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Глухов С.І. (ВІКНУ)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ
Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу
цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням
електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, перевагою якого над існуючими є виключення
необхідності омічного контакту зі схемою з метою визначення діагностичного параметра.
Глухов С.И. Методические рекомендации по разработке диагностического обеспечения военной
техники связи. Рассматривается вопрос разработки методики поиска дефектных радиоэлектронных
компонентов из состава цифрового типового элемента замены на основе условного алгоритма
диагностирования с использованием электромагнитного метода съема диагностической информации,
преимуществом которого над существующими является исключение необходимости омического контакта со
схемой с целью определения диагностического параметра.
S. Gluhov Methodical recommendations of diagnostic supply development of military communication
technic. The question of development of method of search of imperfect radio electronic components is examined from
composition of digital model element of replacement on the basis of conditional algorithm of diagnosticating with the
use of electromagnetic method of output of diagnostic information, advantage of which above existing is an exception of
necessity of omicheskogo contact with a chart with the purpose of determination of diagnostic parameter.
Ключові слова:
діагностування.

електромагнітний

метод,

радіоелектронний

компонент,

умовний

алгоритм

Вступ. Одним з найважливіших напрямків організації експлуатації військової техніки
зв’язку (ВТЗ) є діагностичне забезпечення. Сукупність принципів, методів і засобів пошуку
несправностей становить основу діагностичного аспекту надійності, у рамках якого треба
вирішувати завдання діагностування ВТЗ, тобто організація перевірки справності,
працездатності, правильності функціонування засобів зв’язку і пошуку несправностей у них
у процесі виробництва, експлуатації й ремонту [1 – 3]. У зв’язку зі стримким розвитком
елементної бази відомі методи технічного діагностування стають непристосованими до
виконання задач діагностування ВТЗ, а засоби діагностування потребують заміни новими. З
цієї причини система технічної діагностики, як складова існуючої трирівневої системи
технічного обслуговування і ремонту (СТОіР), стає менш ефективною, а територіальна
віддаленість її рівнів (експлуатації, військових ремонтних органів і ремонтних підприємств)
приводить до збільшення середнього часу відновлення зразків ВТЗ, і як наслідок, до
зниження коефіцієнту її готовності [4].
Крім того діагностування технічного стану радіостанцій нового парку Р-002 ПП, Р-030,
Р-005У та інші, прийняті останнім часом на озброєння військ зв’язку ЗСУ ускладнено з
причини
відсутності
у
військових
ремонтних
органах
функціональних
та
принципових схем. Ці радіозасоби розроблялись з ініціативи виробника, тому відповідна
інформація є інтелектуальною власністю. За таких обставин діагностування та ремонт
безпосередньо у ВРО стає взагалі неможливим.
У роботах [5-9] була запропонована розробка електромагнітного методу діагностування
цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ). Розрахунки показали, що застосування
запропонованого електромагнітного методу діагностування цифрових ТЕЗ на другому рівні
СТОіР - у військових ремонтних органах в порівнянні з відомими дозволить скоротити
середній час діагностування самих цифрових ТЕЗ в 2-3 рази за рахунок відсутності
переміщення несправних ТЕЗ з другого на третій рівень СТОіР, що приведе до збільшення
коефіцієнту готовності цифрового об’єкту РЕЗО на 8...10%, а також підвищити імовірність
достатності укомплектованості ЗІП.
Цей матеріал був включений у програми навчальних предметів “Системи
автоматичного управління”, “Системи управління озброєнням”, “Технічна діагностика
радіоелектронних засобів озброєння” для вивчення його курсантами та студентами, які
6
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навчаються за технічними напрямками спеціальностей, а також тих, навчання яких
спрямовано на оволодіння інженерними методами аналізу, експлуатації та вдосконалення
автоматичних систем з метою забезпечення боєздатності радіоелектронної техніки у
складних умовах. У даній статті буде деталізована методика пошуку дефектних елементів зі
складу ТЕЗ для зразків ВТЗ на основі умовного алгоритму з використанням
електромагнітного методу діагностування та представлена структурна схема пристрою, який
дозволить впровадити зазначену методику.
Основна частина.
1. Сутність методики полягає в комплексному використанні умовного алгоритму
діагностування на основі ймовірності переважного вибору перевірок та електромагнітного
методу знімання діагностичної інформації.
2. Призначення: методика застосовується для розробки діагностичного забезпечення
цифрових об’єктів, виконаних на основі інтегральних мікросхем (ІМС), великих
інтегральних схем (ВІС), надвеликих інтегральних схем (НВІС).
3. Обмеження:
1) об’єктами діагностування є цифрові об’єкти;
2) можливість доступу до корпусів ІМС;
3) глибина пошуку дефектів обмежується корпусом ІМС.
4. Припущення: реалізація функціонального діагностування.
5. Вихідні дані:
1) об’єкт діагностування;
2) паспортні дані про технічний стан об’єкта;
3) база даних таблиць функцій несправностей та функцій переключення елементів
об’єктів діагностування [11].
6. Математичний апарат: при виборі чергової перевірки в процесі синтезу алгоритму
використовується математичний апарат теорії дискретного пошуку.
7. Алгоритм реалізації:
1) отримання та аналіз вихідних даних;
2) розрахунок імовірності переважного вибору перевірок таблиці функцій
несправностей [10,11];
3) вибір перевірки за критерієм рівності або близькості співвідношення числа
результатів виконання перевірок із позитивними та негативними виходами до 0,5 [10,11];
4) декомпозиція вихідної таблиці функцій несправностей на дві неперехрестних
множини [10,11];
5) повторювання пунктів 2-4 до отримання однорядкових таблиць функцій
несправностей [10,11];
6) перетворення результатів декомпозиції таблиць функцій несправностей в умовний
алгоритм діагностування [10,11];
7) розрахунок кількісних характеристик умовного алгоритму діагностування [10,11];
8) порівняння отриманих результатів з допустимими значеннями;
9) при задоволенні задачі вимогам перетворення умовного алгоритму діагностування у
діагностичну програму;
10) при невідповідності отриманих результатів заданим вимогам зміна глибини пошуку
дефекту, часових характеристик або кваліфікації виконавця.
8. Приклад використання.
Розглянемо, як здійснюється пошук дефектного цифрового елемента зі складу ТЕЗ,
принципова схема якого наведена на рис. 1, і являє собою 6 однакових паралельно з’єднаних
електричних ланцюгів (функціональних вузлів), виходи яких підключені до входів
елементу “І-НІ”.
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Рис.1. Принципова схема ТЕЗ

У результаті проведеного експерименту отримана таблиця функцій несправностей
функціонального вузла, порядок декомпозиції якої приведений на рис. 2. Декомпозиція
8
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починається з третьої перевірки, так як для неї співвідношення “нулів” до “одиниць”
дорівнює одиниці [10,11].
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Рис. 2. Декомпозиція таблиці функцій несправностей для функціонального вузла ТЕЗ

Умовний алгоритм діагностування для функціонального вузла представлений на рис. 3.

Рис. 3. Умовний алгоритм діагностування для функціонального вузла
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9. Оцінка ефективності.
Виграш ŋ розраховується за формулою [10]:

η=

0,5(L − 1)(L + 2 )
,
L log 2 L

де L – кількість радіоелектронних компонентів у складі ТЕЗ.
Під виграшем [10] розуміється відношення кількості перевірок при здійсненні пошуку з
використанням умовного алгоритму до кількості перевірок, здійснення яких проводиться
поелементно.
З формули зрозуміло, що чим більша кількість радіоелектронних компонентів, тим
більший виграш.
10. Новизна методики полягає в тому, що вперше для розробки діагностичного
забезпечення цифрових пристроїв на ІМС використана рекомендація теорії дискретного
пошуку разом із електромагнітним методом діагностування.
Методика локалізації дефектних цифрових РЕК ТЕЗ, що базується на використанні
електромагнітного методу діагностування, складається з двох етапів.
Перший етап реалізації методики (етап проектування).
Здійснюється при проектуванні й виробництві РЕЗО і складається із п’яти кроків:
1. Аналіз паспортних даних ТЕЗ.
2. Розробка діагностичної моделі РЕК і ТЕЗ.
3. Розробка діагностичного тесту.
4. Визначення еталонних сигнатур.
5. Розробка алгоритму локалізації дефектних цифрових РЕК ТЕЗ.
Результатом першого етапу є створення діагностичного формуляра цифрового
елемента, який містить тип ТЕЗ, а також порядок і параметри, необхідні для його
діагностування.
Другий етап реалізації методики (етап експлуатації).
Здійснюється під час пошуку дефектних цифрових РЕК ТЕЗ за результатами етапу
проектування й складається з 6 кроків:
1. Комутація цифрового ТЕЗ із УРМ.
2. Калібрування УРМ.
3. Приведення УРМ у робочий стан (введення паспортних даних ТЕЗ).
4. Подача діагностичного тесту на цифровий ТЕЗ.
5. Отримання сигнатур.
6. Порівняння значень сигнатур з еталонними і локалізація дефектних цифрових
РЕК ТЕЗ.
Результатом другого етапу та використання методики в цілому є локалізація дефектних
цифрових РЕК ТЕЗ.
Структурна схема УРМ представлена на рис. 4.
Даний УРМ складається з трьох основних модулів: комутаційного, формування
тестової послідовності (ТП), обробки діагностичної інформації (ДІ).
Комутаційний модуль призначений для комутації ТЕЗ з УРМ.
Модуль формування тестових послідовностей призначений для формування тестових
послідовностей, за допомогою яких здійснюється пошук дефектних РЕК цифрових ТЕЗ.
Модуль обробки діагностичної інформації служить для виділення, перетворення й
аналізу ДІ, а також для рішення про технічний стан РЕК цифрових ТЕЗ.
УРМ працює у двох режимах: автоматичного діагностування та ручного введення
паспортних даних.

10

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013
════════════════════════════════════════════════════════

ТЕЗ
Комутаційний модуль
Плата комутації
Засіб розподілу

Блок
живлення

Блок
формування ТП

Блок
формування
установчого
коду

Блок виділення ДІ
Блок підсилювачів
Аналого-цифровий перетворювач

Блок
синхронізації

Блок
калібрування
База
паспортних
даних

Блок ручного введення
паспортних даних

Блок управління
автоматичним режимом

роботи

Блок формування сигнатури

Блок ухвалення рішень
Засіб індикації

ЗЗааггааллььннаа ш
шииннаа ((ііннттееррффееййсс))
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Рис. 4. Структурна схема уніфікованого ремонтного модуля

Висновки. Розроблена методика пошуку дефектного компоненту зі складу цифрового
типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням
електромагнітного методу знімання діагностичної інформації.
Застосування уніфікованого ремонтного модуля, структурна схема якого наведена у
статті, пропонується здійснювати на другому рівні СТОіР – у військових ремонтних органах
з метою визначення дефектних цифрових радіоелектронних компонентів зі складу ТЕЗ, які
надійшли з першого рівня СТОіР (експлуатації), на якому за допомогою вбудованих систем
контролю їх технічний стан був визначений як несправний. Методика пошуку дефектного
компоненту зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму
діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної
інформації використана для розробки діагностичного забезпечення аналого-цифрової станції
тропосферного зв’язку Р-423 у науково-дослідній роботі “Пошук”, яка виконувалась при
Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету
України “Київського політехнічного інституту”.
Застосування запропонованої методики у перспективних зразках цифрової техніки
зв’язку дозволить автоматизувати процес пошуку дефектних цифрових РЕК ТЕЗ, а також
покращити основні показники надійності: зменшити на 11 – 15% середній час відновлення та
збільшити коефіцієнт готовності ВТЗ на 8 – 10%.
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У якості напрямку подальших досліджень можна розглянути запропоновані методичні
рекомендації у технології SDR.
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УДК 621.391
к.т.н. Гурський Т. Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ МОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В
РАДІОМЕРЕЖАХ З ПАКЕТНОЮ КОМУТАЦІЄЮ
В статті розглядаються методи аналого-цифрового перетворення мови в радіомережах з комутацією
пакетів, на основі аналізу особливостей функціонування яких обґрунтовуються вимоги до мовних кодеків,
визнаються можливі напрямки удосконалення алгоритмів кодування мови.
Гурский Т. Г. Анализ методов кодирования речи для использования в радиосетях с пакетной
коммутацией. В статье рассматриваются методы аналого-цифрового преобразования речи в радиосетях с
коммутацией пакетов, на основе анализа особенностей функционирования которых обосновываются
требования к речевым кодекам, определяются возможные направления совершенствования алгоритмов
кодирования речи.
T. Gursky The analyses of speech coding methods for packet switching radio network use. The paper
examines methods of analog-to-digital speech conversion in radio networks with packet switching, based on the
analysis of the functioning of substantiation requirements for language codecs; possible directions of algorithm
improvement of language coding are recognized.
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Історично телекомунікаційні послуги надавались споживачам різнорідними мережами,
а саме телефонними мережами загального користування, мережами рухомого радіозв’язку та
мережами документального електрозв’язку. Ці мережі від початку свого створення до
приблизно 2000 року функціонували відносно самостійно. В останні роки намітилася
тенденція до конвергенції різнорідних мереж результатом якої повинно стати створення
єдиної універсальної мережі наступного покоління [1].
Сучасний ритм життя висуває до засобів персонального зв’язку вимоги до забезпечення
надання послуг телефонного та відеозв’язку, високошвидкісного доступу до мережі Internet у
будь-якому місці та в будь-який час. Очевидно, що задовольнити ці вимоги можуть лише
мережі рухомого радіозв’язку. У той же час, одним із шляхів досягнення високої
ефективності використання пропускної спроможності мереж, підвищення швидкості
доступу, є застосування єдиного принципу комутації пакетів на всіх ділянках мережі [1–5].
Тому, якщо на етапі становлення мереж передачі даних зв’язківці намагалися за допомогою
різноманітних модемів передавати дискретну інформацію через телефонні мережі та пізніше
мережі рухомого радіозв’язку, то наприкінці XX століття почався зворотний процес: перехід
до перетворення мови в дані та їх передача цифровими мережами, орієнтованими на обмін
інформацією у формі пакетів.
Аналого-цифрове перетворення мови є важливим завданням при створенні пакетних
радіомереж. У телекомунікаційних системах використовуються багато типів мовних кодеків,
орієнтованих на мережі з комутацією каналів. Область, в якій ведуться нові розробки – ІРтелефонія, для якої створюються більш стійкі до втрат пакетів кодеки. Слід зазначити, що
розроблені та випробувані кодеки для мереж з комутацією пакетів орієнтовані на стаціонарні
канали. У таких мережах по радіоканалу передача може здійснюватись лише на одній
ділянці – для з’єднання з рухомими абонентами. У той же час, в останні роки все більшого
поширення набувають так звані мобільні радіомережі з динамічною топологією (Mobile Adhoc Networks – MANET) [6, 7]. Робота в умовах швидких завмирань та присутності завад у
радіоканалах таких мереж висуває додаткові вимоги щодо стійкості до втрат пакетів.
Тому, метою роботи є проведення аналізу існуючих методів аналого-цифрового
перетворення мовних сигналів, особливостей кодування мови в радіомережах із комутацією
пакетів та визначення вимог до таких кодеків мови.
Розглянемо найбільш поширені в телекомунікаційних мережах кодеки.
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Перша група аналого-цифрових перетворювачів мови реалізує методи перетворення
форми сигналу [8, 9]. Історично першим є кодек стандарту G.711, що використовує принцип
імпульсно-кодової модуляції (ІКМ), що включає чотири основних операції: дискретизацію
(згідно теореми Котельникова), квантування за рівнем, компандування (компресію сигналу на
передачі та експандування на прийомі), та кодування. ІКМ забезпечує найбільш високу якість
передачі мови серед усіх вузькосмугових кодеків, але з найбільшою швидкістю – 64 кбіт/с.
Диференціальна ІКМ (ДІКМ) дозволяє зменшити необхідну швидкість передачі до 32 кбіт/с за
рахунок кодування не абсолютних значень відліків сигналу, а різниці між сусідніми відліками,
адаптивна ДІКМ (АДІКМ) передбачає зміну величини кроку квантування в залежності від
того, на скільки швидко змінюється огинаюча звукового коливання. Дельта-модуляція
представляє собою спрощений випадок ДІКМ з однорозрядним кодуванням.
Іншу принципово відмінну групу методів АЦП мови реалізують вокодери, робота яких
заснована на кодуванні параметрів спектрів звуків. Ці методи дозволяють на прийомі
відтворити мову „ситнетичним” шляхом [8, 9]. У передавальній частині (аналізаторі)
реалізуються такі операції: визначається характер спектра звуку в даний момент часу − тон або
шум; для вокалізованих звуків оцінюється частота основного тону; оцінюється форма
огинаючої спектра (формантним або смуговим методом). Після квантування значення цих
параметрів кодуються і передаються на приймальну сторону. Періодичність, з якою необхідно
передавати значення параметрів, визначається, виходячи з мінімальної тривалості звуків
української мови, і приймається, як правило, рівною близько 25 мс.
У синтезаторі сигнал відновлюється за допомогою цифрового фільтра, параметри якого
встановлюються відповідно до прийнятих оцінок.
У сучасних вокодерах застосовується цифрова обробка сигналів. При цьому в АЦП
аналізатора мовний сигнал спочатку перетворюється у сигнал з ІКМ і надалі його обробка
здійснюється у цифровому вигляді.
Вокодерні системи з лінійним передбаченням мовлення (Linear Prediction Сoding – LPC)
працюють з блоками підготовлених відліків. Це призводить до збільшення затримки при
передачі, оскільки кодування застосовується не до окремих значень, а до деякого їх набору,
який перед початком перетворень необхідно накопичити в буфері.
У LPC-вокодерах передача даних здійснюється на низьких швидкостях − 2,4 і 4,8 кбіт/с.
На швидкості 2,4 кбіт/с забезпечується задовільний рівень розбірливості мовлення, але якість і
природність недостатні.
Більш складні алгоритми на базі LPC комбінують LPC з елементами кодування звукової
хвилі. Ці алгоритми використовують замкнутий LPC-кодер (який називається також „аналіз
через синтез” − Analysis-by-Synthesis − AbS). Апаратура передачі виконує процедуру пошуку і
знаходить найкращу апроксимацію кожного мовного сегмента. Як тільки така апроксимація
визначена, тоді вона у вигляді коду передається на приймальний бік, де використовується для
відновлення аналогового сигналу.
Приклади стандартних замкнутих LPC-алгоритмів − це метод лінійного передбачення з
кодовим збудженням (code-excited linear prediction − CELP), метод регулярного імпульсного
збудження (Regular Pulse Excitation − RPE), який використовується в європейських
стільникових системах зі швидкістю 13,2 кбіт/с і метод LD-CELP з низькою затримкою (low
delay CELP), прийнятий ITU 1992 року як стандарт кодування мовлення G.728 зі швидкістю
16 кбіт/с.
Для різноманітних задач використовують нестандартні методи кодування, зокрема:
– варіанти адаптивного кодування з передбаченням (Аdaptive Рredictive Сoding − APC);
– метод лінійного передбачення з векторним збудженням (Vector-Sum-Еxcited Linear
Prediction − VSELP), запропонований як стандарт для цифрових стільникових систем США, які
працюють на швидкості 8 кбіт/с;
– метод лінійного передбачення з предіктивним кодовим збудженням (Рredictive CodeExcited Linear Prediction − PCELP).
14

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013
════════════════════════════════════════════════════════
Якщо не враховувати критерії складності і затримки, то головними досягненнями в
кодеках сигналів є: поліпшення якості сигналу при визначеній швидкості передачі й
одержання заданої якості сигналу при низьких швидкостях. Для комерційних додатків, де
якість передачі мовлення, характерна для ІКМ, служить еталоном, варто особливо виділити
задачу одержання прийнятного звучання на все більш низьких швидкостях. Це особливо
важливо для кодувальних пристроїв у безпроводових телекомунікаційних системах, які
використовують обмежені за пропускною здатністю радіочастотні та супутникові
канали зв’язку.
В області мультимедіа та відеотелефонів, які підключаються до комутованих телефонних
мереж, використовується стандарт стиску G.723, який дозволяє домогтися дуже суттєвого
стиску мовлення при зберіганні достатньо високої якості відтворення сигналу. Він частково
базується на новому методі стиску мовлення (Multipulse Maximum Likelihood Quantization −
MP-MLQ), а також на методі ACELP (Algebraic code-excited linear prediction).
Метод MP-MLQ відноситься до сімейства алгоритмів AbS. Мовний кодер MP-MLQ
використовує LPC-аналізатор 10-го порядку і працює на швидкостях 4,8; 6,4; 7,2 і 8 кбіт/с.
Алгоритм MP-MLQ дозволяє розробляти похідні реалізації для швидкостей аж до 4 кбіт/с і
більш низьких комунікаційних затримок (до 20 мс), здійснювати кодування на декількох
швидкостях і зі змінною швидкістю, виконувати багатоканальну обробку (завдяки низькому
обчислювальному навантаженню) та досягати високої якості на швидкості 8 кбіт/с.
На відміну від інших кодерів із низькими інформаційними швидкостями MP-MLQ
забезпечує мінімальний рівень спотворень, коли мовний сигнал проходить через два або більш
послідовних цикли компресії/декомпресії.
Ефективні алгоритми кодування реалізовані у кодеку MELP (Mixed Exitation Linear
Prediction − кодек лінійного передбачення зі змішаним збудженням) зі швидкістю 2,4 кбіт/с. У
цьому кодеку використані чотирисмуговий аналіз мовлення і лінійне передбачення.
Критерії оцінки мовних кодеків. Кількісна оцінка якості передачі мовлення − це важка
та багатогранна задача. Існує багато підходів до проблеми визначення якості. Найбільш
широко використовуваний підхід оперує оцінкою MOS (Mean Opinion Score), яка визначається
для конкретного кодека як середня оцінка якості великою групою слухачів за п’ятибальною
шкалою [9]. Для прослуховування експертам пред’являються різні звукові фрагменти – мова,
музика, мова на фоні різного шуму і т.д. Оцінки інтерпретують таким чином:
4-5 – висока якість; аналогічно якості передачі мови у цифровій мережі з інтеграцією
обслуговування (ЦМІО), або ще вище;
3,5-4 – якість телефонної мережі загального користування (ТМЗК) (toll quality);
аналогічно якості мови, що передається за допомогою кодека АДІКМ при швидкості
32 кбіт/с. Така якість зазвичай забезпечується для передавання більшості телефонних розмов.
Мобільні мережі забезпечують якість трохи нижче toll quality;
3-3,5 – якість мови, задовільна, проте його погіршення явно помітно на слух;
2,5-3 – мова розбірлива, проте вимагає концентрації уваги для розуміння. Така якість
зазвичай забезпечується в системах зв’язку спеціального призначення (наприклад, у
збройних силах).
У рамках існуючих технологій якість ТМЗК (toll quality) неможливо забезпечити при
швидкостях менше 5 кбіт/с.
Усереднена залежність якості від необхідної швидкості передачі для розглянутих трьох
основних груп методів АЦП наведено на рис. 1 [8].
Недолік моделі MOS полягає в тому, що ця модель не може кількісно та окремо
враховувати такі фактори: наскрізну затримку між абонентами; варіацію затримки (джиттер);
втрати пакетів; відлуння (якщо в розмовному тракті є перехід з двопроводової схеми
передачі до чотирипроводової чи навпаки).
Усунути ці недоліки можна при використанні Е-моделі, яка дозволяє отримати оцінку
якості телефонної передачі на основі результатів вимірювання різних характеристик тракту
15

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013
════════════════════════════════════════════════════════
передачі пакетів та кінцевого обладнання [10, 11]. Ця модель дозволяє в комплексі врахувати
практично всі несприятливі фактори.
У ході розробки Е-моделі була проведена велика кількість випробувань із отриманням
суб’єктивних оцінок впливу різних факторів, що спотворюють якість телефонної передачі.
Результати цих випробувань були використані в Е-моделі для обчислення
об’єктивних оцінок.
Результатом оцінки якості телефонної передачі відповідно до Е-моделі є число, яке
називають R-фактором:
R = R0 – Is – Id – Ie + A,
де R0 = 93,2 – вихідне значення R-фактора; Is – спотворення, що вносяться кодеками і
шумами в каналі; Id – спотворення за рахунок сумарної наскрізної затримки ("з кінця в
кінець") у мережі; Iе – спотворення, що вносяться обладнанням, у тому числі й втрати
пакетів; А – так званий фактор переваги (наприклад, мобільні користувачі можуть
погодитись з нижчим рівнем якості, отримуючи додаткові зручності. У більшості випадків
розрахунку R-фактора параметр А приймається рівним нулю).
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Рис. 1. Узагальнений порівняльний аналіз мовних кодеків

У табл. 1 показана відповідність оцінок MOS та Е-моделі.
Таблиця 1

Відповідність шкали MOS та Е-моделі
Якість
R
MOS
Макс значення шкали
120
5,0
Досяжний максимум (G.711)
93
4,4
Бізнес-якість
≥ 80
≥ 4,0
Гранично допустима
70…80 3,6…4,0
Погана
50…70 ≤ 2,6…3,6
Не рекомендована
≤ 50
≤ 2,5

Характеристики розглянутих алгоритмів кодування мовлення наведені в табл. 2. Кодек
iLBC буде розглянуто нижче.
Середня суб’єктивна оцінка якості мовлення ілюструє перевагу MP-MLQ за
співвідношенням якості сигналу і швидкості передачі інформації.
У майбутньому очікується поява кодеків із якістю, що не поступаються кодекам
стандарту G.729 (8 кбіт/с), але таких, що працюють на швидкостях нижчих ніж 4,8 кбіт/с і з
затримкою, яка не перевищує гранично припустиму (0,2 с), встановлену МСЕ для
телефонних мереж загального призначення.
Розглянемо кодеки, що спеціально розроблені для використання в IP-телефонії.
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Кодек iLBC. iLBC (Internet Low Bitrate Codec) – це вільний від ліцензійних відрахувань
кодек для голосового зв’язку через Internet. Кодек призначений для вузькосмугових каналів
із швидкістю передачі мови 13,33 кбіт/с при довжині кадру в 30 мс або 15,2 кбіт/с для кадру
20 мс. Кодек iLBC,описаний у стандарті RFC 3951 [12], дозволяє добитися хорошої якості
передачі навіть при деяких спотвореннях, які виникають у зв’язку з втратою або
затримкою пакетів.
Основні характеристики кодека: частота дискретизації 8 кГц/16 біт (160 відліків для
20-мс кадрів, 240 відліків для 30-мс кадрів); керована реакція на втрату пакетів, затримки і
джиттер; фіксована швидкість (15,2 кбіт/с для 20-мс кадрів, 13,33 кбіт/с для 30-мс кадрів);
фіксований розмір кадру (304 біта в кадрі для 20-мс кадрів, 400 біт в кадрі для 30-мс кадрів);
забезпечується стійкість до втрат пакетів на рівні ІКМ із приховуванням втрат пакетів, як в
G.711; завантаження процесора на рівні G.729А при вищій якості та кращій реакції на втрату
пакетів; тестування за ідеальних умов приводить до усередненої суб’єктивної оцінки (MOS) у
4,14 для iLBC (15,2 кбіт/с), порівняно з оцінкою 4.45 для G.711 (µ-закон).
Таблиця 2
Основні характеристики алгоритмів АЦП мови

Область застосування

1960
ІКМ
Телефонні мережі, VoІР
після
VoІР, Skype
–
2000
1997 CS-ACELP Телефонні мережі, VoІР
1996 MP-MLQ
Телефонні мережі, VoІР
1996
ACELP
1992 RPE-LTP Стільникова телефонія, VoІР
1984 АДІКМ
Телефонні мережі

G.728
-

1992

LD-CELP

Телефонні мережі

1998

MELP

Мін. оборони США

ETSI TETRA

1996

ACELP

Стільникова телефонія

IMBE

Супутникова телефонія

INMARSAT-М 1990

Кодек Speex. Speex – це вільний (неліцензійний) кодек для стиснення мовного сигналу,
який може використовуватися в VoIP додатках [13].
На відміну від багатьох інших кодеків мови Speex, в основному, призначається не для
стільникових телефонів, а для використання в VoIP і створення файлів із стисненим звуком.
Speex оптимізований для отримання високоякісного мовного сигналу при низьких
швидкостях. Для досягнення цієї мети кодек використовує змінну швидкість і підтримує
різні діапазони частот: надширокий (ultra-wideband, частота дискретизації 32 кГц), широкий
(wideband, 16 кГц) і вузький (narrowband, якість телефонної лінії – 8 кГц). Спрямованість на
VoIP замість стільникового зв’язку означає, що Speex повинен бути стійкий до втрат пакетів
даних, але не до пошкодження їх, оскільки UDP (протокол непідтверджуваної доставки
повідомлень) надає інформацію лише двох видів – дані прибули непошкодженими або ж
втрачені. Ця особливість визначає вибір для Speex методу кодування CELP. До основних
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особливостей кодека можна віднести: вільне і відкрите програмне забезпечення, що не має
патентних обмежень; динамічне перемикання швидкості та змінна швидкість (Variable bitrate, VBR) – від 2 до 44 кбіт/с; детектор мовної активності (Voice Activity Detection, VAD,
інтегрований з VBR).
Широкосмугові кодеки. Переважна більшість кодеків, використовуваних для
телефонного зв’язку, займають смугу 300...3400 Гц (так звана вузькосмугова мова). Це
обмеження існує майже 100 років, причому самі мережі смугу частот не обмежують
(обмеження обумовлене характеристиками застосовуваних перетворювачів). Саме частота
3,4 кГц була прийнята в якості верхньої граничної для комутованої ТМЗК у стандарті
цифрової передачі G.711. Хоча більша частина енергії найчастіше міститься в голосних
звуках, які займають смугу частот нижче 3 кГц, приголосні, що несуть критичну інформацію,
часто вимагають смуги частот вище 3 кГц. Тому вузькосмугові системи можуть погіршити
розбірливість, наприклад, звуки „с” і „ф” розрізняються тільки за рахунок частот вище 3 кГц.
З іншого боку, збільшення смуги частот сигналу до 50...7000 Гц (так званої широкої смуги),
покращує розбірливість, і, як наслідок, вимагає від слухача меншої концентрації уваги, а
отже, значно знижує втому.
Тому поряд з розробками вузькосмугових мовних кодеків велику увагу фахівців
привертають широкосмугові мовні кодеки [8]. Перші широкосмугові кодери G.722
(48, 56, 64 кбіт/с) були стандартизовані МСЕ 1988 року. Спочатку передбачалося, що вони
замінять кодери G.711, коли цифрові мережі з інтеграцією обслуговування (ЦМІО)
отримають більш широкого розповсюдження. Це кодери зі складною формою сигналу, які
працюють з двома піддіапазонами і мають хороші характеристики, але невисокий коефіцієнт
стиснення. Потім послідувала рекомендація G.722.1 (24 і 32 кбіт/с) на кодер, широко
використовуваний у даний час у терміналах конференц-зв’язку.
У 2000 році проектом по співпраці в створенні мереж третього покоління 3GPP
(3G Partnership Project) був стандартизований кодер AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wide
Band) для застосування в мобільних системах третього покоління. У 2001 році він був
стандартизований МСЕ в якості широкосмугового кодера G.722.2. Кодер працює з різними
швидкостями передачі від 6,6 до 23,85 кбіт/с, але його обчислювальна складність може бути
обмежена можливостями реалізації. Дуже важливо, що обидві організації (МСЕ і 3GPP)
прийняли один і той же кодер, так як це усуває необхідність перекодування при зустрічній
роботі. У кінцевому рахунку це знизить вартість і поліпшить характеристики передачі „з
кінця в кінець”. Також, розширено для широкосмугового застосування кодек G.729 шляхом
створення можливості багатошвидкісної передачі (рекомендація G.729EV 2006 р.).
Кодек Opus. Очікується, що Skype найближчим часом перейде на використання нового
аудіокодека Opus [14], орієнтованого для роботи в безпроводових мережах. Головна технічна
перевага Opus полягає в знайденому балансі між компресією аудіосигналу і його якістю, що
актуально в умовах передачі в мережах мобільних операторів. Кодек використовує гнучкий
алгоритм адаптації у разі зміни пропускної спроможності каналу – наприклад, при переході з
3G-сигналу на Wi-Fi з’єднання – і, в подальшому, може забезпечити передачу розмови в CDякості. Також застосовані спеціальні алгоритми для боротьби з втратою пакетів при
обмежених можливостях безпроводової мережі. Кодек є безкоштовним і може бути вільно
ліцензований сторонніми розробниками для використання в VoIP-додатках. На рис. 2
представлено порівняння якості Opus з іншими кодеками [15].
Основні технічні характеристики: підтримує змінну швидкість – від 6 до 510 кбіт/с;
частота дискретизації від 8 до 48 кГц; розмір кадру від 2,5 мс до 60 мс.
Розглянемо основні особливості реалізації аналого-цифрового перетворення в
радіомережах з комутацією пакетів та визначимо вимоги до кодеків мови в цих мережах.
Послідовність перетворень мовного сигналу при його передачі в IP-мережі полягає в
наступному (рис. 3):
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– на передачі: дискретизація та цифровізація аналогового мовного сигналу, його
компресія у відповідності зі стандартами МСЕ, інкапсуляція в пакети, які передаються по
мережі у віддалений маршрутизатор;
– на прийомі – зворотні перетворення: сортування пакетів та їх перетворення у
безперервну послідовність, декомпресія цифрового сигналу та його перетворення
в аналоговий.
2х48 кГц
48 кГц

Якість, кГц

32 кГц

16 кГц

8 кГц

Швидкість, кбіт/с
Рис. 2. Порівняльний аналіз якості кодеків для VoIP

З рис. 3 видно, що при формуванні пакета до корисної інформації додаються заголовки
протоколів RTP (Real-time Transport Protocol), UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet
Protocol), технології Ethernet. Детально призначення цих протоколів та заголовків
розглядається в [1, 4, 5].
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Рис. 3. Схема підготовки мовної інформації в кінцевих терміналах та шлюзах
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Проблема затримки сигналу. Серед багатьох чинників, що впливають на якість
передачі мови, можна відзначити затримку сигналу в терміналах і вузлах мережі.
Вплив затримки на якість передачі мови можна оцінити за допомогою кривої,
отриманої з використанням моделі характеристик передачі згідно з рекомендаціями МСЕ-Т
G.107. Ця крива, що дозволяє оцінити вплив затримки на якість мови, представлена в
рекомендації МСЕ-Т G.114 [14] і показана на рис. 4.

Рис. 4. Залежність якості передачі мови від затримки сигналу

По осі ординат ліворуч відкладені значення рейтингового коефіцієнта R згідно Емоделі, по осі ординат праворуч – рівні „прийнятності” якості передачі для користувача,
пропорційні значенням R і виражені в балах. При рейтинговому коефіцієнті R < 50 якість
настільки погана, що не підлягає будь-якій оцінці. Затримка понад 400-500 мс призводить до
практичної неможливості здійснення діалогового режиму в мовному з’єднанні. Затримана
відповідь співрозмовника викликає психологічну реакцію у вигляді перепитування, в той же
час надходить затримана відповідь, і нормальний діалог порушується.
Бажаною є затримка, яка не перевищує 150 мс, оскільки крім затримки слід
враховувати й інші погіршуючі фактори. Затримка, що вноситься стандартними кодеками
ІКМ, незначна і становить менше 0,4 мс.
Істотне збільшення затримки, у порівнянні зі стандартними кодеками ІКМ, дають
низькошвидкісні кодеки. Зокрема, тільки самі кодеки в терміналах GSM вносять затримку в
60 мс. Процедура формування кадрів на радіоінтерфейсі додає ще 35 мс затримки.
Очевидно, що затримки в низькошвидкісних кодеках можуть зробити додаткові
перекодування практично неприпустимими. При цьому не можна забувати про значні
затримки у таких мережевих елементах як шлюзи, маршрутизатори тощо.
Таким чином, розробникам доводиться робити вибір між якістю зв’язку і шириною
каналу, а завдання проектування найбільш якісних кодеків для низькошвидкісних каналів з
високим рівнем завад є, безперечно, актуальним.
Придушення періодів мовчання. При діалозі один його учасник говорить, в
середньому, тільки 35 відсотків часу. Таким чином, якщо застосувати алгоритми, які
дозволяють зменшити об’єм інформації, що передається в періоди мовчання, то можна
значно звузити необхідну смугу пропускання. У двосторонній розмові такі заходи
дозволяють досягти скорочення об’єму інформації до 50 %, а в децентралізованих
багатоадресних конференціях (за рахунок більшої кількості тих, що говорять) – і більше.
Потрібно відзначити, що визначення меж пауз у мові є дуже істотним для ефективної
синхронізації передавальної та приймальної сторін: приймач може, трохи змінюючи
тривалість пауз, проводити підстроювання швидкості відтворення для кожного окремого
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сеансу зв’язку, що виключає необхідність синхронізації тактових генераторів усіх елементів
мережі, як це має місце в ТМЗК.
Для визначення періодів часу, коли користувач говорить необхідний детектор мовної
активності – VAD. Він повинен володіти малим часом реакції, щоб не допускати втрат
початкових слів і не пропускати даремні фрагменти мовчання в кінці речень (фраз); у той же час
VAD не повинен спрацьовувати від дії фонового шуму. VAD оцінює енергію вхідного сигналу і,
якщо вона перевищує деякий поріг, активізує передачу. Якби детектор відкидав усю інформацію
до моменту поки енергія сигналу не стала вища за поріг, то відбувалося б відрізування
початкової частини періоду активності. Тому реалізації VAD вимагають збереження в пам’яті
декількох мілісекунд інформації, щоб мати можливість запустити передачу до початку періоду
активності. Це збільшує, в деякій мірі, затримку проходження сигналу, проте її можна
мінімізувати або звести до нуля в кодерах, що працюють з блоками відліків.
Підтримка переривистої передачі (Discontinuous Transmission – DTX) дозволяє кодеку
припинити передачу пакетів у той момент, коли VAD виявив період мовчання. Найбільш
досконалі кодери не припиняють передачу повністю, а переходять у режим передачі
набагато меншого об’єму інформації (інтенсивність, спектральні характеристики), потрібної
для того, щоб декодер на віддаленому кінці міг відновити фоновий шум.
Генератор комфортного шуму (Comfort Noise Generator – CNG) служить для генерації
фонового шуму. У момент, коли в мові активного учасника бесіди починається період
мовчання, термінали тих абонентів, що слухають, можуть просто відключити відтворення
звуку. Проте це було б нерозсудливо. Якщо в трубці виникає абсолютна тиша, тобто
фоновий шум (наприклад, шум вулиці), який був чутний під час розмови, раптово зникає, то
тому, хто слухає, здається, що з’єднання порушилося, і він зазвичай починає питати, чи чує
його співрозмовник. Генератор CNG дозволяє уникнути таких неприємних ефектів.
Більш прості кодеки просто припиняють передачу в період мовчання, і декодер генерує
який-небудь шум з рівнем, що дорівнює мінімальному рівню, відміченому в період мовної
активності. Досконаліші кодеки (G.723.1 Annex A, G.729 Annex В) мають можливість
надавати віддаленому декодеру інформацію для відновлення шуму з параметрами,
близькими до тих, що фактично спостерігалися.
Розмір кадру. Більшість вузькосмугових кодеків обробляють мовну інформацію
блоками, що називаються кадрами (frames), і їм необхідно проводити попередній аналіз
відліків, що поступають безпосередньо за відліками в блоці, який вони в даний момент
кодують. Розмір кадру важливий, оскільки мінімальна теоретично досяжна затримка
передачі інформації (алгоритмічна затримка) визначається сумою цього параметра і довжини
буфера попереднього аналізу. Насправді, процесори цифрової обробки сигналів, які
виконують алгоритм кодування, мають кінцеву продуктивність, так що реальна затримка
сигналу більше теоретичної.
Можна, здавалося б, зробити висновок, що кодеки з меншим розміром кадру є кращими
за таким важливим критерієм, як мінімізація затримки. Проте якщо врахувати, що
відбувається при передачі інформації мережею, то до кадру, сформованого кодеком,
додається багато додаткової інформації (див. рис. 3) – заголовки IP (20 байтів), UDP
(8 байтів), RTP (12 байтів). Для кодека з тривалістю кадру 30 мс посилка таких кадрів по
мережі призвела б до передачі надмірної інформації зі швидкістю 10,6 кбіт/с, що перевищує
швидкість передачі мовної інформації у більшості вузькосмугових кодеків. Тому, зазвичай,
використовується пересилка декількох кадрів у пакеті, при цьому їх кількість обмежена
максимально допустимою затримкою. У більшості випадків в одному пакеті передається до
60 мс мовної інформації. Чим менше тривалість кадру, тим більше кадрів доводиться
упаковувати в один пакет, тобто затримка визначається зовсім не довжиною кадру, а
практично прийнятним об’ємом корисного навантаження в пакеті. Крім того, кодеки з
більшою довжиною кадру ефективніші, оскільки тут діє загальний принцип: чим довше
спостерігається явище (мовний сигнал), тим краще воно може бути змодельоване.
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Чутливість до втрат кадрів. Втрати пакетів є невід’ємним атрибутом IP-мереж.
Оскільки пакети містять кадри, сформовані кодеком, то це викликає втрати кадрів. Але
втрати пакетів і втрати кадрів не обов’язково безпосередньо пов’язані між собою, оскільки
існують підходи (такі як застосування кодів з виправленням помилок), що дозволяють
зменшити число втрачених кадрів при даному числі втрачених пакетів. Потрібна для цього
додаткова службова інформація розподіляється між декількома пакетами, так, що при втраті
деякого числа пакетів кадри можуть бути відновлені.
Але позитивний ефект від введення надмірності для боротьби з втратами пакетів не є
так легко досяжним, оскільки втрати в IP-мережах відбуваються серіями пакетів, тобто
значно вірогідніше те, що буде втрачено відразу декілька пакетів підряд, ніж те, що втрачені
пакети розподіляться в послідовності переданих пакетів поодинці. Отже, якщо застосовувати
прості схеми введення надмірності (наприклад, повторюючи кожен кадр у двох пакетах, що
послідовно передаються), то в реальних умовах вони, хоч і збільшать об’єм надмірної
інформації, але, швидше за все, виявляться даремними. Крім того, введення надмірності
негативно позначається на затримці відтворення сигналу. Наприклад, якщо ми повторюємо
один і той же кадр у чотирьох пакетах підряд, щоб забезпечити можливість відновлення
інформації при втраті трьох підряд переданих пакетів, то декодер вимушений підтримувати
буфер із чотирьох пакетів, що вносить значну додаткову затримку відтворення.
Вплив втрат кадрів на якість відтвореної мови залежить від використовуваного кодека.
Якщо втрачений кадр, що складається з N мовних відліків кодека G.711, то на приймальному
кінці буде відмічений пропуск звукового фрагмента тривалістю N × 125 мкс. Якщо
використовується досконаліший вузькосмуговий кодек, то втрата одного кадру може
позначитися на відтворенні декількох наступних, оскільки декодеру буде потрібен час для
того, щоб досягти синхронізації з кодером – втрата кадру тривалістю 20 мс може призводити
до чутного ефекту протягом 150 мс і більше.
Кодеки типу G.723.1 розроблені так, що вони функціонують без істотного погіршення
якості в умовах некорельованих втрат до 3 % кадрів, проте при перевищенні цього порогу
якість погіршується катастрофічно.
Як показує аналіз літератури [3–6, 8], якість відтворення мови на прийомі значно
залежить від вибору схеми завадостійкого кодування, при цьому ефективність завадостійкого
кодека в цьому випадку доцільно оцінювати не енергетичним виграшем (або кількістю
виправлених помилок). Це пояснюється тим, що мовний кодек повинен бути стійкий до втрат
пакетів даних, але не до пошкодження їх, оскільки UDP (протокол негарантованої доставки
повідомлень) надає інформацію лише двох видів – дані прибули неушкодженими або
ж втрачені.
Мінімізація швидкості передачі. Обмежений спектр каналів радіозв’язку вимагає
зменшення швидкості передачі на виході кодера при забезпеченні заданої якості відтворення
мови. Тому перспективні кодери для пакетних радіомереж повинні підтримувати змінну
швидкість (VBR) та пристосовуватись до наявного частотного ресурсу з можливістю
забезпечення в достатньо широкому каналі якості „fullband” за необхідності, а в умовах
частотних обмежень – мінімально необхідної вузькосмугової („narrowband”) передачі.
Таким чином, кодеки мови, що розроблені та впроваджені в засоби телекомунікацій не
в повній мірі відповідають вимогам, що висуваються мережами наступного покоління.
Використання їх у складі засобів рухомого радіозв’язку висуває додаткові вимоги щодо
стійкості до втрат пакетів та завадостійкості в цілому.
У результаті проведеного аналізу методів аналого-цифрового перетворення мовних
сигналів та особливостей передачі мовних повідомлень у радіомережах із комутацією пакетів
можна сформулювати вимоги, які повинні забезпечуватись при практичній реалізації кодека:
мінімізація затримок, що вносяться при аналого-цифровому перетворенні, підтримка змінної
швидкості передачі, наявність детектора мовної активності, підтримка переривистої
передачі, наявність генератора комфортного шуму, оптимізація розміру кадрів, зменшення
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чутливості до втрат кадрів та пакетів, у першу чергу, за рахунок вибору ефективного методу
завадостійкого кодування.
Перспективними напрямками подальших досліджень є:
– дослідження ефективності функціонування існуючих мовних кодеків у пакетних
радіомережах, у тому числі, при впливі несприятивих факторів, що призводять до втрат
пакетів, наприклад, перевантаженнях у мережі, функціонуванні в умовах багатопроменевості
та допплерівського зміщення частоти, природних та штучних завад;
– вибір найбільш ефективних кодеків для різних сигнальних та завадових ситуацій,
розробка кодека з використанням відомих та вдосконалених методів, здатного адаптивно
змінювати швидкість та алгоритм кодування з метою підвищення стійкості щодо впливу
вказаних несприятливих факторів.
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УДК 621.396.93
Копієвська В.С. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)

АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК РІВНЯ КОМПЛЕКСНО - СПОЛУЧЕНОГО
ВІДГУКУ СИГНАЛУ ПІСЛЯ ДОДАТКОВОГО СТРОБУВАННЯ ВІДЛІКІВ
АНАЛОГО - ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
У статті запропоновано аналітичний розрахунок рівня комплексно-сполучених компонент сигнальних
відгуків по виходу фільтру додаткового стробування (ФДС) відліків аналового - цифрового перетворювача.
Копиевськая В.С. Аналитический расчет уровня комплексно – соедененного сигнального отклика
сигнала после дополнительного стробирования откликов аналого-цифрового преобразователя. В статье
предложен аналитический расчет уровня комплексно- соединенных компонент сигнальных отзывов по выходу
фильтра дополнительного стробирования (ФДС) отсчетов аналого-цифрового преобразователя.
V. Kopievska Аnalytical calculation level of complex-united response signal after additional strobing. In the
article the analytical calculation of level complex united component of alarm reviews on the filter output of the
additional strobing (FDS) of ADC counting out is offered.
Ключові слова: стробування відліків, I/Q-демодуляція, комплексно-сполучена складовa, амплітудно частотна характеристика.

Актуальність досліджень. Потреба у застосуванні завадозахищених засобів зв’язку
спонукає до пошуку відповідних за властивостями методів цифрової обробки сигналів. Серед
таких методів важливе місце займають квадратурні демодулятори (I/Q-демодулятори), що
мають покращені частотно-селективні властивості при обробці відліків аналого-цифрових
перетворювачів (АЦП) .
При аналізі останніх досліджень [1, 2] були виявлені переваги та недоліки окремих
методів і з їх врахуванням розроблений новий аналітичний розрахунок рівня комплексносполученого відгуку сигналу по виходу фільтру додаткового стробування відліків АЦП. На
сьогоднішній день запропонований в [1] метод проріджування потоку цифрових відліків
сигналів за допомогою їхнього додаткового стробування дозволяє зменшити рівні бічних
пелюсток амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) операції додаткового стробування з
метою підвищення завадозахищеності засобів зв’язку. Це досягається використанням
попередньої цифрової I/Q-демодуляції відліків аналого-цифрового перетворювача (АЦП) в
режимі „ковзного вікна”, що дозволяє формувати квадратурні складові напруг в кожному з
квадратурних півканалів. Крім того, метод [1] усуває негативний вплив на форму АЧХ
різного за величиною постійного зсуву „нуля” АЦП у квадратурних півканалах.
Разом з тим, як свідчать результати моделювання, наявність I/Q-демодуляторів у
квадратурних трактах хоча й пригнічує бічні пелюстки АЧХ операції додаткового
стробування відліків АЦП, але на рівень комплексно-сполученої складової (КСС),
обумовленої неідентичністю коефіцієнтів передачі квадратурних півканалів, не впливає.
Метою статті є розробка аналітичного розрахунку рівня комплексно-сполученого
відгуку сигналу по виходу фільтру додаткового стробування відліків АЦП [1].
На першому етапі синтезу методу було здійснене математичне моделювання в пакеті
Mathcad процесу функціонування фільтру додаткового стробування відліків АЦП (рис. 1) у
разі обробки одночастотного гармонійного сигналу за процедурою [1]. У цьому випадку
8-відлікова ковзна I/Q-демодуляція здійснювалася згідно з виразами [3]:
)
U ks = U k − 11U k + 2 + 15U k + 4 − 5U k + 6 ;

)
U kc = 5U k +1 − 15U k +3 + 11U kc+ 5 − 5U k + 7 ,

(1)

)
)
де U k – напруга k-го відліку АЦП у квадратурному півканалі, U kc , U ks – штучно сформовані у
I/Q-демодуляторі відліки квадратурних складових напруг сигналів, а довжина стробу була
задана N=8 відліків АЦП.
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Рис. 1. Структурна схема фільтру додаткового стробування відліків АЦП, де
С = ∑(A1 + B2), S = ∑(B1 – A2)

При моделюванні квадратурних складових напруг сигналів на виході АЦП
квадратурних півканалів застосовувалися вирази:
 U sc = a cos(2πfτs + ϕ ) + ∆c ,
(2)
 s
s
U s = Ka sin (2πfτs + ϕ ) + ∆ ,
де U sc , U ss - напруги сигналів на входах квадратурних півканалів у s–му відлікові АЦП;
a – амплітуда сигналу; K – відносний квадратурний розбаланс коефіцієнта підсилення; f, φ –
частота та початкова фаза сигналу, τ – період дискретизації АЦП, ∆c, ∆s – постійний зсув
напруги сигналу у косинусному та синусному квадратурних півканалах.
Шляхом зміни номіналу частоти сигналу на вході математичної моделі утворювався
набір масиву відгуків ФДС для різних частот. При цьому нарощування номіналу частоти
здійснювалося з інтервалом в 1/20 від ширини головної ″пелюстки” АЧХ ФДС, що
визначається за виразом ∂f = ( Nτ )−1 , де N – кількість відліків, над якими здійснюється
операція додаткового стробування.
За допомогою зазначеного масиву формувався графік модуля АЧХ ФДС для методу [1],
а також АЧХ для ФДС, обробка сигналу в якому здійснюється без попередньої
I/Q- демодуляції (рис. 2), згідно з виразами [4]:
( y +1)N −1
W yc = ∑
U tc ⋅ cos(2πf 0τs ) + U ts ⋅ sin (2πf 0τs ) ,
s = y⋅ N

W ys =

{

}

(y +1)N −1
U ts ⋅ cos(2πf 0τs ) − U tc ⋅ sin (2πf 0τs ) ,
∑
s = y⋅N

{

}

C y = W 1cy + W 2sy , S y = W 1sy − W 2cy .

де U

c(s)
t

(3)

– квадратурні складові сигналу на виході АЦП; y = 0,Y - 1 – порядковий номер

стробу; f0 ⋅ – центральна частота ФДС, τ – період дискретизації в операції аналогоцифрового перетворення.

Uc
Us

Cy

ФДС

Sy

Рис. 2. Структурна схема фільтру додаткового стробування відліків АЦП без
попередньої I/Q-демодуляції
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Оскільки у методі [1] виконання попередньої I/Q-демодуляції за виразами (1)
призводить до зростання величини відгуку ФДС у 64 рази порівняно з ФДС (3), для
співставлення АЧХ обох різновидів ФДС, що моделювалися, здійснювалося помноження
модуля відгуку (3) на число 64.
На рис. 3 в якості прикладу наведені графіки АЧХ обох варіантів ФДС для випадку
наявності постійного зсуву напруг сигналів ∆c = 200 і ∆s= – 500 та відсутності розбалансу
коефіцієнту підсилення у квадратурних півканалах (K = 1).

Рис. 3. АЧХ ФДС за умови неідентичного постійного зсуву нуля АЦП в
квадратурних півканалах

Уздовж горизонтальної вісі відкладено порядковий номер частоти сигналу, а по
вертикалі – напругу модуля відгуку ФДС у квантах АЦП. Суцільною лінією відображено
АЧХ ФДС за методом [1], а штриховою – для ФДС, алгоритм функціонування якого описано
виразами (3) [4]. Наведені графіки свідчать про відсутність КСС, що мала б бути в позиції 80
за частотною шкалою. Цей факт підтверджує, що постійний зсув напруг сигналів, різний у
квадратурних півканалах, не впливає на АЧХ ФДС обох з досліджених типів.
З метою аналізу впливу квадратурного розбалансу коефіцієнту підсилення на рівень
КСС амплітуда сигналу в косинусному квадратурному півканалі була задана рівною 1, а в
синусному півканалі - поступово збільшувалася від 1 з інтервалом 0,25, що досягалося
відповідною зміною величини К.
Таким чином, імітувалися різні значення амплітуд сигналів у квадратурних півканалах,
що еквівалентно неідентичності коефіцієнтів підсилення аналогових квадратурних трактів.
Зазначена неідентичність, як свідчать результати моделювання, призводить до появи КСС не
тільки у відгуках ФДС (3), а й у випадку використання методу [1]. При цьому відносний
рівень КСС з урахуванням 64-кратної різниці у величинах відгуків для обох варіантів ФДС є
однаковим. Рівні ж решти бокових пелюсток АЧХ у випадку ФДС без I/Q-демодуляції вищі,
ніж у альтернативного ФДС, наведеного на рис. 1.
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Таким чином, результати моделювання підтвердили факт, що наявність
I/Q-демодуляторів пригнічує рівень бокових пелюсток АЧХ, але не впливає на величину
комплексно-спряженого відгуку, викликаного неідентичністю квадратурних півканалів.
Вибіркові результати моделювання для розбалансу коефіцієнту підсилення у
квадратурних півканалах K, обмеженого величиною 5, наведені в табл. 1.
За вказаних умов було встановлено, що рівень КСС при співпаданні частоти основної
компоненти сигналу з максимумом головної пелюстки АЧХ може бути описаний лінійною
залежністю
t = ( K − 1) / 0,25 ,
(4)
де K – відношення коефіцієнтів підсилення квадратурних півканалів.
Зокрема, для K = 1,25 рівень КСС в табл. 1 дорівнює 1 кванту АЦП (рис. 4), для К = 2
маємо t = 4, при К = 3 величина t = 8 і т.д. (див. табл. 1).
Таблиця 1

Амплітуда
сигналу
(кванти
АЦП)

1

Результати математичного моделювання
Після нормування на 64
Без нормування
Коефіцієнт
Рівень
Рівень
квадратурного
основного
основного
Рівень КСС
Рівень КСС
розбалансу
відгуку ФДС
відгуку
(кванти
(кванти
амплітуд K
(кванти АЦП)
ФДС
АЦП)
АЦП)
(рази)
(кванти
АЦП)
1
8
0
0
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

576
640
704
768
832
896
960
1024
1088
1152
1216
1280
1344
1408
1472
1536

64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768
832
896
960
1024

При 50-відсотковій неідентичності коефіцієнтів підсилення відношення основного відгуку і
КСС дорівнює 5 (рис. 5).
Слід вказати, що чисельні значення графіків АЧХ, зображених на рис. 3 – 5 і в
подальшому, для більш наочного співставлення рівнів основного відгуку і КСС попередньо
були віднормовані на 2, чим пояснюється невідповідність параметрів шкали вертикальної
вісі даним табл. 1 (відрізняються у 2 рази).
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Рис. 4. АЧХ ФДС за умови K = 1,25

Рис. 5. АЧХ ФДС при K = 1,5

В свою чергу, відношення рівнів основної та комплексно-сполученої складових
сигнального відгуку по виходу ФДС визначається формулою
(5)
C = (8 + t )t −1
Наприклад, для K = 101 має місце t =100/0,25 = 400. Звідси, відношення рівнів
8 + t 408 51
основного відгуку і КСС визначиться у вигляді
(див. рис. 6).
=
=
t
400 50
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Підставивши значення t у вираз (8 + t )t −1 , виразимо відносний рівень КСС через
величину розбалансу коефіцієнта підсилення K:
8 ⋅ 0,25 + K − 1 2 + K − 1 K + 1
.
(6)
CK =
=
=
K −1
K −1
K −1
Вираз (6) дозволяє розрахувати відносний рівень КСС для довільних значень величини
квадратурного розбалансу K. Наприклад, для K=2,2 нескладно отримати відношення рівнів
K + 1 3,2 0,8 8
основної та комплексно-сполученої складових сигнального відгуку
=
=
= , що
K − 1 1,2 0,3 3
відповідає результатам математичного моделювання.
В загальному випадку для довільної протяжності стробу N відношення основного
відгуку і КСС визначиться формулою

C=

0,25 N + K − 1
.
K −1

(7)

0,25N + K − 1 4 + K − 1 K + 3
. При K = 2,2
=
=
K −1
K −1
K −1
K + 3 2,2 + 3 5,2 13
відносний рівень КСС становитиме
=
= .
=
K − 1 2,2 − 1 1,2 3
Наприклад, для N = 16 отримаємо

Рис. 6. АЧХ ФДС при К = 101

Співвідношення (7) лишається в силі при довільній розмірності I/Q-демодулятора, що
було доведено результатами моделювання для з використанням попередньої I/Q-демодуляції
16-го та 22-го порядків. При цьому використовувалась методика розрахунку вагових
коефіцієнтів I/Q-демодулятора, викладена у [4].
Спираючись на формулу (7), нескладно отримати вираз для вирішення зворотного
завдання – розрахунку фактичного розбалансу коефіцієнтів підсилення півканалів за
результатами виміру відношення основного відгуку і КСС:
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K=

0,25 N + C − 1
C −1

(8)

Таким чином, якщо порівняти результат обчислення величини С у (7) при K = 2,2 для N
= 8 і N = 16, то неважко зробити висновок, що зі збільшенням тривалості стробу відносний
рівень КСС при тому ж самому значенні квадратурної неідентичності коефіцієнта підсилення
знижується.
Висновки. Отже, вперше отриманий новий аналітичний розрахунок рівня комплексно –
сполученого відгуку сигналу після додаткового стробування відліків аналого – цифрового
перетворювача. Співвідношення (7) лишається в силі при довільній розмірності
I/Q-демодулятора. Особливість виразу (8) полягає у тому, що чим довше строб, тим більшою
за величиною може бути неідентичність амплітуд квадратурних сигналів, якою слід
обмежити технологічний розкид параметрів півканалів.
В ході подальших досліджень розробки методу аналітичного розрахунку рівня
комплексно-сполучених компонент сигнальних відгуків по виходу фільтру додаткового
стробування (ФДС) відліків аналого - цифрового перетворювача, необхідно врахувати той
факт, що дає підстави у разі необхідності спростити вимоги до ідентичності квадратурних
півканалів при реалізації розглянутих варіантів ФДС, що дозволить підвищити
завадозахищеність каналів зв’язку.
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УДК 004.9
к.т.н. Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МІСЦЕ ТА РОЛЬ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗВІДКИ В МОДЕЛЯХ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОТИБОРСТВА
У статті розглядається поняття, цілі та задачі мережевої розвідки віддалених інформаційних вузлів як
інструмента отримання домінуючої переваги над супротивником в процесах інформаційного протиборства.
Любарский С.В. Место и роль сетевой разведки в моделях информационного противостояния. В
статье рассмотрено понятие, цели и задачи сетевой разведки удаленных информационных узлов как
инструмент получения доминирующего превосходства над противником в процессах информационного
противостояния.
S .Lubarskii The place and role of intelligence in the network model, the information counter. The article
deals with the concept, objectives and tasks of network intelligence remote information nodes as a tool for obtaining a
dominant advantage over the enemy in the process of information confrontation.
Ключові слова: інформаційне протиборство, мережева розвідка, об’єкт інформаційного дослідження.

Науковий прогрес і впровадження його результатів суттєво змінюють умови існування
людства. На зміну військовим діям із застосуванням зброї приходить час інформаційного
протиборства. Якість та терміни отримання інформації – показник складності ведення війни.
Чим актуальніше інформація, якою володіє командир, тим більші його переваги в порівнянні
з його супротивником.
Саме з цієї причини європейські концепції інформаційного протиборства військових
конфліктів 90-х років минулого століття нині піддаються серйозному перегляду. Так,
класифікація напрямів ведення інформаційного протиборства, що запропонована М. Лібікі
[1], в цілому виглядає цілком логічною. Проте, її основним недоліком є суміщення
функціональних напрямів (боротьба з системами управління, економічна боротьба) і методів
(електронна боротьба, психологічне протиборство, атаки інформаційних зловмисників)
інформаційного протиборства.
Подальші дослідження в даній області значною мірою були спробою створити
досконалу систему, щоб почати реалізацію прикладних програм досягнення інформаційного
домінування.
Деякі експерти провідних європейських держав для кращого розуміння проблеми
запропонували концептуальну модель інформаційного протиборства [2], що представлена на
рисунку 1.

Рис. 1. Концептуальна модель інформаційного протиборства
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Фізичний вимір – це матеріальний світ, де ведуться класичні бойові дії. У ньому
інформація і комунікаційні системи (інфраструктура) відіграють роль забезпечення.
Інформаційний вимір – це той простір, де інформація створюється, обробляється,
розподіляється і зберігається. Він зв’язує фізичний і когнітивний виміри і використовується
для отримання, як інформації, що надходить, так і вихідної інформації. Інформація циркулює
в так званому ,,контурі” observation orientation decision action (OODA) – спостереження,
орієнтація, ухвалення, дія. Рішення приймаються з урахуванням інформації, що поступає з
фізичного оточення (розвідка, рекогностування і спостереження), і через інформаційний
вимір (бази даних, віддалені сервери та вузли комп’ютеризованої мережі спеціального
призначення) здійснюють вплив на реальний світ.
Когнітивний вимір існує в людській свідомості. У ньому інформація, що поступає,
відповідно до тих або інших моделей сприйняття обробляється, приймаються рішення,
формуються ідеї і спрямування.
Така концептуальна модель може служити базою для визначення сфери
інформаційного протиборства конкуруючих суб’єктів і цілей інформаційного домінування.
Поки що не прийнято єдиного твердження терміну ,,інформаційне протиборства”, але
інтуїтивно вважається, що інформаційне протиборство – це цілеспрямовані дії зі створення
інформаційної переваги, за допомогою руйнування інформації, інформаційних систем
протилежної сторони, при цьому одночасно відбувається процес захисту власної інформації і
інформаційних систем.
Все вище зазначене укладається в концепцію інформаційної війни, що спрямована в
забезпеченні національної військової стратегії шляхом впливу на інформацію та
інформаційні системи супротивника з одночасним зміцненням і захистом нашої власної
інформації та інформаційних систем.
Інформаційна війна націлена на всі можливості і фактори уразливості, що неминуче
виникають при зростаючій залежності від інформації, а також на використання інформації у
всіляких конфліктах. Об’єктом уваги стають інформаційні системи (включаючи відповідні
лінії передач, центри обробки інформації та людські фактори цих систем), а також
інформаційні технології, що використовуються в системах озброєнь. Інформаційна війна має
наступальні і оборонні складові, але починається з цільового проектування і розробки
власної архітектури командування, управління, комунікацій, комп’ютерів і розвідки. Це, в
свою чергу, забезпечує особам, що приймають рішення, відчутну перевагу інформації у
всіляких конфліктах.
Основними складовими інформаційної війни в межах інформаційного протиборства
можна вважати:
− психологічні операції – це планова пропагандистська і психологічна діяльність, що
проводиться в мирний або воєнний час, і розрахована на іноземні ворожі, дружні або
нейтральні аудиторії з тим, щоб впливати на їх ставлення та поведінку в сприятливому
напрямку для досягнення як політичних, так і військових національних цілей держави;
− дезінформація – надає супротивнику помилкову інформацію про власні сили
і наміри;
− фізичне руйнування – може бути частиною інформаційного протиборства, якщо має
місце руйнівний вплив на елементи інформаційних систем супротивника;
− інформаційні атаки – пряме спотворення інформації без видимої зміни суті, в якій
вона знаходиться;
− інформаційна розвідка – є комплекс заходів щодо отримання і обробки даних про
існуючого або ймовірного супротивника, його військові ресурси, бойові можливості і
уразливості, а також про потенційний театр військових дій.
В даний час світове співтовариство серйозно стурбоване станом захисту національних
інформаційних ресурсів у зв’язку з розширенням доступу до них через відкриті інформаційні
мережі типу Internet. Інформаційне зброя, що базується на самих передових інформаційних і
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телекомунікаційних технологіях, технологіях інформаційної розвідки, сприяє вирішенню
цього завдання і прокладає світовий політичний фарватер.
Проте, в численних публікаціях з цієї тематики не вистачає означень тлумачення суті,
завдань і методів інформаційної розвідки, що і обумовлює актуальність даної проблеми.
Ряд авторів, що спеціалізуються на теорії і практиці економічної розвідки (званою
також конкурентною, діловою, комерційною, competitive intelligence, business intelligence та
ін.), визначають інформаційну розвідку як аналітичну обробку величезної кількості даних з
різноманітних відкритих джерел інформації, причому, як публічних мереж, так і мереж
спеціального призначення. Суть інформаційної розвідки вони бачать в пошуку і передачі
інформації з відкритих комп’ютерних систем, і мереж з наступною її верифікацією та
аналітичною обробкою.
Аналітична розвідка була визначена, як розвідувальний пошук, технічна розвідка,
комплексне вивчення матеріалів прихованого спостереження і оперативної установки, а
також аналіз повідомлень, публікацій і виступів в засобах масової інформації, статистичних
даних, відомостей автоматизованих банків даних. Інформаційна розвідка розглядалася при
цьому як один з видів аналітичної розвідки, цілеспрямовано використовуваної для
моніторингу комп’ютерних систем.
Термін ,,мережева розвідка” (МР) уперше з’явився в нормативних документах для
позначення особливої форми діяльності оперативно-пошукових, аналітичних підрозділів.
МР виступає в якості комплекс заходів щодо отримання і обробки даних про віддалену
інформаційну систему (об’єкт інформаційного дослідження), її ресурсів, засобів захисту,
використаних пристроїв і програмного забезпечення і їхні вразливості. Також визначаються
технології організації МР (рис. 2) та ступінь глибини інформаційного дослідження.

Рис. 2. Роль і місце МР в добуванні інформації з типового об’єкта
інформаційного дослідження
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Предметом дослідження МР є не побічні (небажані) ефекти, що неминуче
супроводжують функціонування технічних засобів інформаційних систем (ІС) і утворюють
неумисні канали витоку інформації, а різні види комп’ютерної інформації, що є результатом
якраз штатного функціонування ІС і реалізації їх основного призначення – збору, аналізу,
обробки, зберігання, передачі інформації та інше.
Основним методом ведення МР є несанкціонований доступ (НСД) до комп’ютерної
інформації, що циркулює в ІС. Проте, в термінах комп’ютерної безпеки йдеться не про
технічну розвідку і про канали витоку інформації, а, відповідно, про погрози
конфіденційності комп’ютерній інформації і про приховані (таємні) канали проникнення в
комп’ютеризовані мережі спеціального призначення, які можуть проявлятися, як на
фізичному рівні (фізичний доступ до елементів ІС, розкрадання носіїв інформації і так далі),
так і на логічному рівні (відключення або обхід системи захисту, захоплення привілеїв,
помилкова маршрутизація потоків даних, збір інформації та інше).
В мережевій розвідці, як і в технічній розвідці, можуть застосовуватися, як пасивне
перехоплення інформації (прийом і аналіз мережевого трафіка, сканування жорсткого диска
та ін.), так і активні методи добування комп’ютерної інформації, за допомогою, наприклад,
впровадження в об’єкти інформаційного дослідження вірусів, ,,троянських” програм, або
логічних бомб, що спрацьовують при активізації певних умов або ініціюються
сигналами ззовні.
Інструментами організації МР об’єктів інформаційного дослідження можна вважати:
− засоби знищення, перекручення чи розкрадання інформаційних масивів;
− засоби подолання систем захисту;
− засоби
обмеження
допуску
законних
користувачів
до
ресурсів
інформаційної системи;
− засоби дезорганізації роботи технічних засобів, комп’ютерних систем.
− комп’ютерні віруси, здатні розмножуватися, впроваджуватися в програми,
передаватися за мережевими протоколами, виводити з ладу системи управління і т. п.;
− логічні бомби – програмні закладні пристрої, які заздалегідь впроваджують у
інформаційно-керуючі центри військової або цивільної інфраструктури, щоб за сигналом або
у встановлений час привести їх в дію;
− засоби придушення інформаційного обміну в телекомунікаційних мережах,
фальсифікація інформації у каналах державного, військового, економічного та громадського
управління;
− засоби нейтралізації тестових програм;
− різного роду помилки, що свідомо вводяться в програмне забезпечення об’єкта
інформаційного дослідження.
Етапами для здійснення несанкціонованого проникнення в об’єкт інформаційного
дослідження є наступні:
− вибір мережі дослідження, сервера, інформаційного простору;
− сканування, тестування, збір інформації про об’єкт у відповідності до цільової
настанови інформаційного дослідження;
− обробка даних, вибір уразливої точки для проникнення в об’єкт;
− експлуатація вразливості, проникнення в об’єкт;
Подальші дії далі ініціатора інформаційного дослідження залежать від завдання,
поставленого перед ним і можуть носити буд-який характер: зміна інформації; витягненння
інформації за встановленими критеріями важливості; перевищення повноважень доступу до
ресурсів об’єкта; утримання системи у потрібному функціональному стані.
На даний момент існують наступні методологічні підходи щодо організації мережевої
розвідки (рис. 3):
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1. Перехоплення мережевого трафіка. Для виконання даних завдань застосовються
наступні методи:
− мережевий сніфінг. Для сніфінга мереж Ethernet, зазвичай, використовуються
мережеві карти, що переведені в режим прослуховування. Прослуховування мережі Ethernet
вимагає підключення комп’ютера із запущеною програмою-сніфером до сегмента мережі,
після чого ініціатору інформаційного дослідження стає доступним весь мережевий трафік,
що відправляється і отримується комп’ютерами в даному мережевому сегменті. Ще простіше
виконати перехоплення трафіка радіо-мереж, що використовують бездротові мережні
посередники, – в цьому випадку не потрібно навіть шукати місце для підключення до
кабелю. Або ж може бути встановлено з’єднання до телефонної лінії, що зв’язує комп’ютер
із сервером Інтернету;

Рис. 3. Методи організації мережевої розвідки

− неправдиві запити ARP. Для перехоплення мережевого трафіка між хостами А і В
ініціатору інформаційного дослідження нав’язує цим хостам свою IP-адресу, щоб А і В
використовували цю фальсифіковану IP-адресу при обміні повідомленнями;
− неправдива маршрутизація. Для перехоплення мережевого трафіка між хостами А і В
ініціатору інформаційного дослідження нав’язує цим хостам свою IP-адресу, щоб А і В
використовували цю фальсифіковану IP-адресу при обміні повідомленнями;
− перехоплення TCP-з’єднання. Ініціатор інформаційного дослідження шляхом генерації
і відсилання на атакованих хост TCP-пакетів перериває поточний сеанс зв’язку з хостом.
Далі, користуючись можливостями протоколу TCP з відновлення перерваного TCPз’єднання, він перехоплює перерваний сеанс зв’язку і продовжує його замість
відключеного клієнта.
Перехоплення мережевих даних являє собою найбільш ефективний метод мережевої
розвідки, що дозволяє ініціатору мережевого дослідження отримати практично всю
інформацію, що циркулює по мережі. Найбільше практичне розвиток отримали засоби
сніфінга, тобто прослуховування мереж; однак не можна обійти увагою і методи
перехоплення мережевих даних, що виконуються за допомогою втручання в нормальне
функціонування мережі з метою перенаправлення трафіка на хост інформаційного
дослідження, в особливості методи перехоплення TCP-з’єднань. Однак, на практиці останні
згадані методи поки ще не отримали достатнього розвитку і потребують вдосконалення.
2. Ідентифікація мережевих сервісів. Класичним методом ідентифікації мережевих
сервісів („fingerprinting”) став збір так званих „банерів”. Банером називається стандартне
запрошення сервісу (FTPd, HTTPd, SMTPd, TELNETD, IDENTD). З інформації, укладеної в
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банері, нерідко можна отримати дані про версію сервісу і операційну систему, що його
використовує.
3. Сканування портів. На сьогодні цей підхід, щодо збору інформації про віддалений
об’єкт інформаційного дослідження користується найбільшою популярністю. За допомогою
сканування визначаються порти, через які працюють мережеві сервіси, їх стан (відкриті або
закриті), а також тип мережевого протоколу, що використовується. На підставі цих даних є
можливість дізнатися про тип операційної системи, яка використовується. Крім того,
інформація про стан портів дозволяє судити про те, які атаки можуть обійти захист і досягти
потрібної мети.
Ідентифікація сервісів (service detection), як правило, здійснюється шляхом виявлення
відкритих портів (port scanning). Такі порти дуже часто пов’язані з сервісами, заснованими
на протоколах TCP або UDP. Наприклад, відкритий 80-й порт відповідає наявності Webсервера, 25-й порт – поштового SMTP-сервера, 31337-й – серверу троянського коня
BackOrifice, 12345 або 12346-й – серверу троянського коня NetBus і т. д. Для ідентифікації
сервісів і сканування портів можна використовувати різні програми, такі як nmap або netcat.
Вибравши мету інформаційного дослідження його ініціатор визначає запущені на
об’єкті сервіси та відкриті порти, що дозволить визначити потенційно вразливі місця і
звузити кількість можливих атак. Для сканування портів використовуються різні програми,
що відрізняються реалізацією даного механізму.
Процес організації мережевої розвідки передбачає собою реалізацію наступних фаз:
1. Планування і обумовлення цільових завдань – складання „завдань розвідки”,
підготовка плану збору інформації, постановка завдань виконавцям інформаційного
дослідження і контроль за ходом його виконання. Дана фаза включає вибір контуру
мережевого дослідження: мережі, сервера, інформаційного простору.
2. Організація збору інформації – отрмання інформації за існуючими технологічними
прийомами. Дана фаза базується на сканування, тестування та інших методах збору
інформації про ціль. Можливими шляхами отримання даних можуть бути: отримання
інформації від whois-серверів; перегляд інформації DNS-серверів мережі для виявлення
записів, що визначають маршрути електронної пошти (MX-записи); інформація про
електронну пошту, представлені на сайті об’єкта дослідження.
3. Обробка даних – первинна обробка зібраної інформації, надання їй певної форми
(може включати, наприклад, лінгвістичний переклад або переформатування комп’ютерних
даних, вибір вразливої точки для проникнення в об’єкт інформаційного дослідження).
4. Експлуатація уразливості, проникнення в систему.
5. Подальші дії ініціатора інформаційного дослідження залежать від поставленого
завдання, будь то зміни інформації, несанкціоноване копіювання даних, підвищення
повноважень і утримання системи.
6. Аналіз та синтез отриманих даних.
Враховуючи вище зазначене, організація мережевої розвідки може бути зведена до
аналізу, формалізації і реалізації процесів наступних етапів:
1. Аналіз передумов отримання інформаційного контакту з об’єктом інформаційного
дослідження.
2. Впровадження в об’єкт інформаційного дослідження на основі виявлених
вразливостей.
3. Встановлення каналу передачі даних з центром управління інформаційним
дослідженням.
4. Аналіз отриманої інформації центром інформаційного дослідження. Організація
інформаційного впливу на об’єкт інформаційного дослідження.
Технологічно цільва настанова даних етапів може бути реалізована на основі дворівневих та багаторівневих клієнт-серверних інформаційних систем, мультиагентних систем.
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Технологія мультиагентних систем для організації мережевої розвідки, в свою чергу,
має ряд суттєвих переваг перед іншими підходами, що виражаються в наступному:
− концепція агента забезпечує зручний і потужний спосіб опису складної програмної
суті, яка здатна діяти з певною мірою автономності з метою виконання завдань від імені
користувача;
− інформаційний агент – ,,автономний, інтерактивний і одночасно виконуючий
декілька функцій об’єкт, що має внутрішній стан і інформаційний обмін”;
− визначення функцій агентів і менеджерів в стандартах OSI досить добре
узгоджуються з визначеннями систем SNMP. Щоб центр управління і агент змогли
взаємодіяти, кожен повинен мати певні знання один про одного. Ці знання модель OSI
називає контекстом додатка (Application Context, AC). AC описує елементи прикладного рівня
стека OSI, які використовуються агентами і центром управління;
− парадигма мультиагентного проектування полягає в тому, що програмні агенти для
досягнення мети (виконання деякої цільової настанови) можуть переміщатися з одного
об’єкта інформаційного дослідження на іншій. Агенти виконують свою роботу локально на
тому сервері або робочій станції, на якій вони в даний момент знаходяться. Обмін
повідомленнями між вузлами по мережі агенти, як правило, не використовують.
Тому для реалізації цільової настанови організації мережевої розвідки на основі
мультиагентного підходу були сформульовані наступні часткові задачі дослідження (рис.4):
− аналіз методів і реалізація технологічних рішень щодо впровадження в об’єкт
інформаційного дослідження;
− аналіз методів і реалізація технологічних рішень щодо встановлення з’єднання
агенту об’єкта інформаційного дослідження з центром управління;
− аналіз методів і реалізація технологічних рішень щодо управління агентом об’єкту
інформаційного дослідження з віддаленого центру управління.
Обґрунтування необхідності проведення мережевої розвідки
Формалізація узагальненої постановки задачі дослідження
Аналіз методів впровадження в об’єкт інформаційного дослідження (ОІД)
Аналіз методів організації прихованого каналу управління ОІД
Аналіз методів управління ОІД (організація інформаційного впливу)
Формалізація сутності методу
Програмна реалізація методу
Рис. 4. Часткові задачі дослідження
Специфіка часткових задач дослідження обумовила запропонувати методику для
організація чіткої політики проведення інформаційного дослідження віддалених вузлів
комп’ютеризованої мережі спеціального призначення з подальшим аналізом отриманої
інформації та виявленням можливості інформаційного керування (впливу). Сутність етапів
методики та можливих методів реалізації представлені на рисунку 5.
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Передумовою виконання етапів методики виступає підготовча фаза, що передбачає
аналіз можливих шляхів отримання даних про об’єкт інформаційного дослідження:
− отримання інформації від whois-серверів;
− отримання інформації DNS-серверів контуру мережі, що досліджується;
− отримання інформації про існуючі мережеві сервіси (налаштування, гостьові
облікові записи, протоколи, доступність сервісу з різних підмереж, наявність
функціонування сервісу на нестандартних портах, визначення рівня доступу до сервісу);
− ехо-тестування, сканування портів;
− збір та аналіз інформації за об’єкт дослідженя на основі даних соціальних мереж.
Найбільш актуальними підходами у реалізації першого етапу методики є методи, що
пов’язані з різного роду ін’єкціями в об’єкт інформаційного дослідження. Дані методи (SQLін’єкція, PHP-ін’єкція) передбачають впровадження сторонніх команд або даних в працюючу
систему з метою зміни ходу роботи системи, а в результаті – отримання доступу до закритих
функцій та інформації, або дестабілізації роботи системи в цілому. Найбільш популярна така
атака в мережі Інтернет, але також може бути проведена через командний рядок системи.

Рис. 5. Методика проведення мережевої розвідки віддалених інформаційних вузлів
комп’ютеризованої мережі спеціального призначення

Завданням другого етапу є реалізація методів, що спрямовані на створення або
перехоплення каналу зв’язку між двома системами (об’єкту інформаційного дослідження та
центру збору та аналізу інформації про об’єкт інформаційного дослідження) з подальшим
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отриманням доступ до всієї інформації, що передається. При отриманні доступу на такому
рівні ініціатор інформаційного дослідження може модифікувати інформацію потрібним йому
чином, щоб досягти своїх цілей. Мета даного етапу – створення каналу для крадіжки або
фальсифікації переданої інформації, або ж отримання доступу до ресурсів мережі. Такі атаки
вкрай складно відстежити.
Після того як агент встановив з’єднання з центром управління виникає необхідність
управління агентом та отримання інформації про віддалений об’єкт інформаційного
дослідження. Це передбачає аналіз та обґрунтування методологічних підходів за наступними
напрямками досліджень:
− отримання інформації про віддалений об’єкт інформаційного дослідження;
− віддалене адміністрування за допомогою команд управління;
− управління мережевими сервісами;
− управління файловою системою.
Типова схема несанкціонованого отримання інформації віддалених об’єктів на основі
методів організації мережевої розвідки представлена на рисунку 6.

Рис. 6. Схема несанкціонованого отримання інформації віддалених об’єктів на основі методів
організації мережевої розвідки

Висновки. Таким чином, аналіз сучасних підходів та технологічних рішень щодо
механізмів збору інформації про комп’ютеризовані системи супротивника надає змогу
констатувати, що значення мережевої розвідки постійно зростає. З одного боку, це пов’язано
з інформаційним протистоянням у сучасних мережоцентричних війнах, а з іншого, з
бурхливим розвитком інформаційних технологій. Сьогодні завдання мережевої розвідки
стимулюють розвиток систем управління знаннями, глибинного аналізу даних і текстів, з
іншого боку найбільш розвинені з цих систем в явному вигляді містять аналітичні блоки,
спеціально орієнтовані на завдання мережевої розвідки.
Для прийняття оперативних та ефективних рішень, особливо в контурах
комп’ютеризованих систем спеціального призначення, необхідно використання комплексних
систем, які дозволяють компонувати і узагальнювати інформацію про об’єкт досліджень,
отриману з різних джерел із застосуванням різних технологій.
Подальший напрямок досліджень буде зосереджений на грунтовному описі етапів
організації мережевої розвідки для комп’ютеризованих систем спеціального призначення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Martin Libicki. What is information warfare? / M. Libicki // National Defence University,
ACIS Paper, Washington, D.C., 1995.
2. Манойло А. В. Объекты и субъекты информационного противоборства // Манойло А.
В. – М.: Електронний ресурс Cайт „Сryptography.ru”. http://www.cryptography.ru/.
39

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013
════════════════════════════════════════════════════════
УДК 621.39
к.т.н. Максимов В.В. (ІТС НТУУ „КПІ”)
Самойлюк А.О. (ІТС НТУУ „КПІ”)

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄМУ СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРОТОКОЛУ OSPF
В даній роботі отримано аналітичні вирази об’єму періодичної та аперіодичної службової інформації
протоколу OSPF, експериментально перевірено отримані вирази. Описано переваги та недоліки
протоколу OSPF.
Максимов В.В., Самойлюк А.А. Аналитическая модель объема служебной информации протокола
OSPF. В данной работе получены аналитические выражения объема периодической и апериодической
служебной информации протокола OSPF, экспериментально проверены полученные выражения. Описаны
преимущества и недостатки протокола OSPF.
V. Maksymov, A.Samoiliuk Analytical model of the amount of OSPF protocol service traffic. Analytical
expressions of the amount of periodic and aperiodic service information of the OSPF routing protocol are considered
and investigated in this paper. Advantages and disadvantages of OSPF are described.
Ключові слова: маршрутизація, OSPF, службова інформація, GNS3.

Вступ. На сьогоднішній день, із все більшим переходом до мереж із комутацією
пакетів, протоколи маршрутизації відіграють важливу роль не лише у комп’ютерних
мережах, а і у телекомунікаційних мережах у цілому.
Протокол OSPF (Open Shortest Path First) являє собою класичний протокол
маршрутизації, що працює за принципом стану каналів. Даний протокол використовує
ієрархічну маршрутизацію, адреси типу multicast та апарат «визначених» (designated)
маршрутизаторів. що в сукупності дозволяє істотно підвищити ефективність використання
каналів передачі даних за рахунок скорочення частки переданого по них службового трафіку.
Також, допускається існування декількох маршрутів у напрямку деякого вузла мережі. У
тому випадку, якщо ці маршрути забезпечують однакову якість передачі даних,
інформаційний потік на адресу даного вузла може бути спрямований по всіх цих каналах
одночасно, що забезпечить істотне збільшення швидкості передачі даних. Крім того, даний
протокол підтримує позакласові мережі та процедуру встановлення автентичності
джерела інформації.
Враховуючи поширення інформаційних технологій, наслідком якого є лавинне
зростання трафіку в телекомунікаційних мережах [1], а також перехід магістральних
телекомунікаційних мереж від синхронних технологій із часовим розділенням каналів до
комутації пакетів [2], зростає інтерес до розробки та оптимізації мережевих протоколів, в
тому числі протоколів маршрутизації. Вибір та налаштування протоколу маршрутизації стає
актуальною задачею.
У роботі [3], наприклад, порівнюється протокол OSPF та IGRP (Interior Gateway Routing
Protocol). Аналіз розглянутої в [3] мережі базується на методі її декомпозиції та розрахунку
окремих вузлів як систем масового обслуговування. Проте вираз для визначення обсягу
службової інформації надано в загальному вигляді без виведення, що ускладнює її
визначення для порівнюваних в [3] протоколів.
У роботі [4] розглядаються питання визначення показників ефективності протоколу
OSPF і, серед іншого, наводяться аналітичні вирази для розрахунку довжин службових
пакетів. На жаль, всі вони не враховують внутрішню структуру пакетів і використовують
значення MTU (Maximum Transmission Unit), тобто максимального розміру блоку (у байтах),
який може бути переданий на канальному рівні мережевої моделі OSI. Останнє потребує
знання цього значення для всієї мережі, бо інакше виникають проблеми при розрахунку
об’єму службового трафіку: по-перше, якщо хост буде знати значення MTU для власного
(можливо і своїх сусідів) інтерфейсу, то мінімальне значення MTU для всіх вузлів мережі
йому буде невідомо. По-друге, потенційна проблема полягає в тому, що протоколи більш
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високого рівня OSI можуть створювати пакети більшого розміру, які не підтримуються
іншими вузлами мережі.
Метою даної роботи є формування та експериментальна перевірка аналітичної моделі
об’єму службової інформації протоколу OSPF.
Принципи роботи протоколу OSPF. В маршрутизаторі OSPF підтримуються три бази
даних: суміжності, станів каналів та пересилки. Остання також називається таблицею
маршрутизації. База даних суміжності – це список всіх пристроїв, з якими встановлено
двосторонні з’єднання. База даних станів каналів містить всю інформацію про стан каналів
всіх маршрутизаторів, тобто дана база містить загальну топологію всієї мережі. Слід
зазначити, що всі маршрутизатори OSPF підтримують однакову базу даних стану каналів.
База даних пересилки (таблиця маршрутизації) це список маршрутів, який сформований
кожним маршрутизатором за допомогою алгоритму пошуку найкоротших шляхів Дейкстри.
Для оновлення цих баз даних маршрутизатори, що безпосередньо з’єднані один із
одним, обмінюються службовою інформацією. Один тип службових повідомлень
розсилається періодично, інший – при виявленні змін в мережі. Інтенсивність службової
інформації, що надсилається періодично, можливо визначити в байтах за секунду, кількість
неперіодичної службової інформації – в байтах.
Загалом, протокол OSPF застосовує п’ять типів пакетів: Hello, Database Description
(DD), Link State Request (LSR), Link State Update (LSU), Link State Acknowledge (LSAsk),
кожен з яких розпочинається стандартним заголовком OSPF наступної структури:
де:

1 байт#,
1 байт#,
2 байти#,
4 байти#,
4 байти#,
2 байти#,
2 байти#,
8 байт#.
Отже, довжина заголовку OSPF складає:
1 1 2 4 4 2 2 8 24 байти#
В базі даних суміжностей записуються усі маршрутизатори, що безпосередньо
підключені до маршрутизатора, в якому ця база зберігається. Ця база даних будується при
увімкненні маршрутизатору та постійно оновлюється за допомогою пакетів Hello, який
передається в усі інтерфейси маршрутизатора, на яких активовано протокол OSPF. У
вказаному пакеті передається інформація про маску мережі, таймери протоколів, власну IP
адресу та IP адреси сусідніх маршрутизаторів. Причому, сусідніми маршрутизаторами
називаються маршрутизатори, що знаходяться в одній мережі IP [5]. Виходячи із структури
пакета hello, описаній в [6], довжина даного пакета може бути обчислена як:
()*+,

де:

.

/ .

0с ∙

-

-

3

4 байти#,
2 байти#,
4 байти#,
4 байти#, /
.
0с – кількість маршрутизаторів сусідів.
Отже:
20 0с ∙
()*+,

= 1 байт#,
4 байти#,

.

3

44

3

405 [байт]

1 байт#,
4 байти#
(1)

Проте, важливим є не лише довжина пакета, а і періодичність його відправлення.
Параметром, що визначає дану періодичність, є hello-інтервал – проміжок часу, через який
відправляються пакети hello. Зменшення даного інтервалу призводить до прискорення
роботи протоколу маршрутизації, проте, збільшує кількість службової інформації. Нехай два
маршрутизатори N = 2 зв’язані спільною мережею. В такому разі, кожен з них має по одному
сусіду. Маршрутизатори, що під’єднані до тих, що розглядаються через інші мережі до
переліку сусідів у даному разі не відносяться. Кожен з маршрутизаторів буде відправляти в
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мережу hello пакет за адресою 224.0.0.5 – тобто, всім маршрутизаторам OSPF довжиною
44 405 44 467 8 19 [байт], де кількість сусідів nc=N–1=2–1=1, через
()*+,
. Також, слід врахувати заголовок IP пакета * та заголовок протоколу
інтервал :
канального рівня кан , наприклад, Ethernet.
Отже, інтенсивність передачі періодичних повідомлень протоколу OSPF, враховуючи
hello-інтервал, в загальному вигляді:
F F
байт
=
7 ∙ >?@ABCDDE G@ кан
#
(2)
()*+
HCDDE

де N – кількість маршрутизаторів у спільній мережі IP, *
якщо використовується Ethernet. Якщо підставити в (2)
значення * та кан , отримаємо:

=

()*+

7∙

20 байт та кан 14 байт в разі,
, визначене в (1), а також
()*+,

IJFK∙6L-M9
HCDDE

с

байт
с

#

(3)

Додаткова, не обов’язкова функція місцевої сигналізації LLS (Link-Local Signaling) [7],
може збільшувати довжину пакета hello (в (1) та в (3) не враховується). Таким чином,
інтенсивність передачі періодичних повідомлень пакетами hello є пропорційною кількості
маршрутизаторів та обернено пропорційною інтервалу hello.
База даних станів каналів та база пересилки маршрутизатора. База пересилки
маршрутизатора – це таблиця, що формується за алгоритмом Дейкстри на основі бази даних
станів каналів та бази сусідніх маршрутизаторів та використовується для маршрутизації
пакетів, що передаються. В протоколі OSPF існує два механізми заповнення бази даних
станів каналів, що доповнюють один одного. Перший – описання бази даних новому
маршрутизатору при його підключенні до існуючих маршрутизаторів. Другий – лавинна
розсилка оновлень станів каналів усім маршрутизаторам у мережі.
Описання бази даних новому маршрутизатору відбувається наступним чином. При
підключенні нового маршрутизатора OSPF до мережі, за допомогою пакетів hello, новий
маршрутизатор дізнається про наявність інших маршрутизаторів OSPF у мережі. Далі між
новим маршрутизатором та визначеним маршрутизатором починається обмін службовою
інформацією в наступному порядку:
1. Визначений маршрутизатор направляє пакети DD (описання бази даних стану
каналів) новому маршрутизатору. Перший пакет містить унікальне значення, яке при
передачі кожного наступного пакета збільшується на одиницю. Наступні пакети містять
заголовки повідомлень про стани каналів;
2. Новий маршрутизатор аналізує отриману інформацію та за допомогою пакетів LSR
запитує у визначеного маршрутизатора повну інформацію про канали, які йому не відомі;
3. Визначений маршрутизатор надсилає інформацію, яка була запитана за допомогою
пакетів LSU;
4. Новий маршрутизатор підтверджує отриману інформацію за допомогою пакетів
LSAck.
Аналогічний обмін інформацією також відбувається в зворотному порядку. Після
завершення цієї процедури обидва маршрутизатори за допомогою лавинної розсилки
передають інформацію про нові канали в усі свої інтерфейси. Об’єм службової інформації,
що буде використана, дорівнюватиме сумі довжин даних пакетів, враховуючи заголовки
мережевого та канального рівнів. Виходячи із структури пакетів, описаній в [6], можливо
визначити довжини пакетів DD, LSR, LSU, LSAck.
Структура пакета опису бази даних DD має наступний вигляд:
N
67
N9 ∙ Q)
OP
)L
2 байти#,
1 байт#,
1 байт#
4 байти#,
де:
OP
)L
20 байт#, Nm – кількість маршрутизаторів у сегменті мережі, що описується, L –
Q)
кількість транзитних IP-мереж у сегменті, що описується. Транзитною мережею вважається
мережа, в якій існує два або більше маршрутизаторів. Отже:
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32 2067
N9 [байт]
(4)
SS

де:

Пакет запиту повідомлень про стан каналів LSR має наступну структуру:
67
N9 ∙ 6 Q)
9
Q).
Q)
U

4 байти#,

Q)

4 байти#,
lQ). 24

Q)

4 байти#.
N9 [байт]

U

1267

Таким чином:
(5)

Пакет оновлення повідомлень про стан каналів LSU передає в собі повідомлення LSA і
має структуру:
LX

Q)

де

4 байт#,

Q)

W

Q)
\]^-M

та

YM

Q

W

Q) -M

[YM

Q) -Z[

– довжини повідомлень про стан каналів, відповідно

\]^-Z

першого та другого типу. Підставивши числові значення отримаємо:
X
∑LYM

28

Q)

Q) -M

∑Q[YM

Q) -Z[

[байт].

(6)

Пакет-підтвердження LSAck містить в собі перелік заголовків отриманих повідомлень
про стан каналів. Його структура має наступний вигляд:

67

`Q)

N9 ∙

, [байт],

Q)

що після підстановки числових значень набуває вигляду:

24

Q)

2067

N9 , [байт].

(7)

Інформація про топологію мережі передається в повідомленнях про стан каналів. При
одно зоновій маршрутизації застосовуються повідомлення LSA першого та другого типу.
Повідомлення про стан каналів першого типу описує маршрутизатор. Довжина даного
повідомлення має наступну структуру:
Q) -M

Q)

де:

.

3

0

b

Q)

∙6

Q)

Q)

P

3

P()

P()

)

2 байти#,
1 байт#,
1 байт#,
4 байти#,
Q)
Q)
4 байти#, Q)
4 байти#,
2 байти#,
2 байти#,
3
2 байти#,
2 байти#, 0
8 кількість каналів маршрутизатора,
.
3
4 байти#,
4 байти#,
1 байт#,
1 байт#,
P
P()
2 байти#.
P()
Підставивши числові значення, отримаємо:
24 120
байт#
(8)
Q) -M
Повідомлення про стан каналів другого типу описує транзитну мережу та має структуру:
Q)

Q) Z

Q)

Q)

Q)

Q)

3

0
∙
,
b
O
2 байти#,
1 байт#,
1 байт#,
4 байти#,
де:
Q)
Q)
Q)
4 байти#, Q)
4 байти#,
2 байти#,
2 байти#,
3
4
байти#
,
n
–
кількість
маршрутизаторів
в
мережі,
4
байти.
routers
b
O
Після підстановки числових значень довжина даного повідомлення може бути
обчислена за наступним виразом:
24 40
[байт].
(9)
Q) -Z
Враховуючи порядок обміну пакетами при підключенні нового маршрутизатору, а
також довжини пакетів та повідомлень про стан каналів, визначених виразами (4 – 9),
43

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013
════════════════════════════════════════════════════════
кількість службової інформації при підключенні нового маршрутизатора може бути
обчислена за наступним виразом:
∑QM
∑LsZ
N∑ підключ 280 5267 M 7 Z NM NZ 9 ∑LsM
rYM \]^-Mr
rYM \]^-Mr
tYM \]^-Zt
∑QZ
106
9
байт#
(10)
uv
кан
tYM \]^-Zt
де 7 M – кількість маршрутизаторів, в існуючому сегменті мережі, NM – кількість транзитних
IP-мереж в існуючому сегменті мережі, 7 Z та NZ – кількість маршрутизаторів та транзитних
мереж, відомих новому маршрутизатору. Лавинна розсилка (flooding) застосовується
маршрутизаторами OSPF для сповіщення інших маршрутизаторів про зміни в топології.
Маршрутизатор, що віднайшов зміни в топології відправляє пакет LSU в усі свої інтерфейси
за адресою 224.0.0.5 (всім маршрутизаторам OSPF). Маршрутизатори, що отримують даний
пакет, пересилають його в усі інтерфейси окрім того, з якого він надійшов, та підтверджують
отримання оновлень пакетом LSAck, що також надсилається за адресою 224.0.0.5. Таким
чином, в IP-мережу при водонаповненні, буде надходити 1 пакет LSU та N-1 пакетів LSAck,
де N – кількість маршрутизаторів в мережі IP, тобто:
Nwxyyzr{|
67 8 19 ∙6 \]^5•
6119
\]}
r~
кан
r~
кан 9
Дослідна перевірка отриманих виразів. Дослідження кількості службової інформації
протоколу OSPF було проведено за допомогою моделювання роботи протоколу в пакеті
GNS3. Мережа, яка була застосована для дослідження службової інформації, що
використовується пакетами hello, складається із одного комутатора та змінної кількості
маршрутизаторів, з'єднаних між собою через даний комутатор. Оскільки, об'єм пакетів hello
залежить лише від кількості маршрутизаторів-сусідів, підключення інших мереж до
маршрутизаторів не вплине на кількість службової інформації пакетів hello.
Експериментальну мережу зображено на рисунку 1. Дослідження було проведено для
кількості маршрутизаторів від одного до десяти із інтервалами :
1, 5, 10 та 15 с.
Результат дослідження представлено в графічному вигляді на рисунку 2. Суцільною лінією
представлено результат виміру, пунктирною – значення, обчислене за допомогою виразу (3).
Дослідження кількості службової інформації, створеної процедурою підключення
нового маршрутизатору та процедурою лавинної розсилки було проведено за допомогою
мережі довільної топології, зображеної на рисунку 3. Оскільки кількість службової
інформації визначається кількістю маршрутизаторів та зв’язками між ними, вирази (10) та
(11), можуть бути застосовані для мереж із різними топологіями. Під час дослідження було
почергово під’єднано сегменти 1, 2, 3 та 4 до решти мережі та виміряно кількість службової
інформації, створеної протоколом OSPF при такому об’єднанні. Було виміряно як кількість
службової інформацції при описанні бази даних, так і при процедурі водонаповнення.
Результат дослідження представлено в таблиці 1.

Рис.1. Дослідна мережа. R1-R10 –
маршрутизатори OSPF. SW1 –
комутатор,
через
які
зв’язано
маршрутизатори.

Рис. 2. Результат дослідження інтенсивності
службової інформації, створеної пакетами hello.
С – інтенсивність службової інформації. N – кількість
маршрутизаторів в широкомовному домені.
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Рис.3. Дослідна мережа

Таблиця 1

Результат дослідження кількості службової інформації протоколу OSPF
при описанні бази даних та лавинній розсилці
Сегмент, що
підключається

Опис бази даних
Лавинна розсилка
в 1й сегмент
в 2й сегмент
в 3й сегмент

1

2

3

4

Розрах.
[байт]
2168

Вимір.
[байт]
1930

Розрах.
[байт]
2152

Вимір.
[байт]
2124

Розрах.
[байт]
1932

Вимір.
[байт]
1624

Розрах.
[байт]
2032

Вимір.
[байт]
2032

---

---

320

680

440

862

186

608

564

938

---

---

440

752

186

498

732

880

458

778

---

---

250

674

Аналіз отриманих результатів. Дослідження показали, що кількість службової
інформації, яка регулярно створюється пакетами hello протоколу OSPF може бути описана
виразом (3).
Незначне відхилення реального значення від розрахункового, що спостерігається на
рисунку 2, може бути пояснене неточністю таймера маршрутизатора, що може бути як
наслідком конструктивного недоліку так і введеним спеціально. Тобто, в залежності від
якості тактового генератора маршрутизатора чи його налаштувань, може існувати
від встановленого адміністратором мережі.
відхилення реального значення :
Вираз (10) можливо застосувати для орієнтовної оцінки кількості службової інформації
протоколу OSPF при підключенні нового маршрутизатора.
Аналіз обміну пакетами між маршрутизаторами під час процедури лавинної розсилки
вказує на те, що вираз (11) визначає мінімальний об’єм службової інформації, необхідний
протоколу OSPF для процедури лавинної розсилки.
Значне відхилення кількості службової інформації процедури лавинної розсилки від
розрахункового значення пояснюється тим, що маршрутизатор OSPF передає повідомлення
про стан каналів далі в мережу відразу після їх отримання, не групуючи повідомлення в
один пакет.
Це прискорює оновлення інформації про топології мережі на всіх маршрутизаторах
OSPF, проте збільшує кількість дрібних пакетів LSU, що передаються в мережу. Це збільшує
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не лише кількість заголовків протоколів мережевого та канального рівнів а і кількість
заголовків протоколу OSPF. Для зменшення кількості службової інформації протоколу OSPF
при лавинній розсилці, можливо ввести групування повідомлень про стан каналів в один
пакет LSU.
Висновки. В роботі представлені аналітичні вирази, що можуть бути застосовані для
обчислення об’єму службової інформації протоколу OSPF. Дослідною частиною роботи
підтверджено коректність отриманих виразів.
На практиці отримані формули можуть бути застосовані як розробниками обладнання
так і інженерами експлуатації для визначення значень таймерів протоколу, з точки зору
оптимізації швидкодії та кількості службової інформації, визначення максимального розміру
зони OSPF при відомій пропускній здатності каналів, та швидкодії маршрутизаторів,
аналітичного порівняння кількості службової інформації протоколу OSPF із кількістю
службової інформації будь-якого іншого протоколу маршрутизації та ін.
В подальшому планується розробка аналітичних виразів кількості службової
інформації протоколу IS-IS та порівняльне дослідження кількості службової інформації
протоколу IS-IS із протоколом OSPF.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
IEEE 802.22 В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье исследуются вопросы инновационного развития радиосистем специального назначения.
Представлены особенности работы физического и программного уровней доступа, а также предложена
упрощенная модель системы когнитивного радио. Приведен обобщенный подход к построению системы
автоматизированной радиосвязи. Разработаны предложения по внедрению стандарта в системах радиосвязи
специального назначения.
Масесов М.О., Панченко І.В., Бондаренко Л.О., Малих В.В. Рекомендації щодо впровадження
стандарту безпроводового зв’язку IEEE 802.22 у системах радіозв’язку спеціального призначення. У
статті досліджуються питання інноваційного розвитку радіосистем спеціального призначення. Представлені
особливості роботи фізичного й програмного рівнів доступу, а також запропонована спрощена модель
системи когнітивного радіо. Наведено узагальнений підхід до побудови системи автоматизованого
радіозв’язку. Розроблено пропозиції по впровадженню стандарту в системах радіозв'язку спеціального
призначення.
N. Masesov, I. Panchenko, L. Bondarenko, V. Malyh Recommendations on introduction of the Wireless
Communications Standard IEEE 802.22 in Radio Communication Systems of Special Purpose. In the article
questions of innovation radio systems of special purpose development are researched. The peculiarity of the physical
and programme level of the access work are presented. It was also offered the simplified model of cognitive radio
system. The generalised approach to building of the automated radio communication system is brought. The offer on
introducing the standard in radio communication systems of special purpose is designed.
Ключевые слова: когнитивное радио, анализ спектра, параметры сканирования, уровень доступа.

В современных условиях ведения войн и вооруженных конфликтов роль системы связи
при управлении группировками войск (сил) на театре военных действий существенно
возрастает. Именно система связи, выполняя задачи обеспечения информационного обмена в
системе управления, должна быстро реагировать на изменения обстановки, динамично
изменять свою структуру, совершенствовать способы построения и режимы работы.
Достижение этого возможно только путем создания эффективной системы связи,
функционирующей в едином информационном пространстве, способной в реальном
масштабе времени обрабатывать информацию, вырабатывать информационные воздействия
и доводить приказы и команды до боевых платформ.
Подчеркивая актуальность научных изысканий в указанном направлении,
совершенствование системы связи группировки войск (сил) на театре военных действий
должно осуществляться с применением инновационных подходов и перспективных
информационных технологий.
Одним из возможных путей решения поставленных задач является переход к системам
когнитивного радио.
Подход к построению интеллектуальных радиосистем, получивший название
когнитивное радио, является передовой технологией, позволяющей обеспечить
рациональное использование радиочастотного спектра. Однако внедрение указанной
технологии в средствах связи специального назначения требует дополнительных
исследований, которые учитывают специфические особенности работы радиосредств в
сложной электромагнитной обстановке, а также в условиях активного радиопротиводействия
противника. Таким образом, целью статьи является разработка рекомендаций по
внедрению технологии когнитивного радио в системах радиосвязи специального назначения.
Проведенный в рамках исследования анализ известных на сегодняшний день
публикаций [1 – 6] показал, что основы технологии когнитивных радиосистем представлены
в виде стандарта IEEE 802.22, принятого относительно недавно (в 2011 году).
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Согласно указанного стандарта, система когнитивного радио (CR – Cognitive Radio) –
это радиосистема, использующая технологию, позволяющую этой системе получать знания о
своей среде эксплуатации и географической среде, об установившихся правилах и о своем
внутреннем состоянии; динамически и автономно корректировать свои эксплуатационные
параметры и протоколы согласно полученным знаниям для достижения заранее
поставленных целей и учиться на основе полученных результатов [1].
К отличительным особенностям когнитивного радио следует отнести то, что эти
радиосистемы способны получать и передавать сигнал на адаптивно изменяемых
радиочастотах, а также изменяя вид модуляции, тип кодирования и другие
параметры системы.
В настоящее время вопросы разработки исследования алгоритмов, предназначенных
для использования в системах когнитивного радио, находятся в стадии исследования.
Таким образом, известные публикации по исследуемой тематике [1–8] не учитывают
приведенные выше особенности работы систем радиосвязи специального назначения,
поэтому не могут дать однозначные рекомендации по использованию когнитивного радио с
целью повышения устойчивости функционирования таких систем.
Для
изложения
основного
материала
исследований
следует
привести
основополагающие положения и представить модель, поясняющую работу когнитивной
радиосистемы.
Под системой когнитивного радио понимается радиосистема, обладающая
механизмами самоуправления с различными уровнями способности адаптироваться к
изменяющейся радиосреде. При этом механизмы самоуправления базируются на принципах
обучения и искусственного интеллекта.
К особенностям систем когнитивного радио следует отнести:
возможность получать информацию о состоянии окружающей радиосреды.
возможность проводить интеллектуальный анализ информации о состоянии
окружающей радиосреды.
при изменении радиосреды адаптивно изменять параметры телекоммуникационной
системы таким образом, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы связи.
Учитывая особенности работы системы когнитивного радио, на рис. 1 показана
ее модель.
При взаимодействии когнитивного блока с радиосистемой одними из важнейших
критериев являются настройки радиосистемы и результаты измерений.
Для решения задачи наблюдения за окружающей средой система когнитивного радио
должна быть дополнена датчиками, которые обеспечивают информацию об окружающей
среде.
Для реализации принятых решений в системе когнитивного радио необходимо
использование актюаторов, позволяющих изменить радиосистему таким образом, чтобы
обеспечить ее эффективное использование.
Таким образом, когнитивный блок должен включать компоненты следующих
трех типов:
− компонент восприятия. В него должны быть включены сенсоры, обеспечивающие
информацию о состоянии окружающей радиосреды, а также данные о доступных
вычислительных ресурсах системы когнитивного радио и т.д.;
− компонент обучения и рассуждения. Он должен обеспечивать обучение системы и
принятие решений в зависимости от информации, предоставляемой компонентом
восприятия;
− компонент исполнения. Этот блок должен включать в себя механизм адаптации,
позволяющий изменить параметры системы когнитивного радио.
Под настройками радиосистемы понимаются тип модуляции, параметры модуляции,
диапазон частот, ширина полосы частот радиоканала и т.п.
48

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013
════════════════════════════════════════════════════════
Под результатами измерений понимаются мощность сигнала, частота ошибочных бит
(Bit Error Rate (BER)) и т.п. Системы когнитивного радио, базируясь на результатах
измерений, строят систему знаний об окружающей радиосреде и затем на основе этой
модели изменяют настройки радиосистемы с целью улучшения качества связи.

Традиционные
радиосистемы
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Модуляция
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Кодирование

тракт

Обработка
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Рис. 1. Модель системы когнитивного радио

Результаты анализа иллюстрируемой на рис. 1 модели системы когнитивного радио
показывают, что представленная архитектура может быть реализована на основе систем
искусственного интеллекта. Основной теоретической задачей, решаемой при разработке
систем когнитивного радио, является задача многокритериальной оптимизации [7]. При этом
в системах когнитивного радио эта задача должна быть решена в режиме реального времени
для постоянно изменяющейся радиосреды.
В связи с этим когнитивный блок должен включать в себя множество целевых функций,
методы их анализа и алгоритмы оптимизации этих целевых функций в зависимости от
характеристик радиосистемы.
Таким образом, когнитивный блок должен обладать следующей функциональностью:
− возможностью наблюдать за окружающей радиосредой;
− адаптироваться в этой постоянно изменяющейся среде;
− планировать действия;
− решать;
− обучаться;
− действовать.
Новый стандарт беспроводной связи IEEE 802.22 спроектирован для беспроводных
региональных сетей (Wireless Regional Area Network, WRAN), и известен под именем „white
space” („пробел”), который предполагает покрытие зон радиусом в десятки километров.
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Увеличение радиуса действия достигается благодаря уменьшению значений рабочих
частот, обычно используемых в диапазонах применения КВ/УКВ радиосредств специальных
пользователей, а также в диапазонах радиосредств Wi-Fi, WiMax или LTE для передачи
информации.
Подбор оптимальных частот зависит от многих факторов. Для обеспечения наибольшей
дальности с сохранением рациональной мощности и приемлемой полосы пропускания
используются частоты диапазона от 54 до 862 МГц, так называемые телевизионные частоты.
В стандарте 802.22 предполагается использовать ширину полосы одного канала в
8 (6,7) МГц. Существующая система телерадиовещания может служить примером успешного
использования этого диапазона для покрытия больших площадей. К достоинствам работы на
данных частотах относится незначительное влияние препятствия при распространении
радиоволн. Однако в использовании ОВЧ/УВЧ есть недостаток: меньшие частоты (длинные
волны) нуждаются в более габаритных антенных системах. Кроме повсеместно
используемых систем аналогового и цифрового телевидения диапазон официально закреплен
за радиосвязью государственных служб, министерств и ведомств, а также коммерческих
сервисов (такси и т.д.). В данной полосе также работают беспроводные микрофоны и др.
Разработчики отмечают, что IEEE 802.22 WRAN является одной из первых
спецификаций, использующих в полной мере когнитивные технологии в радиосвязи. Таким
образом, стандарт позволяет эффективно использовать имеющийся спектр рабочих частот
без необходимости получения разрешений на их использование, а также повышает
разведзащищенность сетей специального назначения и позволяет достичь скорости передачи
данных до 22 Мбит/с с зоной покрытия радиусом до 100 км.
Сравнительные обобщенные характеристики различных систем беспроводного доступа
представлены на рис. 2.

WRAN
≤ 100км, 802.22, 18-24 Мбит/с
WWAN
≤ 15км,802.20,GSM,GPRS,
CDMA,3G-10-24 Мбит/с.
WMAN
≤5км,802.16а,d,e,70Мбит/с,
LMDS- 38 Мбит/с
WLAN
≤150м,11-54 Мбит/с,802.11b,e,g
WLAN2-802.11a->100Мбит/с

WPAN
≤10м,802.15.1 -1Mбит/с
802.15.3>20 Mбит/с,
802.15.3а≤480 Mбит/с,
802.15.4≤250 Mбит/с,

Рис. 2. Сравнительные характеристики систем беспроводного доступа

На физическом уровне, между базовой станцией и пользовательским оборудованием на
физическом уровне организована двухсторонняя связь с временным разделением (Time
Division Duplexing, TDD). В таком разделении входные и выходные данные передаются на
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одной частоте, но в разные промежутки времени. Если нужно изменить приоритет по
скорости, то достаточно продлить выделенное время для одного потока данных и сократить
для другого.
Как транспортный механизм в 802.22 используется технология мультиплексирования с
ортогональным частотно-временным разделением каналов (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing, OFDM). Аналогичная схема применяется и в WiMax. В спецификации
предусмотрены различные виды схем модуляции, которые выбирается исходя из
условий передачи:
− квадратурная фазовая манипуляция (Quadrature Phase Shift Key, QPSK);
− квадратурная амплитудная манипуляция порядка 16 и 64 (Quadrature Amplitude
Modulation, 16 QAM и 64 QAM).
Для более стабильной работы в 802.22 предусмотрено использование кодов,
позволяющих корректировать ошибки. В том числе коды Галлагера (Gallager), которые на
данный момент представляют лучшее решение для передачи информации по каналу связи с
шумами в ограниченной полосе.
Для организации доступа к каналу связи нескольких абонентов одновременно
применяется техника частотно-временного разделения (Orthogonal Frequency Division
Multiple Access, OFDMA). Это уникальная технология, позволяющая использовать доступное
частотное пространство максимально выгодным способом. OFDMA уже отлично себя
зарекомендовала в таких стандартах, как WiMax и LTE. В механизме OFDMA доступные
специальные частоты делятся между пользователями сети.
Спектральная эффективность по стандарту может варьироваться от 0,624 до
3,12 Бит/с/Гц. Для компенсации низкой пропускной способности канала при минимальной
спектральной эффективности используется методика канального объединения (channel
bonding). Суть методики заключается в использовании до трех каналов одновременно, чтобы
за счет ширины полосы в 24 (18, 21) МГц обеспечить приемлемую скорость передачи [8].
Для защиты каналов занятых другими пользователями необходимо выдерживать
частотный интервал, чтобы исключить возникновение помех. Ширину частотного интервала
в стандарте 802.22 рекомендуется делать сопоставимой с шириной одного канала.
Фактически необходимо иметь в ОВЧ/УВЧ-диапазоне пробелы шириной от трех каналов
(один информационный плюс два защитных по бокам) и более.
Уровень управления доступом к бреде MAC (Media Access Control) – организует
адресацию и контроль доступа к сети.
MAC, основанный на когнитивных технологиях, должен иметь очень динамичную и
гибкую архитектуру, чтобы оперативно реагировать на изменения в сети.
Для обмена данными в 802.22 используются суперфреймы (superframe). Длительность
одного суперфрейма составляет 160 мс. В начале каждого суперфрейма расположена
специальная преамбула (preamble) и контрольный заголовок суперфрейма (superframe control
header, далее — SCH). По каждому из доступных и отвечающих всем требованиям каналов
базовая станция посылает суперфреймы. Абоненты, находящиеся в зоне действия станции и
еще не подключенные к сети, "слушают" свободные каналы на наличие суперфреймов.
Получив данные, абонентское оборудование извлекает из SCH всю необходимую
информацию для инициализации сетевого соединения. Длительность одного фрейма
составляет 10 мс, соответственно в одном суперфрейме 16 фреймов. Каждый суперфрейм
состоит из фреймов (frame). Фреймы являются непосредственными переносчиками данных.
Используя представленный выше анализ функционирования системы когнитивного
радио, авторами предлагаются следующие предложения по внедрению их в системы
беспроводной связи специального назначения.
Первоочередной задачей использования указанных технологий при организации и
обеспечении связи является разработка и утверждение нормативно-правовой базы для
работы когнитивных радиосредств в указанном частотном диапазоне.
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Дополнительные научные исследования необходимы для исследования проблемы
электромагнитной совместимости при одновременной работе множества когнитивных
радиосредств на ограниченной территории (театре военных действий).
Использование новых механизмов работы в перспективных и модернизируемых
радиосредствах даст возможность обеспечить устойчивость функционирования системы
радиосвязи в целом с целью управления группировками войск (сил) на театре военных
действий. Частное сканирование рабочего диапазона, постоянный мониторинг и
отслеживание изменений, а также процедура совместного использования спектра с
лицензионными пользователями предлагает новый поход к организации радиосвязи, когда
разные устройства разных стандартов не функционируют обособленно, а взаимодействуют
между собой и организовывают окружающее пространство для выгодного совместного
использования.
Используемый частотный диапазон стандарта позволяет применять его в средствах
УКВ-связи, а так же в малоканальных (низкоскоростных) радиорелейных станциях, что дает
возможность при модернизации указанных средств использовать существующее антенномачтовое оборудование. Единая база данных диапазона изначально предотвращает работу
радиосети на постоянно занятых и подавленных системами радиоэлектронной борьбы
противника частотах. Кроме того, использование стандарта 802.22 позволяет совместно
использовать оптимальный частотный диапазон и не требует согласования на использование
определенных частот.
В спецификации стандарта 802.22 предполагается использование как ненаправленных,
так и направленных антенн. При необходимости изотропную антенну можно заменить
секторной. Такая конфигурация позволит эффективнее охватывать зону с неравномерным
распределением абонентов по площади или со сложным размещением нескольких базовых
станций. На стороне абонента может применяется узконаправленная антенна с
ориентированием в сторону базовой станции (или базовой станции с максимальным
сигналом, если их несколько). Таким образом, повышается показатель помехоустойчивости
работы системы [9]. Кроме того, в абонентском оборудовании должна быть сканирующая
(sensing) антенна для функционирования когнитивных механизмов.
Процесс установления связи оказывается сложнее, чем в существующих беспроводных
сетях. Всё усложняется тем, что нет изначально определенного канала связи. Таким образом,
пользовательскому оборудованию сначала необходимо просканировать сетку частот и
составить карту всего диапазона. Затем в свободных и подходящих пробелах искать SCH
базовой станции.
Дополнительным предложением по внедрению когнитивных систем является
разработка и обоснование научных подходов к реализации интеллектуальных свойств на
сетевом уровне работы системы связи специального назначения. Это позволит более полно
использовать преимущества технологии в условиях быстроменяющейся топологии
построения радиосетей, а также оптимальной адаптации сетей к возможному воздействию
внешних факторов. Среди недостатков использования рассматриваемой технологии в
системах связи специального назначения следует отметить следующие. Во-первых, в
системах когнитивного радио проявляется тенденция усложнения процесса обработки
сигналов, как в базовых, так и в абонентских станциях. Во-вторых, особенности
одновременной работы в сети и сканирования параметров радиоканалов требуют наличия
одновременно двух радиоприемных трактов и антенного оборудования, что может сказаться
на мобильности и разведзащищенности абонентов когнитивной радиосети. Третьим
существенным недостатком является неизвестность возможности практической работы
системы при существенном заполнении всего доступного частотного диапазона, который в
условиях боевых действий неизбежно окажется ограниченным ресурсом на театре военных
действий.
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Однако указанные недостатки не могут существенно снизить существующие
преимущества создания когнитивных радиосистем. Поэтому стандарт 802.22 уже в
ближайшее время может самым распространенным стандартом беспроводной связи для
покрытия больших площадей как общего, так и специального применения.
В качестве выводов следует отметить, что применение технологий когнитивного радио
в радиосистемах специальных пользователей позволит обеспечить широкополосный
беспроводной доступ к сетям передачи данных как в закрепленных диапазонах частот
специальных пользователей, так и в лицензированных диапазонах частот без создания
взаимных помех. Одновременно с этим, приведенные решения в рамках указанной
технологии при построении радиосистем специальных пользователей позволят обеспечить
разведзащищенность, стойкость, надежность и скрытность системы связи. Дальнейшие
исследования будут направлены на разработку рекомендаций по модернизации
существующих и разработку новых средств связи специального назначения с
использованием технологии когнитивного радио, а также на усовершенствование методов
управления сетевыми ресурсами в сетях с динамической архитектурой и возможностью
самоорганизации.
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УДК 621.391.82
Ольшанський В. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ОЦІНКА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТАНЦІЙ ЗАВАД У
ВІДПОВІДЬ ПО ПОДАВЛЕННЮ РАДІОЗАСОБІВ З ППРЧ
Проаналізовано можливості станцій завад у відповідь по подавленню радіозасобів з псевдовипадковим
перестроюванням робочої частоти. Визначено залежності ефективності станції завад у відповідь від
енергетичних та часових параметрів радіозасобів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти.
Ольшанский В.В. Оценка пространственно-временных возможностей станций помех в ответ по
подавлению радиосредств с ППРЧ. Проанализированы возможности станций ответных помех по
подавлению радиосредств с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Определены зависимости
эффективности станции ответных помех от энергетических и временных параметров радиосредств с
псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.
V. Olshanskiy Estimation of spatio-temporal possibilities of the stations of hindrances in reply on suppression
of radiofacilities with PWFT. Possibilities of return hindrance stations on suppression of radiofacilities with
preudorandom re-tuning of working frequency are analyzed. It was determined the dependences of return hindrances
stations on the energy and temporal parameters of radiofacilities with pseudorandom working frequency tuning.
Ключові слова: радіозасоби, псевдовипадкове перестроювання робочої частоти, завада у відповідь.

До радіозасобів, які функціонують в умовах апріорної невизначеності щодо умов
ведення зв’язку, сигнальної і завадової обстановки, пред’являються високі вимоги по
завадозахищеності та пропускної здатності. Постійне вдосконалення засобів радіорозвідки та
радіозавад, впровадження автоматизованих комплексів радіоелектронного подавлення (РЕП)
призвело за останні роки до істотного підвищення можливостей по радіоподавленню засобів
радіозв’язку [1 − 6].
Одним з ефективних методів підвищення завадозахищеності радіозасобів (РЗ) при
впливі навмисних завад є застосування псевдовипадкового перестроювання робочої частоти
(ППРЧ) [7 − 10]. У РЗ з ППРЧ розширення спектра в межах заданої смуги частот
здійснюється за допомогою стрибкоподібної зміни частоти сигналу за псевдовипадковим
законом, який невідомий постановнику завад. При цьому сигнал займає смугу частот ∆fс
значно ширшу в порівнянні зі смугою ∆Fс, яка мінімально необхідна для передачі
інформації.
Для подавлення РЗ з ППРЧ можуть застосовуватися різні види організованих завад. Слід
зазначити, що при використанні режиму ППРЧ для радіозасобів однією із самих
несприятливих завад є ретрансльована завада (завада у відповідь) [7, 11, 12].
Негативний вплив навмисних завад в системах і засобах радіозв’язку з ППРЧ може бути
значно послаблений за рахунок застосування адаптивних алгоритмів формування та обробки
сигналів, які дозволяють підвищити енергетичну ефективність радіозасобів. При цьому,
важливим є завдання оцінки рівня спотворення сигналів з ППРЧ в умовах навмисних завад.
Тому метою роботи є дослідження можливостей станцій завад у відповідь по
подавленню радіозасобів з ППРЧ.
В разі присутності на вході станції завад великої кількості сигналів радіозасобів з
ППРЧ одного типу передавач завад, маючи обмежену потужність, не в змозі подавити кожен
перехоплений сигнал. У зв'язку з цим зменшується ймовірність перехоплення і, відповідно,
ймовірність подавлення Рп частотних елементів сигналів радіозасобів.
В таких умовах вирішення задачі подавлення певної кількості радіозасобів з ППРЧ
використовуються різні види селекції, наприклад, просторовій селекції по направленню
приходу. Проте при цьому виникає трудність в тому, що через просторове рознесення
приймача і передавача РЗ немає можливості визначити напрями (пеленги) на приймачі
раіозасобів. Тому з метою забезпечення необхідної ймовірності подавлення приймачів РЗ
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потужність передавача станції завад у відповідь має бути розподілена по заданому певним
чином кутовому сектору.
Якщо заданий сектор займає 2Sз радіан відносно направлення ϕ0 (ріс. 1), в якому
знаходиться Nпрд передавачів радіозасобів. Нехай σϕ − середньоквадратичне відхилення
(СКВ) пеленга на передавач РЗ . Передбачимо далі, що станція завад у відповідь випромінює

ϕ0
SРЗ
Sз

Sз

Станция завад у відповідь
Рис. 1. Сектор подавлення радіозасобів з ППРЧ

всякий раз, коли якийсь частотний елемент сигналу прибуває з сектора шириною ϕ0 ± (Sз +
3σϕ) радіан. При цьому ймовірність подавлення одного частотного елементу з цього сектора
дорівнює приблизно 0,9 [13]. Проте можуть бути подавленими і деякі частотні елементи
сигналів радіозасобів, що знаходяться за межами цього сектора. Приймемо, що Nпрд
передавачів радіозасобів одночасно передають сигнали з ППРЧ в одній смузі частот. Якщо
Nпрд передавачів випромінюють достатню для перехоплення потужність, а самі передавачі
рівномірно розподілені по сектору SРЗ радіан, то кількість частотних елементів, які
подавлюються протягом середньої тривалості одного частотного елементу при достатній
2(Sз + 3σϕ ) Nпрд
потужності станції завад, буде дорівнювати
.
SРЗ
Таким чином, станція завад в межах тривалості частотного елементу сигналу повинна
випромінювати Nз завад [13]
 2( S з + 3σϕ ) N прд

N з ≥ min 
, N прд  ,
S РЗ



необхідних для впевненого подавлення всіх частотних елементів сигналів РЗ в секторі.
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У виразі (2) σϕ − СКВ направлення приходу частотних елементів сигналу, значення
якого визначається типом пристрою визначення пеленга. Якщо прийняти, що в апаратурі
радіотехнічної розвідки використовується фазовий пеленгатор, то з нерівності Крамера-Рао
можна знайти СКВ оцінки пеленга вузькосмугового частотного елементу сигналу [11]

σϕ ≥

Cр
2πf 0 d cos ϕ Q02

,

(3)

де Ср − швидкість поширення радіохвиль, f0 – несуча частота перехопленого частотного
елементу, ϕ – пеленг частотного елементу ( ϕ ≤ π / 2) , d – відстань між двома найбільш
видаленими антенами фазового пеленгатора, Q02 − відношення енергії сигналу до
спектральної щільності потужності білого гаусівського шуму (відношення сигнал-шум).
Оскільки відношення сигнал-шум дорівнює Q02 = Qi2 ∆f с ∆t сп , то вираз (3) можна
записати у вигляді:

σϕ ≥

Cр
2πf min d Qi2 ∆f с ∆tсп

,

(4)

де f min − найменша частота частотно-часової матриці сигналу з ППРЧ, Qi2 − відношення
сигнал-шум на вході фазового пеленгатора апаратури радіотехнічної розвідки, ∆fс − ширина
спектра сигналу, ∆tсп − тривалість інтервалу спостереження сигналу.
Станція завад у відповідь, яка має у своєму складі апаратуру радіотехнічної розвідки,
для вирішення задач по подавленню РЗ з ППРЧ повинна забезпечувати [7, 11]:
виявлення сигналів радіозасобів по всьому робочому діапазоні частот за можливо
короткий час;
вимірювання частоти і напрямку приходу перехопленого сигналу з заданою точністю;
настроювання передавача завад на частоту сигналу, що подавлюється;
випромінювання завади в заданому просторовому секторі.
Час, необхідний на виконання названих функцій (час спрацьовування станції завад)
∆tспр повинний бути досить малим, щоб ретрансльована завада встигла впливати на приймач
радіозасобу до того моменту, коли передавач РЗ з ППРЧ перестроюється на іншу частоту.
Час, необхідний на виконання перерахованих функцій (час спрацьовування станції
ретрансльованих завад) ∆tспр повинний бути досить малим, щоб завада у відповідь встигла
впливати на приймач радіозасобу до того моменту, коли передавач РЗ з ППРЧ
перестроюється на іншу частоту.
Результат впливу ретрансльованах завад на приймач радіозасобу з ППРЧ у загальному
випадку може бути оцінений величиною середньої імовірності помилки на біт інформації Рб,
що має вид [7, 11, 14 – 19]:

( )

( )

Pб = с P1 QΣ2 + (1 − с )P2 Q02 ,
(5)
де Р1 − середня імовірність помилки на біт при впливі завади у відповідь; Р2 − середня
імовірність помилки на біт при відсутності завад у відповідь на вході демодулятора;
Eс
QΣ2 =
− відношення енергії сигналу до суми спектральних щільностей потужностей
G0 + Gз
білого гаусівського шуму та завади у відповідь; ρ − коефіцієнт, що характеризує частину
частотного елемента (стрибка частоти), уражену завадою (коефіцієнт перекриття), 0 ≤ ρ ≤ 1.
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Якщо час роботи радіозасобу на одній частоті ∆tр, менший ніж сумарний час
спрацьовування ∆tспр і час запізнювання завади ∆tз, обумовленого розміщенням (топологією)
на місцевості передавача і приймача СРРЗ та станції ретрансльованих завад і кінцевою
швидкістю поширення радіохвиль, то ретрансльована завада є неефективною. У цьому
випадку коефіцієнт ρ = 0, а середня ймовірність на біт Рб визначається тільки власними
шумами приймача.
З врахуванням умови мінімізації величини ∆tспр вираз (4) можна представити:
Ср
,
(6)
σϕ ≥
∆
t
(
P
−
Р
)


2
2πf min Qi2 ∆f с ∆tпрд − прд под
− ∆t з 
Рп ( Р1 − Р2 )



де Рпод − ймовірність помилки подавлення сигналу; Рп − ймовірність виявлення та
подавлення сигналу, ∆tпрд − тривалість передачі частотного елементу.
2(S з + 3σϕ ) N прд
Якщо нерівність (2), задовольняється при
, то, використовуючи
S РЗ
формулу (6), можна записати
Nз ≥

2 S з N прд
S РЗ

Для випадку N з ≥

3 N прдCр

+

2Sз N прд

S РЗ πf min d

Qi2 ∆f с

∆tпрд ( Pпод − Р2 )


∆tпрд − Р ( Р − Р ) − ∆tз 
п 1
2



.

(7)

вираз (7) можна подати через відношення сигнал-завада QΣ2

S РЗ
, необхідне для подавлення завадою у відповідь сигналів з ППРЧ при використання в
апаратурі радіотехнічної розвідки селекції за напрямом приходу. В результаті перетворення
нерівності (7) отримаємо [13]
2

 Nз
∆tпрд ( Pпод − Р2 )

2S  
− з  ∆tпрд −
− ∆t з 
Рп ( Р1 − Р2 )

 N прд S РЗ  

2 2 2
∆f с S РЗ
π f min d 2 

QΣ2 ≤

9Ср2

.

(8)

2S з
,
S РЗ
який може бути визначений залежно від того, наскільки точно відомі пеленги передавачів
2S з
N
< з не виконується, то селекцію за напрямом приходу
радіозасобів. Якщо умова
S РЗ N прд
Аналіз нерівності (8) показує важливість правильного вибору сектора подавлення

частотних елементів сигналів з ППРЧ здійснити не можна.
Проведений аналіз показує, що ефективність станції завад у відповідь залежить як від
енергетичних характеристик радіозасобів (відношення сигнал-завада), так і часових
можливостей, які визначаються топологією РЗ та станції завад, а також часом
спрацьовування станції завад.
Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка методів та методик
управління параметрами радіозасобів з ППРЧ на основі отриманих оцінок нижньої межі часу
спостереження, потрібного для оцінювання із заданою ймовірністю і точністю частоти
перехоплених сигналів з ППРЧ та необхідної кількості завад для подавлення сигналів
декількох радіозасобів з ППРЧ при використанні в апаратурі радіотехнічної розвідки селекції
за напрямом приходу сигналів РЗ.
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УДК 621.396.4
Романюк А. В. (ІТС НТУУ “КПІ”)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕПІЗОДИЧНИХ
РАДІОМЕРЕЖ ІЗ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ АЕРОПЛАТФОРМАМИ
Розроблено методику оцінки основних показників функціонування епізодичних радіомереж із
телекомунікаційними аероплатформами.
Романюк А.В. Методика оценки показателей функционирования самоорганизующихся радиосетей
с телекоммуникационными аэроплатформами. Разработана методика оценки основных показателей
функционирования эпизодических радиосетей с телекоммуникационными аэроплатформ.
A. Romaniuk Мethod of evaluation of the parameters of functioning mobile ad-hoc networks with
unmanned aerial vehicle. Proposed a method of evaluation of the main parameters of functioning mobile ad-hoc
networks with unmanned aerial vehicle.
Ключові слова: показники функціонування, епізодичні радіомережі.

Актуальність. Різноманітні надзвичайні ситуації та військові конфлікти приводять до
руйнувань систем зв’язку та телекомунікаційних систем. Для забезпечення зв’язку в таких
районах для мобільних служб можливо використання епізодичних радіомереж (ЕРМ) з
використанням телекомунікаційних аероплатформ (ТА). Особливо актуальним є
використання невеликих безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які є більш доцільними з
економічної точки зору і можуть бути розгорнуті оперативніше висотних аероплатформ. Такі
мережі застосовуються рятувальними службами, для збору інформації в місцях
надзвичайних ситуацій, для зв’язку між транспортними засобами, військовими структурами
[1 – 3] та ін.
Мобільні абоненти (МА) таких мереж можуть вільно переміщуватись в необхідному
районі та з’єднуватись між собою безпосередньо в радіусі радіозв’язку або з використанням
ретрансляції через сусідні МА або БПЛА.
Для оптимального використання ресурсів таких радіомереж, особливо під час пікових
навантажень, необхідно дотримуватись визначених показників якості маршрутів передачі
даних. Для розв’язання цієї задачі необхідно дослідити та удосконалити існуючі моделі
показників функціонування даного класу мереж.
Аналіз досліджень і публікацій. В роботі [3 – 9], проведений аналіз різних протоколів
множинного доступу та отримані аналітичні залежності пропускної здатності та часу
затримки в радіоканалах в залежності від рівня навантаження, однак вони не проводять
оцінку функціонування мережі за маршрутами передачі даних та не враховують відстані між
абонентами.
Постановка завдання. Таким чином метою даної роботи є розробка методики оцінки
показників
функціонування
епізодичних
радіомереж
із
телекомунікаційними
аероплатформами в умовах швидкого і непередбачуваного переміщення абонентів.
Необхідно: оцінити відповідність основних показників функціонування сукупності
маршрутів передачі даних в ЕРМ з використанням ТА заданим вимогам.
Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:
1. Визначення інтенсивності трафіку в каналах ЕРМ.
2. Визначення пропускної здатності в каналах ЕРМ.
3. Визначення середньої затримки передачі в каналах ЕРМ.
4. Систематизація удосконалених моделей та поєднання в єдину методику.
Вихідні дані та обмеження (рис. 1). Вихідними даними є наступні параметри:
V = 11Мбіт/с – швидкість передачі; L = 1024 біт – довжина пакету даних; П = l (mab ) ,
a, b = 1, N – маршрутна таблиця найкоротших шляхів, де l ( mab ) – кількість ретрансляцій в
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маршруті m ab ; s o = 5,5 Мбіт / с – мінімально допустиме значення ПЗ (пропускна здатність)
маршруту m ab ; t зo = 400 мс – максимально допустиме значення затримки передачі в
маршруті m ab (для послуг реального часу та передачі даних з невисокою інтерактивністю
згідно ITU Y.1541), Г = г ab (t ) – матриця тяжіння, де γ ab – середня інтенсивність потоку
пакетів (на ЧНН), що надходить в маршрут mab між парою відправник-адресат а-b;
N

N

Позначимо через γ сумарний трафік користувача, тобто г = ∑∑ г ab a, b = 1, N ;
a =1 b =1

Рис. 1. Приклад архітектури ЕРМ із використанням ТА
(h – висота польоту ТА, f(z) – частоти, ЦУ – центр управління)

Обмеження. Якість маршрутів в ЕРМ можна записати наступним чином:
Ω2:{ s(mab ) ≥ s o , t з (mab ) ≤ t зo , a, b = 1, N , a ≠ b }.
Також зробемо наступні допущення:
1) в мережі передається однорідний трафік (без пріритетів);
2) потік надходження пакетів на обслуговування в вузлах мережі підкорюється
пуасонівському розподіленню, тобто A( ф) = 1 − exp(−лф) , де λ – інтенсивність надходження
пакетів на обслуговування.
3) розподілення часу обслуговування B(t ) може бути довільним та визначається двома
параметрами: інтенсивністю обслуговування µ та дисперсією D.
4) спосіб обслуговування пакетів у вузлах мережі – з очікуванням без обмеження
довжини черги.
5) дисципліна обслуговування пакетів в буфері – FIFO («перший прийшов – перший
обслуговується»); вважається, що виконується умова не зростання черги 1 м < 1 л .
6) протоколи МД: МДСЗ (множинний доступ із сигналом «зайнято») (МА-МА); АПР
(адаптивний протокол із резервуванням) (МА-БПЛА-МА); FDMA (множинний доступ із
розділенням каналів за частотою) (БПЛА-БПЛА).
7) всі МА працюють на одній частоті f1, ТА працюють на різних частотах прийому і
передачі з МА, ТА працюють на різних частотах між собою; висота баражування БПЛА:
h j ≤ 3000 м, j = 1, K , де К – кількість на операцію БПЛА: K = 1…10
Канал МА-МА: напівдуплексний одно частотний (f1). Канал МА-БПЛА-МА: дуплексний
двох частотний (f2-f3). Канал БПЛА-БПЛА: дуплексний багато частотний.
Ширина смуги каналу: ∆f1 = ... = ∆f 5 = 20 МГц . Діапазон частот: 2,4 ГГц.
Модель радіоканалу МА-МА – Релея із незалежними завмираннями, усі інші канали –
із адитивним білим гаусовим шумом (АБГШ).
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8) потужність передавача: Pj = const , j = 1, K ; кількість абонентів в мережі: N < 500 ;
відомі координати абонентів: ( xi , yi ), i = 1, N ; швидкість переміщення: vi = const, i = 1, N .
9) топологія мережі відома та під час аналізу не змінюється.
10) в мережі функціонує один з протоколів маршрутизації (наприклад, OLSR), який
дозволяє отримувати вузлам найкоротші маршрути по критерію мінімуму ретрансляцій,
службове навантаження враховувати не будемо.
Таким чином необхідно: оцінити відповідність сукупності маршрутів передачі даних
мережі M = {mab }, a, b = 1, N , a ≠ b вимогам до параметрів їх функціонування Ω2.
Визначення інтенсивності трафіку в каналах ЕРМ.
Для визначення інтенсивності трафіку в каналах ЕРМ використаємо прості математичні
моделі (рис. 2) [11].

б)

а)

Рис. 2. Моделі для розрахунку інтенсивності трафіку
а) в каналі МА-МА та б) каналах МА-БПЛА, БПЛА-БПЛА

Розрахуємо інтенсивність трафіку в кожному каналі ЕРМ, як суму інтенсивностей
потоків між заданою парою відправник-адресат г ab , маршрути яких проходять через заданий
канал.
Тоді для широкомовного одночастотного каналу МА-МА інтенсивність трафіку можна
визначити наступним чином:
л i(1) =

N

N

∑∑∑ г

ab

, a, b : i ∈ mab , a ≠ b

(1)

j∈N i a =1 b =1

де N i – множина сусідів i -ого МА, включаючи і.
Для спільного каналу МА-БПЛА та широкомовного каналу БПЛА-МА відповідно:
л ik( 2) =

N

N

∑∑∑ г

ab

, a, b : ik ∈ mab ; л (kj3) =

i∈N k a =1 b =1

N

N

∑∑∑ г

ab

, a, b : kj ∈ mab , a ≠ b

(2)

i∈N k a =1 b =1

де N k – множина МА, що покриті k-м БПЛА.
Для дуплексного багаточастотного каналу БПЛА-БПЛА (в одному напрямку)
відповідно:
K

K

N

N

л (kl4 ) = ∑∑ (∑∑ г ab ) , a, b : kl ∈ mab , k ≠ l , a ≠ b ,
k =1 l =1

(3)

a =1 b =1

де K – кількість виведених БПЛА.
Визначення пропускної здатності та середньої затримки каналів ЕРМ.
Ефективність функціонування протоколу множинного доступу до загального
канального доступу залежить від таких ресурсів: середня швидкість передачі, середня
затримка передачі, граничне значення трафіку, при якому досягається межа стійкої роботи
мережі (межа стійкості) [7, 12].
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Пропускна здатність маршруту mab визначається мінімально пропускною здатністю
каналу (ПЗ), що входить до його складу, тобто
(4)
s ( mab ) = min {s (cij )} , де cij – ПЗ каналу
( i , j )∈m ab

Пропускна здатність каналу – це середня швидкість пакетів передачі пакетів, або
середня кількість безконфліктно переданих пакетів за інтервал часу.
Середню швидкість передачі каналу МА-МА (мобільній абонент), що працює на
частоті f1 згідно протоколу МДСЗ, можна визначити за наступною формулою [10]:

G∑(1)

sij(1) =

, (5)
(exp(2aG∑(1) ) − 1)((5a + ф+ 0,5)G∑(1) + exp(−2aG∑(1) )) + G∑(1) (4a + ф+ 1) + 1
де τ – нормований максимальний час розповсюдження сигналу «зайнято»;
л i(1)
(1)
GΣ =
= л i(1)T – сумарна інтенсивність трафіку, що надходить в канал МА-МА,
м
нормована до тривалість передачі пакету Т.
x ⋅V
a=
– нормований максимальний час розповсюдження радіосигналу,
c⋅L
с 3 ∙ 10J м/с.
Максимальна дальність безпосереднього радіозв’язку визначається ефективністю
функціонування протоколу МД до спільного канального ресурсу. Максимальна протяжність
радіолінії МА-МА d o має становити не більше 600м для протоколу МД із сигналом
«зайнято» (МДСЗ), МА-ТА D o – не більше 3000м для адаптивного протоколу МД із
резервуванням (АПР) n пакетів [6].
Підставляючи наступні вихідні дані: V = 11Мбіт/с, с = 3*108м/с, L = 1024 біт у вираз (5),
отримаємо наступні залежності s на канальному рівні МА-МА (рис. 3, 4).
Згідно отриманим графікам на рис. 3а середня швидкість передачі монотонно спадає
при збільшенні максимальної відстані між вузлами х, також згідно рис. 3б збільшення х
призводить до зменшення межі стійкості g та діапазону стійкої роботи протоколу
множинного доступу. Згідно рис. 3 проблему збільшення пропускної здатності при заданому
х (або ж еквівалентно збільшення максимальної відстані між МА х при заданій S) можна
вирішити шляхом збільшення довжини пакету L, однак при цьому зростає ймовірність
ураження пакета завадою та час доставки пакетів в мережі.

Рис. 3. Графіки залежності ПЗ каналу МА-МА від:
а) відстані між вузлами при різних значеннях інтенсивності трафіку;
б) трафіку при різних значеннях відстані між вузлами

Застосовуючи адаптивний протокол випадкового МД із резервуванням (АПР), значення
середньої швидкості передачі у каналах МА-ТА можна визначити наступним чином [10]:
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Gn exp(− aG )
,
s ik( 2 ) =
1 + GB
де n – розмір блоку пакетів, що резервуються; В – середній час занятого стану каналу, який
можна визначити наступним чином:
B = ( n + b + 2a − r ) exp( − aG ) + b + a + r ,
де b – тривалість пакету резервування, що надсилає абонент, та пакету дозволу на передачу,
що надсилає у відповідь ретранслятор;
r – тривалість часу від надходження останнього конфліктного пакету, яку можна визначити
1 − exp( −aG )
.
наступним чином: r = a −
G
в) ПЗ каналу МА-МА від довжини пакету при різних значеннях відстані між вузлами (при
G = 40).
Враховуючи, що G – це інтенсивність надходження блоків з n пакетів, пропускну
здатність каналів МА-БПЛА, БПЛА-БПЛА можна записати так:
Gn exp(−aG )
sik( 2 ) =
(6)
1 − exp(−aG )
1 − exp(−aG )
1 + G ((n + b + a +
) exp(−aG ) + b + 2a −
)
G
G
Підставляючи наступні вихідні дані: V = 11Мбіт/с, с = 3*108м/с, L = 1024 біт у вираз (6),
матимемо наступні графіки залежності S каналів МА-БПЛА та БПЛА-БПЛА (рис. 4).

а)

б)

г)

в)

Рис.4. Графіки залежності ПЗ каналу БПЛА-БПЛА (БПЛА-МА) від:
а) відстані між вузлами при різних значеннях розміру блоку резервування (при G = 20);
б) відстані між вузлами при різних значеннях інтенсивності трафіку (при n = 10);
в) інтенсивності трафіку при різних значеннях розміру блоку резервування (при х = 5000м)
г) довжини пакету при різних значеннях відстані між вузлами (при n = 10, G = 20).

Згідно рис. 4а можемо бачити, що застосування блочного (n = 10, n = 20) резервування
дає змогу значно розширити максимальну відстань між БПЛА та МА при заданій пропускній
здатності на відміну від звичайного гнучкого протоколу МДСЗ (n = 1). Також згідно рис. 4б-г
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можна бачити, що протокол АПР дозволяє значно розширити діапазон можливої
інтенсивності трафіку та підвищити стійкість роботи мережі БПЛА при зміні вхідного
навантаження.
Використовуючи аналітичні моделі для обраних протоколів МД та вихідні дані, що
вказані вище, отримано графіки залежності ПЗ каналів МА-МА та МА-БПЛА-МА від
вхідного навантаження G (середньої кількості пакетів, що надійшли протягом часу передачі
одного пакету T = м ) (рис. 5).
Аналізуючи рис. 5 отримаємо, що канали МА-БПЛА-МА мають більшу пропускну
здатність ніж канали МА-МА при однаковій інтенсивності трафіку (навантаженні) у
діапазоні 0…24, що визначається мінімально можливим рівнем ПЗ ( s 0 = 0,5 ). У такому
випадку для підвищення ПЗ мережі доцільніше буде передавати дані через мережу
телекомунікаційних аероплатформ (БПЛА) при умові, що затримка передачі в маршруті не
перевищує задану.

Рис. 5. Залежність пропускної здатності каналів ЕРМ від вхідного навантаження:
1 – канал МА-МА (МДСЗ), 2 – канал МА-БПЛА-МА (АПР, n = 5)

Представимо ЕРМ через сукупність блоків M/G/1 (рис. 6), тоді середній час
перебування пакета в черзі буферу Tбуф можна розрахувати за наступною формулою [9]:
Tбуф = Т + W (z) (1 + н2 ) =

1
GΣ( z )
+
(1 + н2 ) ,
( z)
м 2м(1 − GΣ )

де W (z) – середній час затримки пакету в черзі при м = const , ν – коефіцієнт варіації м ;

GΣ( z ) =

л (∑z )
= л (∑z )T – сумарна інтенсивність трафіку, що надходить на частоті z.
м

Рис. 6. ЕРМ, як мережа блоків типу M/G/1
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Середній час затримки передачі пакету на ланці МА-МА матиме наступний спрощений
вигляд [6]:
 G (1) 
(7)
Dij =  (∑1) − 1(4a + τ + 0,5 + Y + X ) + 4a + ф+ 1 + Wi (1) ,
s

 ij

де Х – нормований середній час затримки повторної передачі;
Y – нормований середній час початку передачі останнього конфліктуючого пакету.
Середній час затримки передачі пакету на ланці БПЛА-БПЛА (МА-БПЛА) матиме
наступний вигляд [6]:

1  1

Dik =   − 1( X + (b + a + r ) PI ) + N + a + Wi ( 2) + Wk( 3)  ,
(8)
n  P 

exp(−aG)
– ймовірність вдалої передачі блоку пакетів;
де P =
1 + GB
1
PI =
– ймовірність вільного стану радіоканалу.
1 + GB
Оскільки канали БПЛА-БПЛА працюють з частотним розділенням, не заважаючи один
одному, то будемо вважати, що максимальна затримка передачі в таких каналах однакова і
визначається лише затримкою розповсюдження та затримкою в буфері проміжних вузлів,
тобто Dkl = a + Wk( 4) .
Підставляючи наступні вихідні дані: V = 11 Мбіт/с, с = 3*108м/с, L = 1024 біт, b = 0,1,
X = 2 у вирази (7), (8), матимемо наступні графіки залежності середньої затримки передачі
однієї ланки МА-МА (при х = 600м) та однієї ланки БПЛА-МА (при х = 3000м, n = 10, 20 ,30)
і протоколу МДСЗ (МД з сигналом “зайнято”) від інтенсивності трафіку:

Рис. 5. Графіки залежності середньої затримки передачі однієї ланки МА-МА (при х = 600м) та
однієї ланки МА-БПЛА-МА(при х = 3000 м, n = 10, 20 ,30) від інтенсивності трафіку

Можемо бачити, що при інтенсивності трафіку менше ніж 30 менший час затримки має
ланка мережі із застосуванням БПЛА, аніж ланка МА-МА. При однаковій затримці передачі
ланка із БПЛА має шестикратний виграш у відстані.
Для мінімізації затримки при передачі інформації на великі відстані доцільніше
передавати інформацію через мережу БПЛА, а на короткі – через мережу МА.
Визначимо граничну кількість ретрансляцій через МА, при якій необхідно
переключатися на мережу БПЛА. Якщо вважати, що маршрут передачі інформації
складається з l ланок та кожна ланка має однакову середню інтенсивність трафіку, тоді
загальна затримка пакету «із кінця в кінець» через мережі МА та мережі БПЛА становитиме
відповідно:
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(9)
t ( mab ) = Dij ⋅ l ; t ( mab ) = Dik + ( a + Wk )l
Згідно отриманим аналітичним моделям обраних протоколів множинного доступу (9)
було розраховано залежність середньої затримки передачі в маршруті від кількості
ретрансляцій в маршруті при однаковому навантаженні в каналах (рис. 6).

Рис. 6. Залежність середньої затримки в маршруті від кількості ретрансляцій для різних варіантів
передачі: 1 – через мережу МА, 2 – через один БПЛА, 3 – через мережу БПЛА

Максимальна кількість ретрансляцій при передачі через мережу МА, що визначається
заданою величиною затримки ( t з0 = 400 мс ), має становити не більше 14. Для скорочення
кількості ретрансляцій в маршрутах доцільніше передавати пакети через мережу БПЛА. При
чому всередині зони покриття вигідніше ретранслювати пакети при кількості ланок більше
ніж 3, а через міжплатформні лінії зв’язку – більше ніж 4. Це може бути використане при
пошуку оптимального (найкоротшого) маршруту між заданою парою відправник-адресат.

Методика оцінки показників функціонування ЕРМ із ТА. Таким чином, методика
оцінки показників функціонування ЕРМ із ТА буде мати наступні кроки:
Крок 1. Розрахунок інтенсивності трафіку в каналах кожного маршруту mab .
1.1. Розрахунок інтенсивності трафіку в каналах між МА-МА (згідно виразу (1)).
1.2. Розрахунок інтенсивності трафіку в каналах між МА-БПЛА (згідно виразу (2)).
1.3. Розрахунок інтенсивності трафіку в каналах БПЛА-БПЛА (згідно виразу (3)).
Крок 2. Розрахунок пропускної здатності (ПЗ) в кожному маршруті mab (згідно
матриць Г та П).
2.1. Розрахунок пропускної здатності при визначеному протоколі МД між МА-МА
(згідно виразу (4) для протоколу МДСЗ).
2.2. Розрахунок пропускної здатності при визначеному протоколі МД між МА-БПЛА та
БПЛА-БПЛА (згідно виразу (5) для протоколу АПР).
2.3. Визначення пропускної здатності маршруту (згідно виразу (6)).
Крок 3. Визначення часу затримки в кожному маршруті mab (згідно матриць
навантження Г та маршрутів П).
3.1. Визначення часу затримки передачі пакету на ланці МА-МА.
3.2. Визначення часу затримки передачі пакету на ланці БПЛА-БПЛА (МАБПЛА)(згідно виразів (7,8)).
3.3. Визначення часу затримки в маршруті (згідно виразу (9)).
Висновки. В роботі запропоновано методику оцінки показників функціонування
епізодичних радіомереж з телекомунікаційними аероплатформами, яка дозволяє оцінити
залежності пропускної здатності, часу затримки передачі за визначеними маршрутами від
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рівня навантаження, відстані між абонентами та прийнятими методами множинного доступу.
Пропускна здатність маршруту передачі даних визначається мінімальною пропускною
здатністю каналу, який входить до його складу.
Наведено, що канали МА-БПЛА-МА мають більшу пропускну здатність ніж канали
МА-МА при однаковій інтенсивності трафіку. Тобто для підвищення пропускної здатності
мережі доцільніше буде передавати дані через мережу ТА (БПЛА) при умові, що затримка
передачі в маршруті не перевищує задану.
При необхідності передачі даних на велику відстань, яка є більшою за дальність
прямого з’єднання, необхідно використовувати механізм ретрансляції пакетів через проміжні
вузли. Для скорочення кількості ретрансляцій в маршрутах доцільніше передавати пакети
через мережу БПЛА.
В подальшому пропонується використання запропонованої методики для управління
топологією (положенням та переміщенням ТА) епізодичною радіомережею для оптимізації
параметрів її функціонування.
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УДК 681.562
Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ
НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
У статті запропоновано комплексне використання генетичного алгоритму та нейронної мережі для
видобування нечітких відношень з експериментальних даних, яке забезпечить адаптацію параметрів моделі до
варіації вхідних даних.
Самойлов И.В. Использование интеллектуальных технологий для извлечения нечетких отношений
из экспериментальных данных. В статье предложено комплексное использование генетического алгоритма и
нейронной сети для извлечения нечетких отношений из экспериментальных данных, которое обеспечит
адаптацию параметров модели к вариации входных данных.
I. Samoylov Using of intelligent technologies for the extract of unclear relations from experimental
information. In the article it is offered the complex use of genetic algorithm and neuron network for the booty of
unclear relations from experimental information, which provides adaptation of model parameters to variation input
data.
Ключові слова: нечіткі відношення, нечіткі правила, генетичний алгоритм, нейронна мережа, функція
належності.

Актуальність. Сучасні технічні системи є складними апаратно-програмними
комплексами, що постійно вдосконалюються, розвиваються та модернізуються.
Використання таких систем у провідних високотехнологічних сферах (зв’язок, системи
управління, телекомунікації тощо) вимагає забезпечення високого рівня надійності їх
функціонування. Одним із методів підвищення надійності є розроблення і впровадження
ефективних апаратно-програмних засобів діагностування. Однією з центральних задач
діагностики є встановлення причин виникнення несправностей та їх усунення.
На сьогодні актуальною науково-технічною проблемою є створення систем
діагностування, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. У базах знань
таких систем міститься не тільки кількісна інформація, що характеризує стан об’єкта
діагностики, а і якісна інформація, яка являє собою експертні оцінки. Однією з задач при
проектуванні складних діагностичних систем, є задача створення моделі об’єкта діагностики,
яка полягає в побудові оператора зв’язку між причинами та наслідками за
експериментальними даними, які є в наявності. В умовах невизначеності для побудови такої
моделі зручно використовувати нечіткі відношення і композиційне правило виведення
Заде [1].
Аналіз публікацій. При видобуванні нечітких відношень з експериментальних даних
нечіткі відношення інтерпретуються як ваги нечітких правил ЯКЩО „причини” ТО
„наслідки”. Для отримання цих правил із даних традиційно використовуються нейронні
мережі [2] або генетичні алгоритми [3, 4]. Комбінація цих методів обумовила появу нейрогенетичних моделей видобування знань [5]. Недоліком нейро-мережевого підходу є те, що
початкова нейро-нечітка мережа містить у собі усі можливі правила. Така мережа містить
повнозв’язні шари нейронів, тобто структура моделі не є оптимальною. При цьому
конфігурація мережі вимагає, щоб число нечітких термів вхідних і вихідних змінних було
строго фіксованим, що обмежує точність нечіткої моделі. Також до недоліків нейромережевого підходу слід додати можливість влучення в локальний екстремум. Принциповою
перевагою нейронних мереж є здатність адаптивно навчатись по мірі появи нових даних.
Перевагою генетичних алгоритмів є те, що вони дозволяють видобувати модель заданої
структури. Недоліком генетичного алгоритму є те, що він погано пристосований для
врахування нових даних, що надходять у навчальну вибірку.
У статті пропонується використовувати генетико-нейронний метод видобутку нечітких
правил ЯКЩО-ТО. Цей метод був запропонований в роботі [6]. Суть методу полягає в тому,
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що генетичний алгоритм використовується для пошуку розв’язку в режимі off-line, а
нейронна мережа використовується для уточнення розв’язку в режимі on-line. У даній роботі,
на відміну від [6], вектор керувальних змінних на етапі генетичного алгоритму відрізняється
від вектора розв’язку на етапі нейронної настройки. На етапі генетичної оптимізації
розв’язок має спрощену структуру і дозволяє грубо оцінити параметри функцій належності і
ваг нечітких правил. Нейронна мережа використовується для уточнення розв’язку і його
адаптивної корекції по мірі надходження нових експериментальних даних. Крім того,
пропонується використовувати нейро-мережевий підхід для адаптації параметрів моделі до
варіації значень вхідних даних, що зумовлені неточністю результатів вимірювань.
Мета роботи. Удосконалити генетико-нейронний метод видобування нечітких
відношень з експериментальних даних шляхом зміни вектору керувальних змінних на етапах
генетичного алгоритму та нейронної настройки.
Постановка задачі. Нехай навчальна вибірка задана у вигляді М пар
експериментальних даних:
) )
(1)
X p , Yp , p = 1, M ,
)
)p )p
)p
де X p = (x1 , x2 , L , xn ) – вектор значень вхідних змінних в експерименті номер р;
)
) )
)
Y p = ( y1p , y 2p , L, y mp ) – вектор значень вихідних змінних в експерименті номер р.
Необхідно перетворити експериментальні дані (1) на матрицю R нечітких відношень
між причинами D = (d1, d2, … , dn) і наслідками S = (s1, s2, … , sm). Визначимо причину dі,

i = 1, n , як деякий нечіткий терм, що описує вхідну змінну xi та наслідок sj, j = 1, m , як
деякий нечіткий терм, що описує вихідну змінну yj. З експериментальних даних (1) можуть
бути видобуті нечіткі відношення типу:
) )
X p , Yp → R ⊂ D × S .
Нечіткі відношення інтерпретуються як ваги нечітких правил вигляду:
ЯКЩО міра впливу причини di дорівнює 1, а міри впливу
усіх інших причин d k , k = 1, n, k ≠ i , дорівнюють 0,
ТО
yj = sj з вагою wij,
(2)
де вага правила може задаватись у вигляді точного значення, або у вигляді інтервалу
значень.
Таким чином задача видобування нечітких відношень з експериментальних даних може
бути зведена до видобування нечітких правил ЯКЩО „причини” ТО „наслідки”. Оскільки
зміст термів у нечітких базах знань невідомий, то задача видобування нечітких відношень
зводиться до видобування матриці параметрів, що представлена в табл. 1.
Таблиця 1

Матриця параметрів правил ЯКЩО-ТО
ЯКЩО причини
(gd11, сd11)

(gd20, сd20)

…

(gdn0 , сdn0 )

(g , с )
…

(g , с )
…

(g , с )

(gd10 , сd10 )

(gd20, сd20)

…
…
…

d10

d10

d21 d21

( g , с~s1 )
w11
w21
…
wn1
s1

dn0

dn0

…
(gdn1 , сdn1 )

ТО наслідки
…

( g s2 , с~ s2 )

( g sm , с~ sm )

w12

…

w1m

w22
…
wn2

…
…
…

w2m
…
wnm

Задача видобування нечітких відношень може бути сформульована так. Нехай для
побудови нечітких правил (2) та для моделювання неточності вхідних даних
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використовуються точні функції належності [7]. Тоді необхідно знайти: вектори параметрів
функцій належності вхідних змінних до термів d11(0), d21(0), … , dn1(0) – PD = (GD = (gd11(0),
gd21(0), …, gdn1(0)), CD = (cd11(0), cd21(0), …, cdn1(0))); вектори параметрів функцій належності
вихідних змінних до термів наслідків s1, s2, …, sm – PS = (GS = (gs1, gs2, …, gsm), CS = (cs1, cs2,
…, csm)); вектори параметрів концентрації функцій належності, що моделюють неточність
вхідних даних – CX = (с1*, с2*, …, сn*) та вектор ваг нечітких правил – WR = ((w11, w21, …,
wn1), (w12, w22, …, wn2), …, (w1m, w2m, …, wnm)), які забезпечують мінімальну відстань між
теоретичними і експериментальними виходами об’єкта:

[

]

2
m
)
)p 
.
∑ f j ( X p , C X , PD , PS , WR ) − y j  = C ,min
∑
X PD , PS , W R
p =1  j =1

M

(3)

Етапи видобутку нечітких відношень наведені в табл. 2. З табл. 2 видно, що на
першому етапі за допомогою генетичного алгоритму здійснюється пошук грубого розв’язку
задачі (3). На етапі генетичної оптимізації визначаються тільки координати максимуму
функцій належності нечітких термів. При цьому параметри концентрації вважаються
відомими. При використанні генетичного алгоритму ваги правил приймають значення 0 або
1. На другому етапі за допомогою нейронної мережі здійснюється уточнення розв’язку задачі
(3). Параметрами, що підлягають настроювання, є параметри функцій належності нечітких
термів вхідних і вихідних змінних, а також ваги нечітких правил. У випадку наявності
вхідних даних із відомим середнім відхиленням до вектора керувальних змінних додається
вектор параметрів концентрації функцій належності, що моделює неточність вхідних даних
CX. Тому на третьому етапі, шляхом нейронної підстройки, здійснюється уточнення
розв’язку задачі (3) на базі отриманого раніше розв’язку.
Таблиця 2

Модель

Точні
вхідні дані

Етапи видобутку нечітких відношень
Керувальні змінні
Кількість
параметрів
Вхідні
Вихідні
Нечіткі
навчання
змінні
змінні
відношення
GD

GS

WR

2n + nm + m

GD, CD

GS , C S

WR

4n + nm + 2m

Метод
Генетичний
алгоритм

Нейронна
Неточні
мережа
GD, CD, CX
GS , C S
WR
5n +nm + 2m
вхідні дані
Генетичний алгоритм. Для реалізації генетичного алгоритму розв’язання задачі
оптимізації (3) необхідно визначити основні поняття й операції.
Хромосому визначимо рядком, який показаний на рис. 1.
GD

GS

WR

Рис. 1. Структура хромосоми

Хромосома містить вектори GD, GS координат максимуму функцій належності вхідних і
вихідних змінних до нечітких термів причин і наслідків та вектор WR ваг правил. Кількість
параметрів навчання становить 2n + m + nm.
Операція схрещування визначена на рис. 2. Вона полягає в обміні частин хромосом в
кожному з векторів GD, GS координат максимуму функцій належності вхідних (вихідних)
змінних і векторів WR ваг правил. Точки схрещування, показані пунктиром, вибираються
випадковим чином.
Мутація (Mu) передбачає випадкову зміну елементів хромосоми:
Mu ( g di ) = RANDOM ([ xi , xi ]);

Mu ( g si ) = RANDOM ([ y j , y j ]);
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G1 D
G1 S
W1R
G2 D

G2 S

W2R

G1 D

G2 D

G1 S

G2 S

W1R

W2R

G2 D

G1 D

G2 S

G1 S

W2R

W1R

Рис. 2. Структура операції схрещування

Відбір хромосом-батьків для операції схрещування повинний здійснюватись
невипадково. Для цього використовувалась процедура відбору, що дає пріоритет кращим
розв’язкам. Із зростанням функції відповідності деякої хромосоми збільшується імовірність
того, що дана хромосома дасть потомство. У якості функції відповідності вибирається
критерій (3), взятий із знаком „мінус”, тобто чим вищий ступінь пристосованості хромосоми
до виконання критерію оптимізації, тим більша функція відповідності. При виконанні
генетичного алгоритму розмір популяції залишається постійним. Тому, після операції
схрещування і мутації з отриманої популяції необхідно видалити хромосоми, що мають гірші
значення функції відповідності.
Нехай P(t) – хромосоми-батьки, а C(t) – хромосоми-нащадки на t-й ітерації. Загальна
структура генетичного алгоритму має вигляд:
begin
t: = 0; Задати початкову множину P(t);
Оцінити P(t) функцію відповідності на основі критерію (3);
while (немає умови завершення) do
Породжувати C(t) шляхом схрещування P(t);
Виконати мутацію С(t);
Оцінити С(t) за допомогою функції відповідності (3);
Вибрати P(t+1) з P(t) і С(t);
t: = t + 1;
end;
end.

Нейронна мережа. Розглянемо спосіб представлення лінгвістичної інформації про
об’єкт вигляду Y = FR (X) (де X = (x1, x2, …, xn), xi ∈ [ x i , xi ], i = 1, n – множина та діапазони
зміни вхідних змінних; Y = (y1, y2, …, ym), y j ∈ [ y j , y j ], j = 1, m – множина та діапазони
зміни вихідних змінних) у вигляді спеціальної нейро-нечіткої мережі, ізоморфної бази знань
(2). Структура такої нейро-нечіткої мережі представлена на рис. 3, а зміст вузлів показаний у
табл. 3.
Із рис. 3 видно, що нейро-нечітка мережа має п’ять шарів: шар 1 – входи об’єкта;
шар 2 – нечіткі терми, що використовуються у базі знань (2); шар 3 – рядки-кон’юнкції
нечіткої бази знань (2); шар 4 – правила, що об’єднуються у класи sj; шар 5 – операція
дефазифікації, тобто перетворення результатів нечіткого логічного виведення в чітке число.
Число вузлів у нейро-нечіткій мережі визначається так: шар 1 – за кількістю входів
об’єкта; шар 2 – за кількістю нечітких термів у базі знань (2); шар 3 – за кількістю рядківкон’юнкцій у базі знань (2); шари 4 та 5 – за кількістю виходів об’єкта.
Дуги графа на рис. 3 зважені таким чином: функція належності входів до нечітких
термів причин (дуги між 2-м і 3-м шарами); вагами правил (дуги між 3-м і 4-м шарами);
функція належності виходів до нечітких термів наслідків (дуги між 4-м і 5-м шарами).
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Рис. 3. Структура нейро-нечіткої мережі

Таблиця 3

Елементи нейро-нечіткої мережі
Вузол
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…
…
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v = μ T (u )
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Суть навчання полягає у підборі таких ваг дуг (параметрів функцій належності вхідних
(вихідних) змінних і ваг правил), які мінімізують різницю між теоретичними і
експериментальними виходами об’єкта.
Розглянемо задачу (3). У цьому випадку для навчання параметрів моделі F
використовується система рекурентних співвідношень:

g d i (t + 1) = g d i (t ) − ηg

∂Et
;
∂g d i (t )

c d i (t + 1) = c d i (t ) − ηc

∂Et
;
∂c d i (t )

g j (t + 1) = g j (t ) − ηg

∂Et
;
s
∂g j (t )

c j (t + 1) = c j (t ) − ηc

∂Et
;
s
∂c j (t )

s

s

wij (t + 1) = wij (t ) − ηw

s

∂Et
,
∂ wij (t )

які мінімізують критерій

s

ci* (t + 1) = ci* (t ) − ηw

(

(4)

)

2
1
)
f j (t ) − y j (t ) ,
2
що використовується в теорії нейронних мереж, де

Et =

∂Et
,
∂ci* (t )

)
f j (t ), y j (t )

– теоретичний і

експериментальний виходи об’єкта на t-ому кроці навчання; g d (t ), c d (t ), g s (t ), c s (t ) –
параметри функцій належності вхідних і вихідних змінних на t-ому кроці навчання; wij (t ) –
i

i

j

j

ваги правил на t-ому кроці навчання; ci* (t ) – параметр концентрації функцій належності
вхідних змінних на t-ому кроці навчання; η g , ηc , η w – параметри навчання.
Аналогічно правилу „back-propagation”, алгоритм навчання нейро-нечіткої мережі
складається з двох фаз. На першій фазі обчислюються модельні значення виходів об’єкта
( f1 , f 2 , K , f m ), що відповідають заданій архітектурі мережі. На другій фазі обчислюється
значення нев’язки (Et) і перераховуються ваги міжнейронних зв’язків (4).
Розглянемо результати експерименту, спрямованого на перевірку можливості
видобування нечітких відношень з експериментальних даних за допомогою запропонованого
генетико-нейронного методу.
Нехай експериментальні дані про об’єкт генерувались моделлю:
−x
π 
y = f ( x) = e 4 ⋅ sin x , x ∈ [0; 10], y ∈ [− 0,47; 0,59],
2 
яка представлена на рис. 4.

y
0 ,6

x
5

10

-0 ,6

Рис. 4. Модель-еталон

У результаті розв’язання задачі (3), за допомогою генетико-нейронного алгоритму,
були отримані параметри правил ЯКЩО-ТО, які зведені в таблиці 4 – 6.
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Таблиця 4
Параметри нечітких термів причин
Нечіткі терми
Модель Параметри
Етап
d1
d2
d3
d4
GD
0
2,93
6,89
9,95
ГА
Точні
CD
1,0
1,0
1,0
1,0
вхідні
GD
0
2,97
6,81
9,99
дані
НМ
CD
0,2
0,5
0,7
0,7
Таблиця 5

Параметри нечітких термів наслідків
Нечіткі терми
Модель Параметри
s1
s2
s3
GS
- 0,42
- 0,08
0,34
Точні
CS
0,2
0,2
0,2
вхідні
GS
- 0,47
- 0,15
0,38
дані
CS
0,1
0,12
0,08

s4
0,52
0,2
0,58
0,1

Етап
ГА
НМ

Із табл. 4 та 5 видно, що на етапі генетичної оптимізації параметри концентрації
функцій належності не змінювались, а визначались тільки координати максимуму; після
етапу нейронної настройки параметри концентрації функцій належності зменшились, а
координати максимуму практично не змінились. Змінення ваг правил представлено у вигляді
матриці (табл. 6). Значення в чисельнику відповідають вагам правил, які отримані у
результаті генетичного алгоритму, значення у знаменнику відповідають уточненим вагам у
результаті навчання нейро-нечіткої мережі.
Таблиця 6
Матриця ваг нечітких правил ЯКЩО-ТО
ТО наслідки
ЯКЩО
причини
s1
s2
s3
s4
d1
0/0,2
1/0,9
1/0,7
0/0,2
d2
1/0,9
0/0,3
0/0,1
0/0,1
d3
0/0,1
0/0,4
0/0,1
0/0,1
d4
0/0,1
1/0,9
0/0,1
0/0,1
Поведінка об’єкта може бути описана такими правилами:
ЯКЩО x = d2, ТО y = s1;
ЯКЩО x = d1 АБО x = d4 ТО y = s2;
ЯКЩО x = d1, ТО y = s3.
Матриця нечітких відношень (табл. 6) забезпечує апроксимацію об’єкта, яка показана
на рис. 5. Значення критерію оптимізації (3) після етапу генетичної оптимізації становить
22,53, а після етапу нейронної настройки – 5,74. При цьому передбачалось, що дані, з яких
видобувались правила ЯКЩО-ТО, є точними. Якщо експериментальні дані спотворені
шумом з відхиленням σ x = ±5 % , то критерій оптимізації (3) становить 17,06 тобто
погіршився в 3 рази. У результаті розв’язання задачі (3) для неточних вхідних даних
параметри функцій належності нечітких термів і ваги правил практично не змінились.
Параметр концентрації функції належності, що моделює неточність значень вхідної змінної
x, становить 0,005. У цьому випадку значення критерію оптимізації (3) після етапу
генетичної оптимізації становить 24,8, після етапу нейронної настройки – 15,04, а після
нейронної підстройки – 12,45.
Показники ефективності генетико-нейронного методу видобування нечітких відношень
з експериментальних даних наведені в табл. 7.
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Рис. 5. Апроксимація нечіткими відношеннями

Таблиця 7

Показники ефективності генетико-нейронного методу
видобування нечітких відношень
Генетичний
Показники ефективності
Нейронна мережа
алгоритм
Критерій
Точні дані
22,53
5,74
–
оптимізації
σx = ± 5 %
24,8
15,04
12,54
Час
22 хв
2 хв
1 хв
Кількість ітерацій
10000
350
100
Із таблиці видно, що використання точних функцій належності не може забезпечити
прийнятної точності апроксимації. Застосування функцій належності, що моделюють
неточність вхідних даних дозволило лише незначно покращити значення критерію
оптимізації (3). Але послідовно використання генетичного алгоритму та нейронної мережі
дозволило зменшити час отримання розв’язання для нових вхідних даних.
Висновки. Таким чином для видобування нечітких відношень з експериментальних
даних пропонується використовувати генетико-нейронний метод в якому на відміну від
відомих, вектор керувальних змінних на етапі генетичного алгоритму відрізняється від
вектора розв’язку на етапі нейронної настройки. Генетичний алгоритм використовується для
грубого, але швидкого визначення розв’язку. Нейронна мережа використовується для
уточнення розв’язку і його адаптивної корекції по мірі надходження нових
експериментальних даних. Крім того нейро-мережевий підхід забезпечує адаптацію
параметрів моделі до варіації вхідних даних, що зумовлені неточністю результатів
вимірювань. Подальше підвищення точності моделювання причинно-наслідкових зв’язків,
можливо, шляхом параметричної ідентифікації нечітких відношень.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ ДЛЯ
ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВУЗЛАМИ РАДІОМЕРЕЖ КЛАСУ MANET
У статті проаналізовано можливість використання інтелектуальних агентів для побудови систем
управління вузлами радіомереж класу MANET, що дозволить вирішувати задачі, які виникають в ході
управління МР.
Симоненко А.А., Уманец Я.Л., Романюк В.А., Сова О.Я. Анализ возможностей использования
интеллектуальных агентов для построения системы управления узла радиосети класса MANET. В
статье проанализирована возможность использования интеллектуальных агентов для построения систем
управления узлами радиосетей класса MANET, что позволит решать задачи, возникающие в ходе
управления МР.
O. Symonenko, Y. Ymanets, V. Romanyuk, O. Sova Opportunities analysis using intelligent agents for
construction management system class MANET. The possibility of using intelligent agents for building nodes control
systems in MANET, which allows to solve problems arising in the management of the mobile radio networks, is
presented in the article.
Ключові слова: мобільна радіомережа, інтелектуальна система управління, інтелектуальний агент.

Актуальність досліджень. Перспективи реформування і розвитку Збройних Сил
України (ЗСУ) тісно пов’язані з впровадженням ефективної системи управління (СУ)
військами (силами). У зв’язку з цим, одним з актуальних завдань подальшого розвитку ЗСУ є
створення багаторівневої мобільної компоненти (МК), основу якої складатимуть мобільні
радіомережі (МР) загального користування, що будуються за технологією MANET (Mobile
Ad-Hoc Networks). МР призначені для забезпечення обміну інформацією в інтересах всіх
військ, які діють в тактичній ланці незалежно від їх підпорядкування та призначення.
МР або MANET – динамічна структура мереж зв’язку з можливістю самоорганізації та
адаптації, яка передбачає наявність базових станцій та фіксованих маршрутів передачі
інформації [3, 9]. До особливостей МР тактичної ланки управління відносяться: висока
динаміка топології, значна розмірність, низька пропускна спроможність радіоканалу,
неоднорідність вузлів (за продуктивністю, потужністю, мобільністю) та ін.
Особливості МР та специфіка завдань, які покладаються на них, вимагають виконання
підвищених вимог щодо забезпечення доставки великих обсягів інформації із заданою
якістю. Більшість типів трафіка чутливі до перевантажень мережі, затримки та втрати пакетів
з даними, а отже вимагають застосування методів, що відносяться до різних рівнів моделі
OSI та могли б забезпечити їх повноцінну передачу в безпроводових мережах з динамічною
топологією, до яких відносяться МР [1, 4].
Зазначені вище особливості МР, а також умови їх функціонування, які
характеризуються невизначеністю вихідних даних, потребують наявності ефективної
системи управління у складі кожного мобільного вузла [8]. Для прийняття рішень щодо
управління вузловими та мережевими ресурсами система управління повинна оцінити
множину різнорідних параметрів функціонування вузла та мережі: швидкість та напрям
переміщення вузла, ємність вузлової батареї, потужність передавача, ширина смуги
пропускання інформаційного напрямку та час затримки передачі пакетів на ньому, тощо.
Зважаючи на те, що природа поведінки вузлів МР непередбачувана і отримати чіткі значення
зазначених параметрів в режимі реального часу неможливо, доцільно отримати хоча б
наближені значення цих величин („мале”, „середнє”, „велике”, тощо) для прийняття
управлінського рішення. Тому, в [3] запропоновано інтелектуалізувати процес управління
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вузлами МР шляхом використання технологій обробки даних та отримання знань, які є
головним предметом вивчення в теорії штучного інтелекту.
Аналіз останніх публікацій. На сьогодні існує велика кількість праць вітчизняних та
закордонних вчених щодо інтелектуалізації управління різними об’єктами та системами.
Зокрема у працях Макарова І.М. аналізуються нові концепції, принципи і технології
прийняття інтелектуальних рішень в системах управління [14]; у працях Шабельникова А.М
та Ковальова С.М. розглядаються інтелектуальні системи розподіленого моніторингу на
основі безпроводових сенсорних мереж[2]; С. Нагараян (S. Nagarajan) розглядає можливість
інтелектуалізації процесу маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах та ін.[13].
Разом з тим, відсутність робіт, спрямованих на дослідження інтелектуалізації процесу
управління МР класу MANET, а також інтенсивний розвиток систем управління в напрямку
їх інтелектуалізації, роблять актуальним завдання побудови системи управління вузлами МР
з використанням інтелектуальних агентів.
Метою даної статті є аналіз можливостей використання інтелектуальних агентів для
побудови системи управління вузлами радіомереж класу MANET.
Об’єктом дослідження є процес управління МР класу MANET. Предметом
дослідження є технологія інтелектуальних агентів для побудови системи управління вузлами
радіомереж класу MANET.
Інтелектуальна система управління МР. У загальному випадку інтелектуальною
системою управління (ІСУ) називають кібернетичну систему, призначену для вирішення
задач, точний алгоритмізований метод вирішення яких апріорі є невідомим [12]. При цьому
під вирішенням задач розуміється будь-яка діяльність, пов’язана зі збором інформації про
стан об’єкта управління та середовища, в якому він функціонує, розробкою планів і
виконанням дій, необхідних для досягнення визначеної мети [5]. Головна відмінність ІСУ від
інших кібернетичних систем, полягає в наявності характерних їм ознак:
– наявність у ІСУ власних внутрішніх моделей об’єкту (об’єктів) управління та
навколишнього середовища, що забезпечує здатність системи самостійно оцінювати
вхідну інформацію;
– здатність ІСУ поповнювати наявні знання, засвоювати їх та навчатися на основі
отриманої вхідної інформації про стан об’єктів управління та навколишнього середовища;
– здатність ІСУ виділяти нові якісні характеристики об’єктів управління та
навколишнього середовища;
– здатність до дедуктивного виведення та генерації нового рішення, що у явному і
готовому вигляді не міститься в самій системі;
– здатність до прийняття рішень в умовах невизначеності (нечіткої, неточної, недостатньої вхідної інформації);
– еволюційність і адаптивність ІСУ – набуття знань системою здійснюється за
допомогою навчання, заснованого на адаптації (пристосуванні) її структури і параметрів у
процесі еволюційного розвитку до умов зовнішнього середовища, що змінюються.
Тривалий час вважалося, що ІСУ ефективні лише для вирішення так званих
неформалізованих і погано формалізованих завдань, пов’язаних з необхідністю включення в
алгоритм їхнього вирішення даних про навчання на реальному експериментальному
матеріалі (наприклад, завдання розпізнавання образів). Однак останнім часом ІСУ все ширше
використовуються при вирішенні завдань у системах зв’язку й телекомунікацій: управління
комутацією, маршрутизація, управління трафіком, розподіл каналів у рухомих системах
радіозв'язку й т.д. [6, 10].
Доцільно чітко описати процес інтелектуалізації управління, з огляду на особливості
зазначеного вище об’єкту та предмету дослідження. З урахуванням ознак, характерних ІСУ,
інтелектуалізація системи управління вузлом МР – це процес використання технологій
обробки знань для формування правил доцільної поведінки вузла МР в залежності від умов
які склалися в радіомережі.
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Відповідно до цього визначення, функціями ІСУ вузлом МР є наступні:
– збір і обробка даних про ситуацію, що склалася в МР за допомогою спеціалізованих
алгоритмів обробки знань, а також програмних і апаратних засобів для їхнього перетворення
(поповнення бази знань вузла або всієї МР);
– планування ефективної і доцільної поведінки мобільного вузла, що вимагає
створення відповідних методів формування цілей і вирішення задач управління вузловими та
мережевими ресурсами;
– розпізнавання змін обстановки в МР і формування відповідних реакцій на них з боку
мобільних радіовузлів на основі правил, що містяться в базі знань ІСУ, які були отримані
шляхом навчання.
В [7] представлено узагальнену модель інтелектуальної системи управління вузлом МР
(рис. 1), яка повинна бути реалізована всіма елементами МР, зокрема – центром управління
мережею, базовими станціями і мобільними користувачами (вузлами) [6, 11]. Запропонована
модель ІСУ вузлом МР має досить складну структуру і включає до свого складу низку
функціонально-підлеглих підсистем. Така організація системи управління вузлом дозволяє
йому володіти розвиненими інтелектуальними можливостями щодо аналізу й розпізнавання
обстановки, формування стратегії доцільної поведінки, планування послідовності дій, а
також синтезу управляючих впливів, спрямованих на задоволення вимог до обслуговування
різних типів трафіка.
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Рис. 1. Узагальнена модель інтелектуальної системи управління вузлом мобільної
радіомережі
Важливо зазначити, що головна архітектурна особливість, яка відрізняє запропоновану
інтелектуальну систему управління від побудованої за „традиційною” схемою, пов’язана з
підключенням механізмів зберігання й обробки знань (блок „база знань”) для реалізації
здатності виконувати необхідні функції в умовах невизначеності (неповноти інформації) при
випадковому характері зовнішніх впливів. В базі знань міститься інформація про принципи
побудови системи управління та мету її функціонування, специфіку використання різних
методів управління, а також особливості функціонування підсистеми реалізації рішень та
самого об’єкту управління. Крім того, до складу системи управління, у разі необхідності,
може входити підсистема поповнення знань та навчання, яка забезпечує узагальнення
накопиченого досвіду і, таким чином, поповнює базу новими знаннями.
Підсистема контролю, збору, обробки і зберігання даних призначена для вимірювання
контрольованих параметрів мобільних вузлів та радіомережі в цілому.
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Підсистема формування рішень побудована за принципом функціональності
управління, який передбачає об’єднання функцій системи управління у відносно незалежні
групи, що дозволяє здійснити декомпозицію управління мережею на підсистеми (що значно
спрощує задачу розробки математичного забезпечення управління).
Для забезпечення виконання покладених на ІСУ вузлом МР функцій реалізація
наведених вище підсистем можлива з використанням так званих програм-агентів. З одного
боку, агент – це програма, яка знаходиться в середовищі, від якого отримуються дані про
події, що відбуваються, інтерпретує їх і виконує команди, що впливають на це середовище. З
іншого боку, поняття агента стало одним з розширень поняття програми. Воно з’явилося у
зв’язку з використанням програм не тільки для вирішення численних завдань, пов’язаних зі
збором, обробкою та структуризацією інформації, але і в системах реального часу (real-time
systems) для швидкого прийняття рішень різними системами управління. Агент може містити
програмні і апаратні компоненти.
На рис. 2 зображена класифікація агентів за різними ознаками.
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Рис. 2. Класифікація агентів
Розглянемо наведену класифікацію детальніше. Головна відмінність агентів, що
працюють у режимі реального часу, є те, що вони функціонують (запускаються,
призупиняються, поновлюються, завершуються, запускаються знову) у відповідності із
зовнішніми фізичними збудниками (змінами у навколишньому чи програмному середовищі).
Програма-агент, що працює в реальному часі, взаємодіє з оточенням (отримує і передає
інформацію) за допомогою інтерфейсів, тобто вона впливає на навколишнє середовище і
відчуває, в свою чергу, вплив навколишнього середовища. Звідси випливає інша відмінність
програм-агентів реального часу, яка полягає у потенційній можливості оцінювати результати
свого функціонування (зворотній зв’язок) і міняти свої дії в майбутньому з урахуванням
досвіду, отриманого в минулому. Саме ці відмінності від звичайної програми призвели до
виникнення поняття інтелектуального агента (ІА). У традиційних системах програми можуть
правильно функціонувати тільки в умовах повністю передбачуваного оточення, а не в умовах
невизначеності. Для того щоб виконати за допомогою програми деякі обчислення користувач
повинен задати всю вхідну інформацію (аргументи). Якщо програма бере вихідні дані з бази
даних, то повинна бути повна впевненість у тому, що ці дані є в базі. Реактивні ж агенти не
мають ніякого уявлення про стан зовнішнього середовища, ні механізму вирішення завдань,
ні достатньої кількості власних ресурсів.
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Агенти пошуку займаються пошуком інформації та поповнюють нею наявну базу
даних, з якої потім агенти формування бази знань формуються знання та правила, що
застосовуються при вирішенні поставлених завдань. Агент планування відповідає за
організацію діяльності ІСУ при вирішенні різних задач. Він повинен балансувати діяльність
ІСУ між метою її функціонування в умовах, що змінюються, і безпосереднім виконанням
поставлених на вузол МР завдань з урахуванням доступних вузлових та мережевих ресурсів.
Агенти навчання здійснюють процес інтелектуалізації системи управління, тобто
забезпечують здатність самостійно приймати рішення.
Агенти формування управлінських рішень відповідають за реалізацію множини методів
управління вузловими та мережевими ресурсами, які функціонують на різних рівнях
моделі OSI.
Звичайні агенти діють тільки на основі поточних знань (рис. 3). Їх агентська функція
заснована на схемі умова-дія (IF (умова) THEN (дія)). Така функція може бути успішною,
тільки якщо навколишнє середовище повністю піддається спостереженню. Деякі агенти
також можуть мати інформацію про власний поточний стан, що дозволяє їм не звертати
уваги на умови, передумови яких вже виконані.
Аге нт

сприйняття
Се нсори
Отр имана
інформ ація

Ум ова дії
(правила
„якщ о-то”)

Н авколиш н є
се редовищ е

Дії, які
необхідно
виконати
Зб удж ува ч

дії

Рис. 3. Структурна схема звичайного агента
Агенти з поведінкою, що засновані на моделі, можуть оперувати з середовищем, яке
лише частково піддається спостереженню. Усередині агента зберігається уявлення про ту
частину, що знаходиться поза межами огляду. Щоб мати таке уявлення, агенту необхідно
знати, як виглядає навколишній світ, як він влаштований.
Цілеспрямовані агенти схожі з попереднім типом, проте вони, крім іншого, зберігають
інформацію про ті ситуації, які для них прийнятні. Це дає агенту можливість вибрати серед
багатьох шляхів той, що приведе до потрібної мети.
Цілеспрямовані агенти розрізняють тільки стан, коли мета досягнута, і коли не
досягнута. Практичні агенти, крім цього, здатні розрізняти, наскільки бажаний для них
поточний стан. Така оцінка може бути отримана за допомогою „функції корисності”, яка
проектує безліч станів на безліч заходів корисності станів.
ІА мають здатність до навчання і пристосування до змін навколишнього середовища.
На відміну від звичайного агента (рис. 3), який передбачає реакцію на зовнішній вплив,
шляхом перебору наявних в базі знань правил, яка самостійно не поповнюється, ІА в своєму
складі має блоки, які дозволяють їм виробляти нові знання в процесі
функціонування (рис. 4).
Сенсори агента відповідають за отримання повідомлень від середовища та інших
агентів і деяким чином перетворюють їх у внутрішнє представлення агента (які, в разі
автономності агента, нічим не відрізняються від середовища за способом взаємодії). У блоці
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порівняння агента здійснюється порівняння наявної інформації, що міститься в базі знань, з
інформацією, яка надходить від зовнішнього середовища та інших агентів.
Блок навчання агента відповідає за поповнення новими знаннями існуючої бази знань,
яка служить для зберігання всіх без винятку знань, отриманих в процесі функціонування
агента. Сюди входять база моделей агентів, база знань про розв'язувані задачі і база знань
власного „досвіду”. На етапі ініціалізації в базі знань знаходиться деяка інформація про стан
зовнішнього середовища та інших агентів. Дані поміщаються в базу по мірі взаємодії з
іншими агентами чи навколишнім середовищем. База знань, опрацьовуючи ситуацію, яка
склалася, зберігає знання про способи вирішення завдань і методи вибору цих способів.
І нт е л е кт у а л ьн и й
а ген т
сп ри й ня ття
С е н сор и

Б лок п орів н янн я

Бло к н ав ча нн я

Н ав к о ли ш н є
с ер ед о ви щ е

Ба за зн а нь
(ста ндар ти п ов е дін ки )

Бл ок р еал із ац ії
р іш ен ь

Г енер ато р ц ілей
уп р ав лінн я

Зб уд ж увач

д ії

Рис. 4. Інтелектуальний агент
В блоці генератор цілей управління обробляються всі отримані дані та показники і
формується ціль, яку потрібно досягти для вирішення поставленої задачі. У блоці реалізації
рішень, на основі правил поведінки, визначених базою знань, а також поставленої мети
здійснюється формування та реалізація управляючого впливу. Збуджувачі агента служать
засобом відправлення управляючих повідомлень до середовища та інших агентів.
Таким чином, на відміну від звичайних агентів, ІА володіють деякими знаннями про
навколишній світ, які дозволяють їм самим вирішувати завдання без втручання користувача.
Крім того, ІА може взаємодіяти з іншими агентами з метою спільного вирішення певних
завдань. Сьогодні прийнято розрізняти два визначення інтелектуального агента – „слабке” і
„сильне” [13].
Під ІА в слабкому сенсі розуміється програмно або апаратно реалізована система, яка
володіє такими властивостями:
автономність – здатність інтелектуального агента функціонувати без втручання
людини і при цьому здійснювати самоконтроль над своїми діями і внутрішнім станом;
суспільна поведінка (social ability) – здатність функціонувати у взаємодії з іншими
агентами, обмінюючись з ними повідомленнями за допомогою деякої загальнозрозумілої
мови комунікацій;
реактивність (reactivity) – здатність сприймати стан середовища і своєчасно
відповідати (реагувати) на ті зміни, які в ній відбуваються;
мобільність (mobility) – здатність агента мігрувати мережею в пошуках необхідної
інформації для вирішення своїх завдань, при кооперативному вирішенні завдань спільно або
за допомогою інших агентів і т.д.;
проактивність (proactivity) – здатність агента брати на себе ініціативу, тобто здатність
генерувати цілі і діяти раціонально для їх досягнення, а не тільки реагувати на
зовнішні події.
Сильне визначення агента формується за допомогою доповнень до вище перелічених
властивостей. Зокрема, головним з них є наявність у агента хоча б деякої підмножини так
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званих
„ментальних
властивостей”,
або
інтенсіональних
понять,
до
яких
відносяться наступні:
знання (knowledge) – це постійна частина знань агента про себе, середовище і інших
агентів, тобто та частина, яка не змінюється в процесі його функціонування;
переконання (beliefs) – знання агента про середовище, зокрема, про інших агентів; це ті
знання, які можуть змінюватися в часі і ставати невірними, проте агент може не мати про це
інформації і продовжувати залишатися в переконанні, що на них можна засновувати
свої висновки;
бажання (desires) – це стани, ситуації, досягнення яких з різних причин є для агента
бажаним, проте вони можуть бути суперечливими і тому агент не очікує, що всі вони
будуть досягнуті;
наміри (intentions) – це те, що агент або зобов’язаний зробити в силу своїх зобов’язань
по відношенню до інших агентам (йому „це” доручено і він узяв цю задачу на себе), або те,
що випливає з його бажань (тобто несуперечливе підмножина бажань, вибране з тих чи
інших причин, і яке є сумісним з прийнятими на себе зобов’язаннями);
цілі (goals) – конкретика множини кінцевих і проміжних станів, досягнення яких агент
прийняв в якості поточної стратегії поведінки;
зобов’язання по відношенню до інших агентів (commitments) – завдання, які агент
бере на себе на прохання (дорученням) інших агентів у рамках кооперативних цілей або
цілей окремих агентів в рамках співпраці.
Відповідно до представленої в [7] концепції, а також проведеної вище класифікації
агентів інтелектуальну систему управління вузлом МР (див. рис. 1) можна представити у
вигляді моделі, що складається з ІА різного призначення (рис. 5). Координація роботи ІА
здійснюється метаагентом, який відповідає за функціонування вузлової ІСУ, метою якого є
забезпечення заданої якості обслуговування різних типів трафіка, що передаються в
радіомережі.
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Рис. 5. Модель системи управління вузла МР з використанням ІА
З урахуванням поточного стану вузла зв’язку та вимог до якості передачі певного типу
інформації, а також поточного стану та динаміки зміни середовища, ІА повинні здійснювати
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формування управляючих рішень та забезпечувати адаптацію системи управління до зміни
зовнішнього середовища або зміни параметрів вузлової системи управління шляхом:
– підтримки необхідних режимів функціонування мобільних вузлів (радіомережі чи
її зони);
– створення правил поведінки та моделей реакцій на основі даних, отриманих з
зовнішнього середовища;
– перерозподілу функцій мобільного вузла, у разі виходу його з ладу, на інший
мобільний вузол чи групу вузлів;
– визначення (зміна, у разі необхідності) пріоритетів функціонування ІА в залежності
від доступних йому внутрішніх ресурсів, що дозволить уникнути ситуації, за якої прийняття
управляючих рішень буде покладене на ІА з недостатніми внутрішніми ресурсами;
– активізації інших ІА у разі зміни параметрів зовнішнього середовища чи після
надходження команд з ІСУ;
– збору даних про стан навколишнього середовища, а також вузлові та мережеві
ресурси і передача цих даних (за необхідності) іншим ІА;
– забезпечення самонавчання ІСУ на основі зібраної інформації про стан
навколишнього середовища та стан самої системи управління;
– виконання функцій тимчасового координатора МР, при втраті зв’язку з вузлом, який
координує роботу МР, в залежності від визначеної в процесі функціонування пріоритетності;
– відстеження подій і сигналізації про їх виникнення при надходженні управляючої
команди від ІСУ;
– отримання даних про правила поведінки та моделі реакцій від ІА вузлового рівня.
Висновки. Таким чином, забезпечення здатності МР до самоорганізації, а також
адаптації її елементів до різних умов функціонування вимагає наявності інтелектуальної
системи управління у складі кожного вузла МР. У статті запропоновано реалізувати функції
різних підсистем інтелектуальної системи управління вузлом МР шляхом використання
інтелектуальних агентів, головною особливістю яких є здатність до навчання і
пристосування до змін навколишнього середовища.
Проведена класифікація програм-агентів, а також розглянуті структура та властивості
інтелектуальних агентів дозволили зробити висновки про те, що для побудови ІСУ вузлом
радіомережі класу MANET доцільно використовувати інтелектуальні агенти різного
призначення, які відрізнятимуться за потужністю та покладеними на них функціями.
В ході подальших досліджень будуть розроблені методи прийняття рішення
інтелектуальними агентами у складі ІСУ вузлом МР, а також методи для координації рішень,
що приймаються агентами різних вузлів МР.
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БАГАТОКАСКАДНА I/Q-ДЕМОДУЛЯЦІЯ OFDM-СИГНАЛІВ ПРИ ЇХ
ОДНОКАНАЛЬНОМУ АНАЛОГО-ЦИФРОВОМУ ПЕРЕТВОРЕННІ
В статті запропоновані багатокаскадні варіанти включення I/Q-демодуляторів, що дозволяє забезпечити
додаткову перешкодозахищеність каналу зв'язку.
Слюсар В.І., Сердюк П.Є. Многокаскадная I/Q-демодуляция OFDM сигналов – при их одноканальном
аналого-цифровом преобразовании. В статье предложены многоаскадные варианты включения I/Qдемодуляторов, позволяющие обеспечить помехозащещенность канала связи.
V.Slysar, P.Serdjuk Multistage I/Q-demodulate OFDM signals at their one channel analog-digital
transformation. Multistage versions of I/Q-demodulate OFDM signals which allow to secure noise-immunity to the
communication chanal are offered in this article.
Ключові слова: I/Q-демодуляція, стробування відліків, комплексно-сполучена складовa.

Актуальність досліджень. Потреба у застосуванні завадозахищених засобів зв’язку
спонукає до пошуку відповідних за властивостями методів цифрової обробки сигналів. Серед
таких методів важливе місце займають квадратурні демодулятори (I/Q-демодулятори), що
мають покращені частотно-селективні властивості при обробці відліків аналого-цифрових
перетворювачів (АЦП) [1].
Аналіз останніх публікацій [1-3] показує, що багатокаскадне включення кількох I/Qдемодуляторів парного порядку в [1] дозволяє розширити смугу частот, в якій якість
формування квадратурних складових сигналів задовольняє потребам [2], а також збільшити
позасмугове пригнічення амплітудно-частотної характеристики (АЧХ), що позитивно
впливає на завадозахищеність приймального пристрою. При цьому зменшується динамічний
діапазон вагових коефіцієнтів.
В [2] було зазначено, що багатокаскадний I/Q-демодулятор може бути замінений майже
еквівалентним за формою АЧХ однокаскадним демодулятором парного порядку, однак
пропоновані в [2] варіанти забезпечують таку заміну лише з певним наближенням.
В сучасних аналого-цифрових перетворювачах (АЦП) високі частоти дискретизації
аналогових сигналів накладають жорсткі вимоги до апаратури цифрової обробки даних.
Формування квадратурних складових OFDM сигналів в приймальному пристрої доцільно
поєднувати з попередньою частотною селекцією, що дозволяє забезпечити додаткову
перешкодозахищеність каналу зв'язку. У статті запропоновано багатокаскадні варіанти
включення I/Q-демодуляторів, що дозволяють поєднувати виконання зазначених функцій.
Однак, реалізація таких фільтрів стикається з проблемою великих за величиною
динамічних діапазонів зміни коефіцієнтів фільтрації. Її прояв позначається і при менших
порядках фільтрів, тому для вирішення проблеми високого динамічного діапазону
коефіцієнтів можливе використання багатокаскадного включення I/Q-демодуляторів.
Метою статті є розробка багатокаскадного включення I/Q-демодуляторів при їх
одноканальнльному АЦП, що дозволить зменшити розмірність I/Q-демодуляторів, а також
знизити динамічний діапазон вагових коефіцієнтів.
За основу запропонованого підходу до обробки сигналів взятий один з варіантів
способу додаткового стробування (децимації) цифрових відліків АЦП, приведених в [4].
Принцип реалізації методу пояснений на рис. 1 для 2-каскадного варіанту I/Q-демодуляції.
При цьому використовуються наступні позначення:
U t –відліки напруг сигналів по виходу АЦП; U c(s) – квадратурні складові напруг на
виході першого каскаду I/Q-демодуляции; U 1c(s) – квадратурні складові напруг на виході
першого підканалу другого каскаду I/Q-демодуляції; U 2 c(s) – квадратурні складові напруг на
виході другого підканалу другого каскаду I/Q-демодуляции; С, S – косинусна и синусна
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cкладова вихідного відгуку пристрою. На вхід другого каскаду подаються сформовані
першим каскадом квадратурні складові напруг сигналів Uc, Us. Вихідні сигнали другого
каскаду формуються за формулами:
С = U1c + U2s, S = U1s – U2c.
(1)
Отримані таким чином результати I/Q-демодуляції далі можуть використовуватися в
якості вхідних відліків сигналів для наступного каскаду, який за схемою ідентичний
структурі каскаду № 2.

Uc
Ut

U1c
I/Q-

U1

U1c +

C

I/Q-

Us
I/Q-

U2c
U2s

U1s -

S

Рис. 1. 2-каскадный I/Q-демодулятор

Для ілюстрації ефекту, що досягається послідовним включенням двох каскадів I/Qдемодулятора, на рис. 2 суцільною лінією представлена АЧХ 2-каскадної схеми I/Qдемодуляції при 8-відліковому ковзному вікні в обох каскадах (пунктирна лінія відповідає
однокаскадний схемі).

[

f мГц]

Рис. 2. АЧХ 2-каскадної схеми I/Q-демодуляції

Як можемо побачити, даний варіант обробки не усуває дифракційний максимум в АЧХ,
але збільшує крутизну її пелюсток і провал між ними завдяки подвійної фільтрації сигналів в
I/Q-демодуляторі.
Для підвищення частотної вибірковості процедури I/Q-демодуляції слід
використовувати багатокаскадні включення I/Q-демодуляторів.
Принцип формування структури багатокаскадних схем демодуляції сигналів з виходу
одноканального приймача пояснений на рис. 3 на прикладі 4-каскадного включення
I/Q-демодуляторів.
Для вибору конкретних варіантів реалізації I/Q-демодулятора для початку представляє
цікавість порівняння ефективності частотної селекції однокаскадний (рис. 4) і двокаскадних
структур (рис. 1) демодуляторів.
Основним завданням проведених досліджень з'явився пошук відповіді на питання,
ідентичні чи амплітудно-частотні характеристики (АЧХ) двох послідовно включених 8відлікових каскадів I/Q-демодулятора за схемою рис. 1 і однокаскадного демодулятора (рис.
4), 16-відліковим ковзним вікном I/Q-фільтрації сигналів. Зазначена задача вирішувалася
шляхом математичного моделювання в пакеті Mathcad. Для розрахунку коефіцієнтів I/Q86
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демодуляції використовувалася методика, представлена в [5]. При цьому 8-відлікові I/Qдемодулятори, що входять до складу двокаскадної схеми (рис. 1), функціонували з ваговими
коефіцієнтами, вираженими через одну незалежну змінну у вигляді: a = C, b = 11C, c = 15C,
d = 5C , де C – ціле число.
U1 c

Uc
Ut

I/Q-

U1

C

U1c + U2s

s

I/Q-

Us

S

U2 c
U2 s

I/Q-

U1s - U2c

U3 c

С

I/Q-

S

I/Q-

С1

S1

U3 s

U 3 c + U4 s

U4 c
U4 s

U3 s – U4 s

C1

S1

U5 c
I/Q-

s

U 5 c + U6 s

U6 c
U6 s

U5 s – U6 s

U5

I/Q-

C2

S2

Рис. 3. 4-каскадний варіант I/Q-демодулятора [4], в якому вихідний сигнал визначається
виразами: С2 = U5c + U6s та S2 = U5s – U6c

Uc
Ut

I/Q-

Us

Рис. 4. Однокаскадний варіант I/Q-демодулятора

Аналогічно розраховувалися ваги і для 16-відлікового ковзного вікна однокаскадного
I/Q-демодулятора, які в моделі були представлені послідовністю a = C, b = 79C, c = 793C,
d = 2431C, e = 3003C, f = 1573C, g = 299C, h = 13C.
На рис. 5 представлений результат розрахунку АЧХ однокаскадного 8-відлікового I/Qдемодулятора (позиція „1”), однокаскадного 16-відлікового I/Q-демодулятора (позиція „2") з
зазначеним набором вагових коефіцієнтів, а також двокаскадної схеми (рис. 1) з 8відліковими I/Q-демодулятор (позиція „3”).У всіх зазначених випадках незалежна змінна при
розрахунку вагових коефіцієнтів C = 1. Аналогічний результат, виражений в логарифмічному
масштабі, наведено на рис.6. Як показало моделювання, при використанні однакового
принципу розрахунку вагових коефіцієнтів, виражених через незалежну змінну, форма АЧХ
однокаскадного 16-відлікового I/Q-демодулятора (позиція „2”) і двокаскадної схеми (рис. 1)
з 8-відліковими I/Q-демодулятор (позиція „3”) практично збігається. При цьому
двохкаскадна схема має виграш в глибині придушення позасмугових сигналів, що досягає
від 2 до 3 [дБ] по краях смуги (див. рис. 6). Істотна перевага двокаскадної схеми полягає у
використанні більш ніж на 2 порядки меншого динамічного діапазону вагових коефіцієнтів,
що знижує вимоги до апаратної реалізації помножувачів та інших елементів демодулятора.
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Рис. 5. АЧХ одно- та двухкаскадных I/Q-демодуляторів

1
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Рис. 6. АЧХ одно- та двокаскадних I/Q-демодуляторів у логарифмічному масштабі

Висновки. У загальному випадку зроблені висновки будуть справедливі щодо
зіставлення двохкаскадний M-відлікових і однокаскадних 2M-відлікових I/Q-демодуляторів з
однаковим методом розрахунку коефіцієнтів. Це відкриває можливості для заміни
многокаскадной схеми еквівалентної однокаскадний.
Слід також зазначити, що згідно [2] для однокаскадного 16-відлікового демодулятора
на відміну від 8-відлікового може бути отриманий 2-й набір вагових коефіцієнтів,
синтезованих на основі двох незалежних змінних, наприклад, a = 1, b = 46, c = 265, d = 550,
e = 627, f = 418, g = 131, h = 10. АЧХ такого демодулятора, представлена на рис. 5, 6 в позиції
„4”, характеризується значним придушенням позасмугових сигналів.
Отже, підібравши вдало коефіцієнти, можна замінити двохкаскадний фільтр
однокаскадні меншого порядку більш ефективно, ніж у випадку використання однотипного
розрахунку вагових множників. У той же час цілком очевидно, що повинна існувати
еквівалентна заміна і такого виграшного варіанту однокаскадний фільтрації на
двохкаскадний схему меншого порядку. Проте в даному випадку питання можливості
отримання цілочисельного набору коефіцієнтів фільтрації для двокаскадного еквівалента
однокаскадний схеми залишається відкритим. У той же час в результаті досліджень вдалося
встановити, що АЧХ зазначеного 16 - відлікового I/Q – демодулятора з коефіцієнтами a = 1,
b = 46, c = 265, d = 550, e = 627, f = 418, g = 131, h =10 практично збігається з АЧХ
трехкаскадного схеми включення розглянутих вище 8-відлікових демодуляторів.
Сказане ілюструють рис. 7, 8, де цифрами „3” позначена АЧХ трьох послідовно
включених каскадів 8-відлікових I/Q-демодуляторів, а цифрою „4” – АЧХ зазначеного
однокаскадного варіанта 16-відлікового демодулятора. При цьому лінії „1”, „2” в
адаптованому масштабів відображення відповідають графіками, представленим на рис. 5, 6.
Неважко помітити, що АЧХ трьохкаскадного I/Q-демодулятора в межах майже всього
головної пелюстки проходить на 1 – 2 [дБ] нижче АЧХ 16-ти відлікового демодулятора.
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Рис. 7. АЧХ одно- та трьохкаскадних I/Q-демодуляторів
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Рис. 8. АЧХ одно та трьокаскадных I/Q-демодуляторів в логарифмічному масштабі
Використання багатокаскадного включення дозволяє зменшити розмірність I/Qдемодуляторів для досягнення заданого рівня перешкодозахищеності, а також знизити
динамічний діапазон вагових коефіцієнтів. В подальшому необхідно узагальнити запис
відгуку демодулятора нечіткого порядку, що дозволить прогнозувати значення коефіцієнтів
при довільній розмірності каскадів двокаскадної схеми.
ЛІТЕРАТУРА
1. Слюсар В.І., Сердюк П.Є. Метод багатокаскадної I/Q-демодуляції сигналів // VI-й
науково-практичний семінар “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та
мереж спеціального призначення” (20 жовтня 2011 р., доповіді та тези доповідей). – Київ:
ВІТІ НТУУ "КПІ", 2011. – C. 181.
2. Слюсар В.И., Сердюк П.Е. Сравнение одно- и двухкаскадной схемы цифровой I/Qдемодуляции. // V Международный научно-технический симпозиум «Новые технологии в
телекоммуникациях» (ГУИКТ-Карпаты '2012). 17 – 21 января 2012 г. – Карпаты, Вышков. –
C. 29 – 31.
3. Слюсар В.І., Сердюк П.Є. I/Q-демодулятори непарного порядку // VIІ-й науковопрактичний семінар “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж
спеціального призначення” (24 – 26 жовтня 2012 р., доповіді та тези доповідей). – Київ: ВІТІ
НТУУ "КПІ", 2011. – C. 181.
4. Jan–Erik Eklund and Ragnar Arvidsson. A Multiple Sampling, Single A/D Conversion
Technique for Demodulation in CMOS.// IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 31, No. 12,
December 1996. – рр 1987 –1994. – http://iroi.seu.edu.cn/jssc9697/data/31_12_08.pdf.
Слюсар В.И., Методика синтеза I/Q-демодуляторов произвольной размерности.
/Слюсар В.И., Малярчук М.В., Бондаренко М.В.// ІІI-й Міжнародний науково-технічний
симпозіум "Нові технології в телекомунікаціях"– (ДУІКТ–КАРПАТИ '2010, с. Вишків). –
Київ: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.– 2 – 5 лютого 2010.
– C. 53 – 55.
89

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013
════════════════════════════════════════════════════════
УДК 681.3
д.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АНАЛІЗУ НЕСПРАВНОСТЕЙ ОПЕРАТОРОМ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
Запропоновано методологічні основи проектування системи підтримки прийняття рішень аналізу
несправностей оператором інформаційної мережі. Сформульована задача синтезу оптимальної структури
системи та запропоновано її рішення на основі агрегативно-декомпозиційного підходу. Наведено постановки
задач розподілу функцій між елементами системи, вибору технічних та програмних засобів, а також вибору
адекватної моделі подання знань в базі знань системи та запропоновані методи їх вирішення.
Субач И.Ю. Методологические основы проектирования системы поддержки принятия решений
анализа неисправностей оператором информационной сети. Предложены методологические основы
проектирования системы поддержки принятия решений по анализу неисправностей оператором
информационной сети. Сформулирована задача синтеза оптимальной структуры системы и предложено ее
решение на основе агрегативно-декомпозиционного подхода. Приведены постановки задач распределения
функций между элементами системы, выбора технических и программных средств, а также выбора
адекватной модели представления знаний в базе знаний системы и предложены методы их решения.
I. Subach Methodological bases of designing of decision support system of the analysis of alarms are offered
by the operator of an information network. The problem of synthesis of optimum structure of system is formulated and
its decision on a basis aggregate-decompositionthe approach is offered. Statements of problems of distribution of
functions between elements of system, a choice technical and software, and also a choice of adequate model of
representation of knowledge in the knowledge base of system are resulted and methods of their decision are offered.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інформаційна мережа, аналіз несправностей.

Актуальність. Технічною основою системи зв’язку та автоматизації управління
військами є інформаційні мережі, що являють собою сукупність інформаційнотелекомунікаційних вузлів, локальних обчислювальних мереж, окремих робочих станцій та
засобів зв’язку. Сукупність зазначених елементів має досить складну топологію проте, аналіз
показує, що масовий характер несправностей обумовлює необхідність обробки оператором
інформаційної мережі (ІМ) значного об’єму даних в умовах дефіциту часу. Враховуючи, що
процес прийняття рішення є складним психологічним процесом, виникають передумови для
перевищення перепускної спроможності оператора і зниження якості рішень, які він приймає
в ході управління ІМ.
Основними недоліками існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення оператора
ІМ є: складність структури інформаційної мережі; високий внутрішній і зовнішній динамізм;
неповнота та недостовірність вихідних даних про стан системи; складність та обмеженість
можливостей математичного опису стану системи; висока ротація кадрів та низький рівень
професіоналізму фахівців.
Аналіз досвіду управління функціонуванням ІМ військового призначення показує, що
однією з головних задач є задача аналізу стану ІМ, яка у теперішній час є практично не
автоматизованою. Оператори системи приймають рішення тільки на основі особистого
досвіду та інтуїції. Оскільки в даний час має місце велика ротація кадрів Збройних Сил (ЗС),
то рівень професіоналізму таких фахівців є не дуже високим. У зв’язку з цим час, який
витрачається операторами на аналіз стану та локалізацію несправностей, не відповідає
нормативному часу, що у свою чергу, впливає на оперативність вирішення задач управління
у цілому.
Наявність наведеної невідповідності обумовлює актуальність досліджень, які
полягають у підвищенні обґрунтованості та оперативності рішень оператора ІМ військового
призначення на основі розробки та впровадження систем підтримки прийняття його рішень
(СППР).
Аналіз останніх досліджень і публікацій у галузі управління ІМ [1–11] показує, що
засоби інтелектуалізації процесів прийняття рішень оператором ІМ є найбільш важливими та
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практично необхідними в сфері інфокомунікацій. Створення подібних систем є основним
напрямом розвитку проблемно-орієнтованих програмних засобів, що забезпечують
ефективне застосування засобів обчислювальної техніки в даній сфері людської діяльності,
що пов’язана з прийняттям рішень.
СППР оператора ІМ [12] являє собою складну систему, що характеризується
комплексною взаємодією територіально та функціонально розподілених елементів тому, від
її організації, а також від якості джерел отримання знань та потужності бази знань залежить
ефективність усієї інтелектуальної системи у цілому [3].
Під час визначення структури СППР необхідно провести аналіз задач, які вона має
вирішувати, обґрунтовано обрати алгоритми їх реалізації, визначити кількість рівнів та
вузлів системи, здійснити декомпозицію задач та інформації на вузли та рівні системи, а
також визначити комплекс програмно-технічних засобів (рис. 1). Вибрана структура
вважається оптимальною, якщо загальна ефективність системи, яка проектується є
максимальною.

Основні задачі СППР:

Принципи побудови СППР:

моделювання знань і процесів прийняття
рішень на основі людської логіки та міркувань;
оперативна та ефективна обробка великих
об’ємів різнорідної інформації (кількісної,
лінгвістичної, неточної, неповної);
урахування суб’єктивних переваг та оцінок
оператора інформаційної мережі;
урахування динаміки змін зовнішнього
середовища, навчання та адаптування на основі
накопиченого досвіду.

розподілений характер структури системи;
ієрархічність побудови структури системи
та її бази даних і знань;
відкритість модульної структури;
адаптивність представлення знань та
пошуку рішень;
масштабуємість методів та алгоритмів
обробки інформації;
використання сучасних інформаційних
моделей та технологій під час відображення
інформації.

Функції СППР:
формування та надання оператору інформаційної мережі рекомендацій щодо подальших дій та надання
йому необхідної довідкової інформації;
формування бази моделей несправностей, що виникають під час функціонування системи;
формування оптимального плану аналізу повідомлень про несправності.

Рис. 1. Основні задачі, функції та принципи побудови системи підтримки прийняття рішень
оператора інформаційної мережі військового призначення

Виклад основного матеріалу. Для формалізації задачі синтезу оптимальної структури
СППР оператора застосуємо підхід, наведений у [13].
Дано: Р – множина методів побудови системи або її елементів;
F(P) – множина взаємозв’язаних функцій (задач, інформації) СППР відповідно до
принципів її побудови;
A – множина можливих зв’язаних елементів системи (вузлів, рівнів системи та інше);
W – операція оптимального відображення елементів множини F на елементи
множини A.
Необхідно: забезпечити екстремум цільової функції при умові виконання заданих
обмежень. Таким чином, задача синтезу оптимальної структури СППР оператора ІМ
задається виразом:

[f ∈ F (P ) ]W [Aopt ∈ A],
opt
– оптимальний набір елементів структури СППР.
де A
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Під час вибору оптимального варіанту структури системи є можливими два варіанти
відображення W: перший, коли кожна задача виконується лише одним з декількох можливих
вузлів системи та другий, коли задача виконується декількома вузлами системи.
Аналіз функцій, задач та технологій мережного управління щодо усунення
несправностей оператором ІМ [1, 2, 12] свідчить про те, що більш придатним є другий
випадок, тобто відбувається декомпозиція вихідної задачі на підзадачі, паралельне їх
рішення локальними СППР з наступним агрегуванням результатів рішення підзадач у
загальне рішення вихідної задачі [13].
У якості показника ефективності PEDSS виберемо відношення ефективності до вартості:
PEDSS =E/C та зведемо задачу до оцінки можливості досягнення максимуму ефективності при
заданій вартості. Показник ефективності функціонування СППР задається за допомогою
функціоналу:

[

)]

(

PE DSS = F OP (OPa , OPt ), C Ce , Cd , Cc ,Ctr , C pr , Cu ,
де OP – оперативність вирішення задачі;
OPa – оперативність алгоритмів;

(1)

OPt – оперативність програмно-технічних засобів;
C – вартість системи;
Ce – вартість експлуатації програмно-технічних засобів;
Cd – вартість розробки задач;
Cc – вартість технічних засобів;
Ctr – вартість передачі інформації між вузлами системи;
C pr – вартість програмного забезпечення;
Cu – вартість утримання обслуговуючого персоналу.
Оптимізація функціоналу (1) є метою синтезу структури СППР оператора ІМ.
Для формалізації багатокритеріальної задачі синтезу оптимальної структури
розподіленої СППР оператора ІМ введемо наступні позначення:
Ni =

{ K | K = 1, K } – множина можливих алгоритмів рішення
i

і -ої задачі в системі,

включаючи її рішення ручним способом;
aii ' – матриця зв’язку між задачами; задачі i та i ' вважаються зв’язаними, якщо для
рішення i -ої задачі використовується інформація, яка є вихідною для i ' -ої задачі, при цьому

aii ' має зміст середнього потоку інформації від i -ої задачі до задачі i ' та якщо задачі не
зв’язані, то aii ' = 0 ;

γ jj ' – матриця витрат на передачу одиниці інформації з j -го вузла у вузол j ' ,
причому для незв’язаних вузлів γ jj ' = ∞ . Врахуємо, що затрати на передачу інформації між
вузлами визначаються при заданій структурі системи зв’язку;
ml – значення, яке відображує характеристики технічних засобів, наприклад, об’єм
пам’яті, тактову частоту процесору та інші;
aijk – експлуатаційні витрати на рішення i -ої задачі k -м способом у j -му вузлі;
mik – потреба i -ої задачі, що вирішується k -м способом у ресурсах програмних та
технічних засобів;
K l – витрати на програмні, технічні засоби;
Kik – витрати на розробку і впровадження i -ої задачі у k -му варіанті;
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Clj = Ctj + C pj + Ccj – комплексний показник, що характеризує витрати на експлуатацію
l -го комплексу програмних та технічних засобів у j -му вузлі, з врахуванням витрат на
обслуговуючий персонал, де
Ctj – витрати на експлуатацію технічних засобів у j -му вузлі;

C pj – витрати на експлуатацію програмного забезпечення у j -му вузлі;
Ccj – витрати на обслуговуючий персонал, що обслуговує l -й комплекс програмних та

технічних засобів у j -му вузлі.
Тоді, оптимальна структура СППР оператора ІМ, при умові мінімізації витрат на
систему, з урахуванням витрат на обмін інформацією між задачами, які вирішуються на
різних рівнях (вузлах) системи, а також витрат на її експлуатацію задається виразом:




(2)
min  ∑ bikj ,i ' k ' j ' xikj xi ' k ' j ' + ∑ clj x jl  ,
jl

i , j , k ,

i ', j ',k '

де

aikj , якщо ik = i 'k ' ,

bikj,i 'k ' j ' = 
' '
− aik ,i 'k 'γ jj' , якщо ik ≠ i k .

1, якщо частина i − ої задачі вирішуєтьс я у j − му вузлі k − м засобом,
xikj = 
0 − в іншому випадку.
1, якщо частина j − го вузлу має l − ий технічний засіб,
x jl = 
 0 − в іншому випадку.
при наступних обмеженнях:
∑ xikj = 1, i = 1, I ,

(3)

k, j

∑ kl x jl + ∑ kik xikj ≤ k , k = 1, K ,

(4)

∑ mik xikj ≤ ∑ ml x jl , j = 1, J .

(5)

l, j

i ,k

i ,k , j

l

Величина критерію (2) визначає експлуатаційні витрати на функціонування системи.
Обмеження (3) допускає рішення i − ої задачі в різних вузлах системи. Обмеження (4)
враховують той факт, що ресурси на розробку системи не повинні перевищувати заданої
величини k. Обмеження (5) вказують на те, що потреба вузлів у ресурсах технічних засобів
для розв’язання задач не повинна перевищувати заданих.
Сформульована задача є основою для синтезу оптимальної структури СППР оператора
ІМ, але слід зауважити, що у постановці (2)–(5) вона є нелінійною задачею математичного
програмування. Тому, для її рішення слід застосовувати агрегативно-декомпозиційний
підхід [13], який складається з двох взаємозв’язаних етапів: послідовної декомпозиції цілей,
функцій та задач, що виконуються системою та агрегуванні (об’єднанні) на відповідному
рівні деталізації елементів побудови системи у цілому.
Таким чином, процес проектування оптимальної структури СППР оператора ІМ
включає послідовне рішення задач синтезу основних елементів та частин системи.
На першому етапі визначається організаційна структура системи, виходячи з цілей та
стратегій функціонування ІМ, в результаті чого, визначається число рівнів ієрархії та вузлів
системи. На другому етапі оптимізується розподіл функцій (задач) за рівнями та вузлами
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системи. Далі, вибирається комплекс програмних та технічних засобів для реалізації СППР.
При цьому враховуються витрати на обладнання вузлів обраними засобами та їх
експлуатацію.
Розподіл функцій (задач) між елементами СППР є задачею проектування складних
технічних систем [14]. Для мінімізації часових витрат, які є зв’язаними з обміном
інформацією між рівнями та вузлами системи, необхідно сконцентрувати на кожному рівні
(вузлі) СППР функції (задачі), які мають максимальний взаємозв’язок у процесі
функціонування системи. Найбільш поширеними методами рішення таких задач є методи,
які базуються на розрізанні графів [3]. Постановка задачі може змінюватися у відповідності
до властивостей графів, котрі визначаються структурою та функціями системи.
Сформулюємо задачу розподілу функцій між елементами СППР оператора ІМ.
Нехай F = { f i }, f i I f j = ∅; i ≠ j; i, j = 1, n – множина функцій, які необхідно
розподілити між L = {l k }, k = 1, m – елементами системи. Будь-яку функцію

f i ∈ F / F ∗ , де

F ∗ – множина вже розподілених функцій, можна реалізувати на одному елементів з L.
Введемо параметр розподілу X ik :
1, якщо i − а функція реалізується на k − м елементі,
X ik = 
 0 − у противному випадку,

(6)

n

при обмеженні: ∑ X ik = 1, k = 1, m; i = 1, n , тобто кожну функцію можна закріпити тільки за
i =1

одним елементом.
Нехай aij – алгоритмічна зв’язність i − ої та j − ої функцій, Bi = {Biz }, z = 1, Z , i = 1, n –
характеристики обчислювальних засобів, які є необхідними для виконання i − ї функції,
B (k ) = B zk , z = 1, Z , k = 1, m – характеристики обчислювальних засобів k − го елемента
системи. Тоді задачу розподілу функцій можна представити у вигляді:

{ }

m n

знайти min ∑ ∑ aij X ik ,

(7)

k =1 i =1

при обмеженнях:
n

∑ Biz X ik ≤ Bzk , z = 1, Z , k = 1, m ,

i =1
n

∑ X ik = 1 , де X ik – задається виразом (6).

i =1

Рішенням

задачі

буде

сукупність

векторів

X 1∗ = ( X 11, X 21, K , X n1),

∗
X 2∗ = ( X 12 , X 22 , K , X n 2 ), ... , X m
= ( X 1m , X 2m , K , X nm ) із значеннями X ik , які задаються
виразом (6), що забезпечують мінімум цільової функції (7).
Для вирішення поставленої задачі застосовуються
точні методи (повного або
упорядкованого перебору, наприклад, метод „гілок та границь”), а також наближені,
евристичні методи. Застосування того чи іншого методу залежить від числа вершин графу та
насиченості його матриці суміжності.
Після попереднього розподілу функцій між елементами СППР виконується етап вибору
технічних та програмних засобів. Оскільки вибір технічних засобів здійснюється за часом
раніше, ніж закінчення етапу розробки функціональних підсистем, то на цьому етапі є
об’єктивно присутньою невизначеність вимог, що висуваються до наведених засобів. Ця
невизначеність вимагає застосування адекватних методів прийняття рішень, які ґрунтуються
на експертних оцінках та опрацюванні їх результатів методами теорії нечітких множин.
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Загальна постановка задачі вибору технічних засобів може бути описаною наступним
чином. Дано: множина варіантів технічних засобів Vi , i = 1, S , де кожний i − й варіант

характеризується набором технічних засобів X i = x1(i ) ,K , x n(i ) .
Для
кожного
варіанта
існує
вектор

показників

якості

Qi = q1( X i ) , ... , q j ( X i ), ... , qm ( X i ) . Будемо вважати, що серед показників існує l кількісних

( j = 1, l ) ,

приведених до нормованого виду від нуля до одиниці та

( )

(m − l ) −

якісних,

( )

представлених у вигляді функції приналежності рівню якості µl +1 X i , K , µ m X i , який
вимагається.
Необхідно: вибрати такий варіант I 0 технічних засобів, який забезпечить оптимальне

( )

значення векторного критерію Q : I 0 = arg opt Qi X i , де I 0 ∈ Vi ; i = 1, S .
Сформульована задача відноситься до класу задач нечіткої багатокритеріальної
оптимізації та може бути вирішеною за допомогою лексикографічного методу, який є не
складним у реалізації та вимагає мінімальної експертної інформації про ступінь переваги
показників [3]. Застосування методу полягає у наступному.
1. Упорядковуються показники за важливістю: q1 > q2 > L > q j > L qm ; j = 1, m .
2. Для кожного показника призначується величина припустимої поступки ∆q j ; j = 1, m ,
у межах якої розглянуті альтернативи вважаються практично рівноцінними.
3. Для першого за важливістю показника q1 формується множина π1 „практично
рівнозначних" альтернатив, які задовольняють умові:
max q1 X i − q1 X k ≤ ∆q1 .

( )

i = 1, S

i = I 0(1)

( )

k ≠ I 0(1)

4. Якщо множина π1 містить тільки один варіант, то він є найкращим. У випадку коли
множина π1 містить більш ніж один варіант, то переходимо до розгляду множини π1 за
показником q2 .
5. Для другого показника q2 формується множина π 2 варіантів з множини π1 , які
задовольняють умові:
max q2 X i − q1 X k ≤ ∆q2 .

( )

i ∈ π1

( )

k ∈π

k ≠ I 0(1)
6. Якщо множина π 2 містить тільки один варіант, то він є найкращим. У випадку коли
множина π 2 містить більш ніж один варіант, то розглядаємо варіанти за показником q3 і так
далі.
7. При умові, коли всі показники послідовно розглянуті й у результаті отримана
множина π = π 1 × π 2 × L × π m , що містить більш ніж одну альтернативу, то можна
застосувати два підходи:
зменшити величину припустимої поступки ∆q j ; j = 1, m , починаючи з першого за
i = I (2 )
0

важливістю показника та повторити усі кроки рішення;
надати можливість особі, що приймає рішення (ОПР) остаточного вибору найкращого
варіанту.
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Загальна постановка задачі вибору програмних засобів може бути описаною та
вирішеною за аналогічною схемою.
Крім того, у процесі проектування СППР на основі технологій обробки знань необхідно
найбільш повно враховувати характерні особливості предметної області та забезпечити
адекватне подання знань про об’єкти прийняття рішень у базі знань СППР. Адекватність
подання знань до задач, що вирішуються СППР, забезпечується обґрунтованим вибором
моделі подання знань та відповідних методів логічного виводу на знаннях.
Класичними моделями, що використовуються для подання знань в СППР, є семантичні
сітки, фрейми, логічні та продукційні моделі. Значного розвитку в останній час набули
нейронні мережі, квантові моделі, а також гібридні моделі подання знань [15].
Застосування моделей подання знань при створенні СППР на сучасному етапі
найчастіше базується на логіко-лінгвістичному підході. Основою логіко-лінгвістичного
підходу є теорія нечітких множин, яка дозволяє формалізувати нечітке вербальне описання
об’єктів прийняття рішень і застосувати відповідні математичні методи для обробки
нечітких даних. Метою застосування математичного та логічного апарату теорії нечітких
множин є пошук та оцінка переважних альтернатив з використанням процедур експертного
опитування з урахуванням нечіткості висловлювань експертів та невизначеності вихідних
даних. Даний підхід широко застосовується для модифікації описаних моделей подання
знань. З метою порівняння властивостей описаних моделей подання знань доцільно
визначити функції підсистеми подання знань в СППР: організація зберігання знань в системі,
введення нових знань та поєднання їх з існуючими, вивід нових знань, знаходження знань,
вилучення непотрібних знань, перевірка несуперечливості бази знань, а також здійснення
інтерфейсу між користувачем і базою знань [3].
Для ефективного виконання наведених функцій моделі подання знань повинні
задовольняти наступним вимогам: прогнозована ефективність; здатність пояснення рішення;
здатність до навчання; продуктивність; масштабованість; можливість експорту та імпорту
знань; наочність. Вимоги до ефективності визначають здатність системи оцінити
ефективність генерованого рішення. У разі незадовільної оцінки рішення система повинна
спробувати вказати оператору ІМ джерела суперечливості або неповноти для уточнення
вихідних даних. Здатність пояснення генерованого рішення є очевидною вимогою до
організаційно-технічних систем управління.
На основі аналізу властивостей моделей подання знань [15], їхніх переваг та недоліків,
а також вимог, яким вони мають відповідати, можна зробити висновок, що кожна з
розглянутих моделей знань лише частково відповідає заданим вимогам.
Задача вибору адекватної моделі подання знань в СППР за своїм характером є
багатокритеріальною та слабо формалізованою, тому традиційно вирішується на основі
досвіду та кваліфікації розробників, їх суб’єктивних поглядів та переваг. Недоліки такого
підходу є відомими. Перспективним напрямком для її рішення є застосування методів
парних порівнянь, наприклад, методу аналізу ієрархій. Формальна постановка задачі полягає
у наступному.
Дано: m – множина моделей подання знань (МПЗ). Деяка j -а властивість i -го
варіанта МПЗ характеризується величиною i -го часткового показника qij ; i = 1, m ; j = 1, n .
Тоді МПЗ при i -му варіанті реалізації характеризується вектором Qi = qi1, ..., qij , ..., qin .
Необхідно: з множини m варіантів МПЗ вибрати такий варіант i0 , який має найкраще
значення вектора Qi : i0 = arg optQi , i = 1, m .
Рішення задачі на основі використання методу аналізу ієрархій полягає у виконанні
чотирьох етапів.
1. Формалізація задачі у вигляді ієрархічної структури з декількома рівнями: ціль,
показники, альтернативи.
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2. Виконання експертами попарних порівнянь елементів кожного рівня та оформлення
результатів у вигляді сукупності матриць парних порівнянь.
3. На основі отриманих матриць парних порівнянь обчислення коефіцієнтів важливості
для елементів кожного рівня. При цьому перевіряється погодженість суджень експертів за
допомогою індексу погодженості.
4. Розрахунок підсумкової ваги кожної з альтернатив та визначення або ранжування
найкращої альтернативи.
Висновок. Запропоновані в статті методологічні основи дозволяють вирішити задачу
синтезу оптимальної структури СППР оператора ІМ, яка є нелінійною задачею
математичного програмування, на основі агрегативно-декомпозиційного підходу, який
полягає у послідовному ітераційному розв’язуванні взаємозв’язаних задач синтезу її
основних елементів та частин. Вони можуть бути застосованими на етапі проектування
СППР оператора ІМ військового призначення. Подальшими напрямками досліджень можна
вважати пошук шляхів удосконалення методології оптимальної організації функціонування
системи та її реалізації й еволюціонування.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА DUAL_EC_DRBG НА ОСНОВІ
ПОДВІЙНОГО СКАЛЯРНОГО МНОЖЕННЯ ТОЧОК ЕЛІПТИЧНОЇ
КРИВОЇ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Представлені результати аналізу обчислювальної складності генераторів псевдовипадкових
послідовностей на основі еліптичних кривих, рекомендованих сучасними стандартами. Запропоновано
програмну реалізацію генератора Dual_EC_DRBG зі змінними параметрами еліптичної кривої. Отримані
реалізації генератора Dual_EC_DRBG скоротили обчислювальну складність перетворень в 2 – 3 рази.

Чевардин В.Е., Изофатов Д.А., Сокол Г.В. Реализация генератора Dual_EC_DRBG на основе
двойного скалярного умножения точек эллиптической кривой с переменными параметрами.
Представлены результаты анализа вычислительной сложности генераторов псевдослучайных
последовательностей на основе эллиптических кривых, рекомендованных современными стандартами.
Предложена программная реализация генератора Dual_EC_DRBG с переменными параметрами
эллиптической кривой. Полученные реализации генератора Dual_EC_DRBG сократили вычислительную
сложность преобразований в 2 – 3 раза.
V. Chevardin, D. Izofatov, G. Sokol The implementation of the Dual_EC_DRBG generator based on a double
scalar multiplication of elliptic curve points with variable parameters. The analysis results of computational
complexity of random bit generators based on elliptic curves recommended by modern standards are shown in this
work. The program implementation of the Dual_EC_DRBG generator with variable parameters of the elliptic curve is
proposed. The resulting implementations of the Dual_EC_DRBG generator reduced computational complexity of the
transformation in 2– 3 times.
Ключові слова: випадкова послідовність, генератор псевдовипадкових послідовностей, еліптична крива,
обчислювальна складність.

1. Формулювання задачі
Сучасний розвиток суспільства вже неможливий без використання надійної та
захищеної
інформаційно-телекомунікаційної
складової.
Враховуючи
важливість
криптографічно стійких перетворень для забезпечення високої ефективності систем захисту
інформації, основним етапом розробки нових та вдосконалення існуючих криптосистем є
аналіз ефективності (криптографічна стійкість / обчислювальна складність) генераторів
псевдовипадкових послідовностей (ПВП).
Результати останніх досліджень в області алгоритмів генерації ПВП показали
поступове проникнення відомих теоретико-складних задач математики практично в усі
напрямки розвитку сучасних криптографічних систем захисту інформації. Як показали
проведені дослідження та відомі результати [1 – 12], алгоритми генерації ПВП на основі
еліптичних кривих (ЕК) є одними з перспективних генераторів, що мають теоретично
доведену стійкість, які дозволяють довести еквівалентність криптографічної стійкості
генератора та складності задачі дискретного логарифмування в групі точок ЕК. Результатом
багатьох досліджень є поява нового стандарту [13], який містить рекомендації щодо
генерації ПВП на основі подвійного скалярного множення точок еліптичної кривої. В останні
роки на адресу цього стандарту виникає немало критики [14, 15], яка присвячена досить
великій обчислювальній складності генератора, а також рекомендованим параметрам кривої,
які зафіксовані для будь-якого використання.
В зв’язку з чим, актуальним питанням постає аналіз шляхів зниження обчислювальної
складності криптографічних перетворень, які використовуються в сучасних генераторах
ПВП на основі еліптичних кривих.
2. Аналіз відомого підходу щодо генерації ПВП на еліптичних кривих
Відомими результатами оцінки криптографічної стійкості генератора Dual_EC_DRBG є
роботи [14, 15], в яких вказані слабкі місця алгоритму, пов’язані з фіксованими
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загальносистемними параметрами генератора. Дійсно, вимога розробників щодо
використання тільки тих еліптичних кривих, які затверджені у стандарті, є сумнівною.
Для побудови даного генератора рекомендована звичайна несуперсингулярна крива у
формі (1):
y 2 = ( x 3 − 3 x + b) mod p ,

(1)

де b ∈ F p , p – велике просте число.
Використання коефіцієнту а = –3 дозволяє представляти точки кривої у формі Якобі,
що використовує операції над точками кривої зі зниженою обчислювальною складністю. Для
практичних цілей обрані криві над скінченними полями простої характеристики з
розрядністю 256, 384 та 521 біт, параметри яких зафіксовані. Наприклад, для Р-256
параметри кривої мають наступні значення:
p = 1157920892103562487626974469494075735300861434152903141955336313088670978539\
51;
n = 1157920892103562487626974469494075735299969552241357603424222590610685120443\
69;
b = 5ac635d8 aa3a93e7 b3ebbd55 769886bc 651d06b0 cc53b0f6 3bce3c3e 27d2604b.
Це не дозволяє використовувати альтернативні криві для генерації ПВП, які мають
кращі характеристики щодо швидкості операцій над точками. Також, користувач не може
змінити параметри кривої у випадку компрометації генератора з такими параметрами.
Можливість змінити базові точки кривої не дає змогу встановлювати повністю власні
параметри криптосистеми, а також не дозволяє використовувати такий генератор на одній
платформі з відомими криптосистемами: цифровим підписом на еліптичних кривих над
полем 160 біт, алгоритмами генерації Діффі-Хеллмана на еліптичних кривих тощо. Це
потребує додаткових витрат на програмно-апаратну реалізацію генераторів ПВП на
еліптичних кривих. В зв’язку з цим, метою роботи є реалізація генератора Dual_EC_DRBG з
використанням стандартизованих еліптичних кривих зі змінними параметрами для
розширення можливостей користувачів, а також для зниження обчислювальної складності
перетворень під час генерації ПВП.
3. Реалізація генератора Dual_EC_DRBG
Загальна модель механізму генерації DRBG наведена на рис. 1. Згідно стандартизованої
моделі (рис. 1) використовується три рівня перетворень (j = 1, 2, 3) для генерації ПВП.
Великим стрілками вказаний шлях секретних параметрів DRBG, тобто з урахуванням
усіх загальносистемних параметрів секретність генератора забезпечується наступним чином:
– рівень j = 1: з використанням джерела ентропії створюється секретна початкова
ентропія Е, яка потрапляє до блока генерації seed;
– рівень j = 2: seed потрапляє до блока формування параметра si на основі використання
односпрямованої функції (шифр або геш-функція), на виході з’являється значення si, яке
також вважається секретним, та подається до наступного блока;
– рівень j = 3: послідовність si обробляється з використанням другої односпрямованої
функції та відправляється на вихід генератора;
– вихід генератора, згідно стандарту, перевіряється спеціальною функцією на випадок
зациклення генератора (функція тестування ПВП), тобто на випадок створення вироджених
послідовностей з нулів або одиниць.
В якості односпрямованих функцій використовують один тип перетворень, що є
принципово відмінним для усіх генераторів DRBG та забезпечує відповідний рівень
криптографічної стійкості. Для випадку реалізації DRBG на основі еліптичних кривих в
якості односпрямованої функції використовують операцію скалярного множення точки
еліптичної кривої. Запропоновано також інші варіанти використання: спарювання точок
кривої [10], ізоморфні трансформації точок кривої [11, 12].
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Рис. 1. Загальна модель механізму DRBG

4. Реалізація Dual_EC_DRBG та аналіз обчислювальної складності
Розглянемо деякі варіанти побудови генератора Dual_EC_DRBG з використанням
відомих кривих Коблиця та Вейєрштрасса над простими та розширеними полями Галуа.
Програмна реалізація генераторів випробувалась з використанням програмно-апаратного
комплексу на базі Asus-P6200 (Intel™ Pentium™ Westmere™ Arrandale™ CPU-P6200 з
частотою 2133000000 Hz; набір інструкцій: x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3;
оперативна пам’ять: DDR3-1066 3885 Mb) з використанням 32-бітного компілятора. Під час
реалізації відомих криптографічних алгоритмів та відомих генераторів ПВП
використовувались останні результати вдосконалення алгоритмів, з урахуванням доступних
імплементацій для обраної праграмно-апаратної платформи. В таблиці 1 наведені результати
оцінки обчислювальної складності алгоритмів генерації ПВП.
Так, криві: K-163, K-233, K-283, K-409, K-571 є кривими Коблиця, криві: B-163, B-233,
B-283, B-409, B-571 є кривими Вейєрштрасса. Усі криві представлені в таблиці 1 є кривими,
рекомендованими для практичної реалізації згідно стандартів: FIPS PUB 186-3, SEC 1,
ANSI X9.62, IEEE 1363-2000, ISO/IEC 14888-3. Криві: U-163, U-239, U-307 є кривими,
рекомендованими згідно стандарту ДСТУ 4145-2002.
Порівняльна оцінка алгоритмів генерації ПВП на основі перетворень в групі точок
еліптичної кривої наведена на рис. 2.
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Таблиця 1
Часові та швидкісні показники для генераторів ПВП, побудованих на
основі скалярного множення точок кривих Коблиця та Вейєрштрасса

Алгоритм генерації ПВП
Dual_EC_DRBG(P-256)
Dual_EC_DRBG(P-384)
Dual_EC_DRBG(P-521)
Dual_EC_DRBG(K-163)
Dual_EC_DRBG(K-233)
Dual_EC_DRBG(K-283)
Dual_EC_DRBG(K-409)
Dual_EC_DRBG(K-571)
Dual_EC_DRBG(B-163)
Dual_EC_DRBG(B-233)
Dual_EC_DRBG(B-283)
Dual_EC_DRBG(B-409)
Dual_EC_DRBG(B-571)
Dual_EC_DRBG(U-163)
Dual_EC_DRBG(U-239)
Dual_EC_DRBG(U-307)

Рівень безпеки
(NIST SP 800-57
Частина 1)
(біт)
128
192
256
80
112
128
192
256 (272real)
80
112
128
192
256 (272real)
80
112
128 (144real)

Утилізація
ядра
процесора,
Utl (%)
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Пропускна
спроможність
алгоритму,
Rate (байт/сек)
5413
3368
2153
16816
14643
12670
8361
6037
9177
7223
5822
3258
2201
9177
14673
5336

Обчислювальна
складність,
Per (cpb)
220668,5
354655,5
554797,5
71032,0
81573,0
94276,0
142863,0
197859,5
130160,0
165371,5
205166,5
366629,5
542698,5
130160,0
81406,5
223853,0

За результатами дослідження обчислювальної складності алгоритм генерації ПВП
Dual_EC_DRBG (K-163) на основі перетворень в групі точок еліптичної кривої над полем
163 біти володіє найменшою обчислювальною складністю. Dual_EC_DRBG (K-163)
реалізований з використанням кривої Коблиця, що пояснює виграш в обчислювальній
складності над іншими генераторами.
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Рис. 2. Оцінка обчислювальної складності генераторів Dual_EC_DRBG,
побудованих на основі перетворень в групі точок еліптичної кривої

Результати дослідження обчислювальної складності генераторів ПВП показали, що
використання кривих Коблиця над полями 571 біт має кращі показники, як пропускної
спроможності алгоритму Rate, так і обчислювальної складності Per у порівнянні з
Dual_EC_DRBG (P-521). Генератор ПВП Dual_EC_DRBG (B-283), побудований на основі
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кривих затверджених міжнародним стандартом, також дозволяє отримати кращі показники
обчислювальної складності у порівнянні з Dual_EC_DRBG (P-256).
Розділимо усі генератори, які досліджувались, на категорії стійкості: 80, 112, 128, 192,
256 біт. Якщо згрупувати усі генератори за критерієм стійкості, яка забезпечується ними,
можна отримати різницю обчислювальної складності генераторів, побудованих на
еліптичних кривих (рис. 3).
Rate (байт/сек)

Perform (cpb)
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Рис. 3. Результати порівняльної оцінки обчислювальної складності
генераторів ПВП на основі еліптичних кривих

Побудова генератора Dual_EC_DRBG на основі кривої B-283 дозволила збільшити
криптографічну стійкість генератора DRBG еквівалентну збільшенню характеристики поля
на 27 біт, а також отримати незначне зменшення обчислювальної складності перетворень в
1,07 рази. Побудова генератора Dual_EC_DRBG на основі кривої К-283 дозволила збільшити
криптографічну стійкість генератора Dual_EC_DRBG (Р-256) еквівалентну збільшенню
характеристики поля на 27 біт, а також отримати зменшення обчислювальної складності
перетворень в 2,34 рази. Побудова генератора Dual_EC_DRBG на основі кривої К-409
дозволила збільшити криптографічну стійкість генератора Dual_EC_DRBG (Р-384)
еквівалентну збільшенню характеристики поля на 25 біт, а також отримати зменшення
обчислювальної складності перетворень в 2,48 рази.
Побудова генератора Dual_EC_DRBG на основі кривої В-571 дозволила збільшити
криптографічну стійкість генератора Dual_EC_DRBG (Р-521) еквівалентну збільшенню
характеристики поля на 50 біт, а також отримати незначне зменшення обчислювальної
складності перетворень в 1,02 рази. Побудова генератора Dual_EC_DRBG (К-571) на основі
кривої К-571 дозволила збільшити стійкість генератора Dual_EC_DRBG (Р-521) еквівалентну
збільшенню характеристики поля на 50 біт, а також отримати зменшення обчислювальної
складності перетворень в 2,8 рази.
Висновки
Таким чином, перехід від запропонованих стандартом [13] еліптичних кривих до інших
кривих, рекомендованих для криптографічних цілей сучасними стандартами FIPS PUB 186-3,
SEC 1, ANSI X9.62, IEEE 1363-2000, ISO/IEC 14888-3, ДСТУ 4145-2002, дозволив зменшити
обчислювальні витрати на криптографічні перетворення під час генерації псевдовипадкових
послідовностей у 2 – 3 рази.
Використання змінних параметрів для побудови сучасних генераторів ПВП на
еліптичних кривих дозволило надати можливість користувачам обирати власні параметри
генерації ПВП та мати більше число реалізацій генераторів цього класу.
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Слід зауважити, що реалізація генераторів ПВП на еліптичних кривих все ж таки
залишається складною задачею у порівнянні з іншими генераторами на основі блочних
шифрів та алгоритмів гешування, що викликає потребу в подальших дослідженнях,
направлених на використання більш ефективних підходів щодо зниження обчислювальної
складності перетворень під час генерації ПВП на еліптичних кривих.
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ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ АКТИВНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ
ЗАСОБІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ
КОРЕЛЯЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ СИГНАЛІВ В ПРИЙМАЧІ
В статті запропоновано метод обробки радіолокаційних ехо-сигналів на основі алгоритму додаткового
автокореляційного оцінювання комплексної обвідної ехо-суміші, що дає змогу реалізувати наявну амплітудну
та кутову модуляцію в радіолокаційних сигналах навіть без попередньої їх оцінки. Отримано ряд аналітичних
виразів функцій невизначеності радіолокаційних сигналів при їх амплітудній та кутовій модуляції випадковими
процесами з різними законами розподілу.

Шинкарук О.Н., Чесановский И.И., Иванов А.В. Повышение разделительной способности активных
радиолокационных средств охраны границы с использованием алгоритма корреляционного оценивания
сигналов в приемнике. В статье предложен метод обработки радиолокационных эхо-сигналов на основе
алгоритма дополнительного автокорреляционного оценивания комплексной обводной эхо-смеси, которая дает
возможность реализовать имеющуюся амплитудную и угловую модуляцию в радиолокационных сигналах даже
без предварительной их оценки. Получено ряд аналитических выражений функций неопределенности
радиолокационных сигналов при их амплитудной и угловой модуляции случайными процессами с различными
законами распределения.
O. Shinkaruk, I. Chesanovskiy, A. Ivanov Improving separation capability of active radar border protection
using an algorithm estimating the correlation signals at the receiver. In this paper it was proposed a method of radar
echo signals on the basis of additional autocorrelation estimation algorithm integrated by pass echo mixture, which
makes it possible to realize the existing amplitude and angle modulation in radar signals, even without pre-evaluation.
It has been received a number of analytic expressions of the ambiguity function of radar signals when the amplitude
and angular modulation of random processes with different laws of distribution.
Ключові слова: радіолокаційні засоби, радіолокаційні сигнали, кореляція, модуляція.
1. Формулювання задачі.

Дослідження недетермінованої моделі імпульсного радіолокаційного сигналу [3]
показує наявність потенційної можливості щодо покращення характеристик активних та
напівактивних радіолокаційних засобів. Це обумовлено наявністю додаткової амплітудної та
кутової модуляції в зондуючому сигналі [2], а отже і вищими їх потенційними
можливостями. Проте, недетермінованість модулюючих складових, через їх флуктуаційну
природу, не дає змоги застосувати оптимальний (узгоджений) алгоритм, а отже вони носять
паразитний характер і єдиним можливим виходом, що застосовується на сьогоднішній день,
є максимальна їх компенсація [1].
В статті пропонується дещо альтернативний підхід, а саме метод, що базується на
використанні автокореляційних властивостей сигналу, при оцінці яких однаково
враховуються як детерміновані, так і недетерміновані складові. Основна ідея методу
базується на тому, що при напівактивній радіолокації всі ехо-сигнали в одному періоді
зондування корельовані між собою як за детермінованими, так і за недетермінованими
складовими [3,1].
2. Аналіз існуючих робіт та постановка задачі дослідження.
Математична модель групового ехо-сигналу – суміші ехо-сигналів від М – цілей, без
урахування шумів та завад, може бути представлена у такому вигляді:
M

u&гр (t ) = ∑ AnU (t − τ n )ξu (t −τ n ) exp j(ω0t + ωn (t − τ n ) + ϕ0 + ϕn + ξϕ (t −τ n )) ,

(1)

n=1

де ωn =

4πϑrn
2ω D
– допплерівське зміщення частоти; ϕn = 0 n – фазовий зсув ехо-сигналу;
λ
c

ϑ rn – радіальна швидкість n-ї цілі (елементу цілі); Dn – відстань до n-ї цілі (елементу цілі).
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Цей вираз містить сигнали з певними амплітудними і кутовими відмінностями, що
вносяться при відбитті від різних цілей (елементів), проте всі вони мають ідентичні
флуктуаційні амплітудні і кутові модуляційні складові, внесені ще при формуванні
зондуючого сигналу. Через флуктуаційну природу цих складових, синтезувати оптимальну
їм структуру алгоритму обробки неможливо, а можливо реалізувати лише оптимальний
алгоритм по усереднених значеннях, який в реальних умовах є більше раціональним,
ніж оптимальним.
Для оцінки потенційних можливостей розрізнення ехо-сигналів в такій суміші,
необхідно проаналізувати її кореляційну функцію, яку зручніше виразити через комплексну
обвідну.
Комплексна обвідна суміші ехо-сигналів (1) має вигляд:
M

U& гр (t ) = ∑ AnU (t − τ n )ξu (t − τ n ) exp j[ωn (t − τ n ) + ξϕ (t − τ n )]exp jϕn .

(2)

n=1

Як відомо із теорії кореляційного аналізу, кореляційна функція адитивної суміші
комплексних обвідних (2) може бути представлена у вигляді суми взаємокореляційних
функцій комплексних обвідних окремих ехо-сигналів:
Β(τ) =

M

M

∑ ∑ Βn,m (τ) ,

(3)

n =1 m =1

або в матричному вигляді:
 Β1,1 (τ) ... Β1, M (τ) 


Β n, m (τ) =  ...
...
...
.


 Β M ,1 (τ) ... Β M , M (τ) 

(4)

Простий логічний аналіз матриці (4) показує, що елементи на головній діагоналі
приймають максимальні значення при τ = 0, а враховуючи ширину кореляційної функції
прямокутного імпульсу можуть приймати ненульові значення тільки в межах ширини ( τ0.5 )
основної пелюстки кореляційної функції кожного з ехо-сигналів в суміші, тобто
Β n, m (τ) = max, τ = 0,

при n = m ,  Β n, m (τ) ≠ 0, τ ≥ τ0.5 ,
Β (τ) = 0, τ > τ .
0.5
 n, m

(5)

Властивості кореляційної функції при 0 € • мають наслідком такі твердження:
Β n, m (τ) = Β m, n (τ) ,
M

M

M

n, m

n =1 m = n +1

∑ Βn, m (0) ≥ 2 ∑ ∑ Βn, m (τ) ,

(6)

З (6) можна зробити такі висновки:
– на графіку автокореляційної функції суміші ехо-сигналів завжди буде присутня
складова В(0) не залежно від значення М, при чому для M = 0 значення В(0) буде
визначатися енергією шумів;
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– на графіку автокореляційної функції суміші ехо-сигналів буде присутня тільки одна
складова В(0) як за M = 0 так і за M = 1 , що фактично означає неспроможність
автокореляційного алгоритму виявляти ехо-сигнали, а тільки їх розрізнювати;
– максимальне значення взаємокореляційних членів Β n, m ( τ) , для n ≠ m не перевищує

1 M
∑ Β n,m (0) ;
2 n ,m
– автокореляційне оцінювання має сенс лише за умови, що тривалість імпульсу значно
більша за ширину основної пелюстки автокореляційної функції τi >> τ0.5 .
Таким чином, алгоритм автокореляційного оцінювання має сенс тільки у вигляді
додаткового каналу обробки ехо-сигналів, а не основного і є ефективним лише за наявності
значної додаткової модуляції не залежно від її детермінізму (природнього або штучного
походження).
3. Викладення результатів роботи
Структурна схема приймача, що реалізує метод підвищення ступеня розрізнення
радіолокаційних ехо-сигналів на основі алгоритму автокореляційного оцінювання приведено
на рис. 1.
Відповідно цієї структурної схеми, обробка ехо-сигналів з використанням
недетермінованих кореляційних властивостей здійснюється в два етапи: на першому
здійснюється виявлення в основному каналі приймання (встановлення факту наявності
корисного сигналу); на другому – оцінюється кількість ехо-сигналів в суміші за її
кореляційними властивостями.
Алгоритм автокореляційного оцінювання
Детектор
КО

Автокорелятор

Пороговий
пристрій

Пристрій формування
інтервалу автокореляції

ТРЧ, ТПЧ

АЦП

Пороговий
пристрій

Детектор

Лінія
затримки

Перемножувач

Основний тракт прийому

Рис. 1. Структурна схема приймача РЛС, що реалізує запропонований метод

На першому етапі, за класичним алгоритмом проводимо виявлення ехо-сигналів.
Алгоритм є оптимальним для прямокутної форми комплексної обвідної і забезпечує
розділення ехо-сигналів тільки за умови їх рознесення в часі.
На другому етапі, коли встановлено факт наявності ехо-сигналу і враховуючи, те що всі
ехо-сигнали в межах періоду зондування корелюють між собою як за детермінованими, так і
за недетермінованими складовими, для розрізнення окремих сигналів в суміші оцінюємо її
автокореляційну функцію.
При цьому, ступінь розрізнення окремих сигналів у суміші визначає ширина основної
пелюстки зондуючого сигналу з урахуванням недетермінованих модуляційних складових,
яка за певних умов (природної нестабільності зондуючого сигналу), може бути значно
вужчою, як це було показано в першому науковому результаті.
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Сигнал на виході ПП

Сигнал на виході
корелятора

Сигнал на виході

Сигнал на виході ПП

корелятора

а)

б)

Рис. 2. Автокореляція комплексної обвідної суміші ехо-сигналів: а) при відношені сигнал/шум
на виході детектора комплексної обвідної +10 дБ; б) при відношені сигнал/шум на виході детектора
комплексної обвідної 0 дБ

Відповідно отриманих результатів, було проведене. Як видно із результатів
імітаційного моделювання, урахування автокореляційних властивостей комплексної обвідної
зондуючих сигналів призводить до значного підвищення ступеня їх розрізнення.
На рисунках 2, а та 2, б показана форма автокореляційної функції двох ехо-сигналів з
прямокутною обвідною та лінійною частотною модуляцією при різних девіаціях частоти, що
фактично відповідає різній ширині смуги пропускання приймача та при різному відношенні
сигнал/шум на виході детектора комплексної обвідної.
Як видно з графіків, не залежно від детермінованості комплексної обвідної її
кореляційні властивості достатньо ефективно можуть бути застосовані. Проте, при дії шумів,
за рахунок різкого спаду рівня взаємокореляції ехо-сигналів, картина погіршується, хоча при
певному рівні взаємокореляційні відгуки все ще чітко проглядаються.
Таким чином, стає очевидним обмеження застосування методу, яке полягає в
наступному: підвищення розрізнення ехо-сигналів можливе лише за умови стійкого їх
приймання, за якого забезпечується детектування їх комплексної обвідної з відношенням
сигнал/шум не гірше 0 дБ. Це саме підтверджується графіками залежності рівня
взаємокореляційних складових по відношенню до сумарної енергії в залежності від
співвідношення сигнал/шум комплексної обвідної, що показані на рис. 3.

Рис. 3. Залежність нормованого рівня взаємокореляційних членів від відношення сигнал/шум
на виході детектора комплексної обвідної

Як видно з графіків, тільки на рівні 0 дБ спостерігається сплеск у всіх випадках,
незалежно від корельованості комплексної обвідної самого зондуючого сигналу. Проте, при
відношенні сигнал/шум вище 1 дБ виграш від застосування методу в значній мірі залежить
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від форми комплексної обвідної зондуючого сигналу, при чому, на що слід наголосити –
незалежно від її детермінованості.

Відношення (∆ Fτ i )
Рис. 4. Зміна відношення сигнал/шум при різному співвідношенні смуги пропускання та
тривалості імпульсу
−1

Висновки
Експериментальні дослідження та імітаційне моделювання, результати яких приведені
на рис. 4 у вигляді графіків залежності відношення сигнал/шум на виході детектора від
співвідношення ширини спектру сигналу до ширини смуги пропускання приймача показали,
що в залежності від форми комплексної обвідної (яка визначається типом генератора НВЧ,
способом побудови модулятора та його режимом роботи), скорочення тривалості
зондуючого сигналу при постійній ширині смуги пропускання приймача дає змогу отримати
виграш в роздільній здатності в межах декількох разів при збереженні відношення
сигнал/шум, або підвищити відношення сигнал/шум за рахунок звуження смуги пропускання
приймача при збереженні тривалості імпульсу а відповідно і роздільної здатності.
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА

Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на
українській мові:
– актом експертизи (1 примірник);
– випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), у якій повинна бути обґрунтована
необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати;
– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який
працює в даному напрямку досліджень;
– довідкою про автора (авторів);
– квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів
зовнішніх організацій).
Рукопис подається у двох видах: на флеш-пам’яті або СD, розпечатаний на лазерному
принтері (1 примірник), у текстовому редакторі – Microsoft Word-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. До російської та
англійської анотації додається прізвище, ім’я та назва статті (перекладені на російську
та англійську мови).
Анотацію друкують курсивом, шрифт Times New Roman № 10, обсяг тексту до 5
рядків. Після анотації 3-4 ключові слова українською мовою.
2. Після позитивного розгляду редколегією стаття подається коректору (кімната № 5
редакційно–видавничого відділу) для вичитки та корегування.
Виправлення електронного варіанту статті. Друкування виправленого варіанту статті,
отримання розпису коректора про виправлення помилок, що були виявлені, на останньому
аркуші статті.
3. Виправлена стаття передається разом із супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.
Не зараховуються праці, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що
засвідчує їх, достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в
інших наукових працях, що входять до списку основних (Постанова ВАК України від
10.02.99 р. № 1 – 02/3).
Статті, які містять загальновідому науково-технічну інформацію не
розглядаються й не друкуються.
В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” приймається не більше
однієї статті за темою дисертації (Постанова ВАК України від 10.02.99 р. № 1 – 02/3).
Для опублікування статей від авторів зовнішніх організацій необхідно внести по 5
(п’ять) гривень за одну друковану сторінку до фінансово-економічної служби ВІТІ НТУУ
„КПІ” встановленим порядком.
Тексти статей та їхні копії на магнітних та оптичних носіях авторам не повертаються.
Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в рукопис редакційного
характеру.
Телефон для довідок: 256-22-37, 256-22-73, внутрішній 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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