5, P1(t) = 0. У результаті визначимо
дискрети для P0(k):
P0 (1)  P0 (3)  P0 (5)  0,

P0 (2)  

P0 (4) 

(15)

T2
2 ,
4

(16)

T4
2
2  2  2 ,
16





(17)

T6
3
2
2
P0 (6)  
( 2  2 2  2   2  2   2 1 2   0 1 2 ) .
96

(18)

Для отримання плати гри в області зображень підставимо дискрети (15) − (18) в (10). У
результаті представлення (10) в якості ряду плата гри матиме вигляд:
P0 (k ) 1 T 2
T4
2
I
 
2 
2   2  2 
2 12
80
k 0 k  1
k 





T6
3
2
2

( 2  2 2  2   2  2   2 1 2   0  1 2 ).
672
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Найдемо екстремуми функції (19), для чого вирішимо систему диференційних рівнянь:

 I ( i ,  j )
 0,

  i

 I ( i ,  j )  0;
  j


(20)

провівши диференціювання відносно кожного λi та µj.
Для спрощення розрахунку системи (20) приймемо µ0 = 0, та обмежимось лінійною
складовою рівнянь, для того щоб уникнути вирішення системи диференційних рівнянь. В
наслідок спрощення система (20) прийме вигляд системи арифметичних рівнянь
 I1 ( i ,  j ) T 4
T6 2



 2   2 2 ;
2

80
336
  2

2
4
 I1 ( i ,  j )   T  T    1  .
2
2
  2
12 40 
2 





(21)

Оскільки розглядається поведінка БІТС відносно стану P0(t), то нас цікавлять
параметри стратегій, що безпосередньо впливатимуть на перехід БІТС в стан отримання
збитків від атаки. Таким чином, для моделювання в якості критеріїв приймемо інтенсивності
λ2 та µ2.
Розв’язання системи (21) призведе до отримання результуючих значень параметрів opt
2
та  opt
для
стратегій
гравців
(2)
та
(3),
які
дорівнюють:
2
2

opt

2

opt



26
1
 1,73  2 ,
2
15  T
T



37
1
 2,46  2 .
2
15  T
T

(22)

(23)

Використаємо зворотні перетворення, які викладені у джерелі [19], та переведемо
отримані оптимальні коефіцієнти (22) − (23) стратегій гравців в область оригіналів:
k 

opt
2 max



k 



opt
2 min

k

1
t
(t )       (k )  1,73  2 ,
T
k 0  T 

(24)

k

1
t
(t )       (k )  2,46  2 .
T
k 0  T 

(25)

Гарантований рівень захищеності IG БІТС при впливі двоетапної атаки протягом доби
інформаційного конфлікту, з врахуванням початкових умов та інтенсивностей оптимальних
стратегій гравців дорівнює I G  0,35 .
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Модель процесу здійснення двоетапних атак на інформацію в БІТС, при виборі
гравцями оптимальних стратегій (22) − (23), в області оригіналів матиме вигляд:
k 

opt
0

P

k

k

k 6
t     t  P0 ( k ) optopt    t  P0 (k )optopt 
 
 
k 0  T 
k 0  T 
2

4

6

(26)

t
t 
t
 0,5  0,6166    6,4750    0,4532   .
T 
T 
T 
Для моделювання зміни ШНП БІТС у якості критеріїв приймають інтенсивность атак  2 та
захисних дій МЗІ від атаки  2 . Відхилення гравців від оптимальних стратегій (22) та (23)
моделі ШНП означає програш у платі.
Диференціально-ігрова модель ШНП безпроводових ІТС області оригіналів
матиме вигляд:
2
4
1 1 t
1
t
2
P0 t     2   
2  2  2   
2 4  T  16
T 
(27)
6
1
t
3
2
2
 (  2  2 2  2   2  2   2  1  2   0  1  2 )   .
96
T 





Крок зміни інтенсивності атак та захисту беремо за 0,2. Почергово, при сталому іншому
критерії, будемо змінювати інтенсивність  2 , відносно opt
2 , та підставляти у формулу (27).
Аналогічну процедуру проведемо змінюючи  2 .
У результаті моделювання змін ШНП БІТС, в залежності від зміни параметрів
інтенсивності атак та захисних дій МЗІ, отримали залежності, що представлені на рис. 3
та рис. 4.
Результати моделювання показують, що при збільшенні інтенсивностей нанесення
двоетапних атак на БІТС порушником, імовірність нанесення збитків P0(t) збільшується.
Аналогічна ситуація відбувається при зниженні інтенсивності захисних дій МЗІ.

Рис. 3. Графіки ШНП БІТС під час двоетапні атаки
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Рис. 4. Маштабована частина графіків ШНП БІТС

Висновки. У результаті роботи було здійснено моделювання процесів двоетапних атак
інформаційних операцій, що проводяться задля нанесення збитків у наслідок втрати та
порушення інформаційних ресурсів, захисних дій механізмів захисту інформації
безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем, що функціонують в умовах
інформаційної боротьби. Модифікована методика диференціально-ігрового моделювання
розглядає граф інформаційного конфлікту в який додатково введено стан успішної реалізації
атаки, відносно якого здійснювалось моделювання. Результати моделювання поведінки БІТС
представлені в якості шаблона нормальної поведінки БІТС, який відображає зміни в розвитку
конфлікту при будь-яких змінах у стратегіях протиборчих сторін у ході інформаційної
боротьби. Інтервал розгляду конфлікту, який складав 24 години, може бути змінений без
подальших модифікацій в методиці розрахунків. Отримані співвідношення дозволяють
оцінювати, з урахуванням можливостей порушника та МЗІ, характер розвитку
інформаційного конфлікту.
Отримані оптимальні значення інтенсивностей двоетапних атак інформаційних
операцій та захисту від них, характеризують рівновагу диференціальної гри та ціну гри. Для
отримання переваги над противником необхідно досягти збільшення плати протилежною
стороною, що складала би більше ціни гри. У цьому разі необхідно змінювати власну
стратегію в бік збільшення інтенсивності атак на інформацію та безпроводові інформаційнотелекомунікаційні системи.
Порушник може збільшити інтенсивність атак, але при цьому він вдається до
збільшення власної плати за отримання переваги. Аналогічно для забезпечення захисту від
атак інформаційних операцій необхідно збільшувати ціну гри, за рахунок встановлення
ефективних механізмів захисту інформації.
Визначено, що при відхиленні інтенсивності захисних дій від оптимального значення,
імовірність отримання збитків від них змінюється з більшим кроком, ніж при аналогічному
відхиленні інтенсивності атак. Даний факт підкреслює критичність розгляду систем захисту
інформації, що необхідно врахувати на етапі їх проектування.
Результати дослідження показали адекватну роботу модифікованої методики
диференціально-ігрового моделювання з використанням диференціальних перетворень
Пухова Г.Е. при моделюванні поведінки безпроводових інформаційно-телекомунікаційних
систем у ході реалізації послідовних двоетапних атак інформаційних операцій.
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Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2012
════════════════════════════════════════════════════════
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-10, а також може бути
надісланий за електронною адресою інституту.
Формат аркуша – А4 (210  297 мм).
Розмір полів: зліва – 20 мм, справа – 20 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 442-37, 442-73.
Адреса сайту збірників – http://www.viti.kpi.ua/nauka.php.
Електронна адреса надання статей– naukaviti@gmail.com.
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