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УДК 621.384.852       Бунін С.Г. (НДІ НТУУ „КПІ”) 
Плотник К.О.(ІТС НТУУ „КПІ”) 

 
НОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ РАДІОМЕРЕЖ ІЗ САМООРГАНІЗАЦІЄЮ AD-HOC 

І MANET З НАДШИРОКОСМУГОВИМИ ІМПУЛЬСНИМИ СИГНАЛАМИ 
 

Проводиться оцінка нового підходу до побудови радіомереж із самоорганізацією Ad-Hoc і MANET з 

використанням надширокосмугових імпульсних радіосигналів. Зокрема, використання ортогональних 

імпульсних послідовностей для передачі інформації в мережі дозволяє організувати неконтрольований 

множинний доступ до мережі за рахунок передачі даних кожним абонентом по своєму ортогональному 

каналу. Також за рахунок використання надширокосмугових імпульсних радіосигналів можна організувати 

побітову ретрансляцію в мережі, використовуючи тільки фізичний рівень моделі взаємодії відкритих систем, 

шляхом додавання маркера в кожен біт, який однозначно характеризує маршрут в мережі. В результаті, 

застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів при побудові радіомереж із самоорганізацією Ad-

Hoc і MANET дозволяє істотно скоротити затримки при багатострибковій передачі даних в мережі та 

підвищити швидкість передачі даних в такій мережі. 

Бунин С.Г., Плотник К.А. Новый подход к построению самоорганизующихся радиосетей Ad-Hoc и 
MANET со сверхширокополосными импульсными сигналами. Проводится оценка нового подхода к 

построению самоорганизующихся радиосетей Ad-Hoc и MANET с применением сверхширокополосных 

импульсных радиосигналов. В частности, использование ортогональных импульсных последовательностей для 

передачи информации в сети позволяет организовать неконтролируемый множественный доступ к сети за 

счет передачи данных каждым абонентом по своему ортогональному каналу. Также за счет использования 

сверхширокополосных импульсных радиосигналов можно организовать побитовую ретрансляцию в сети, 

используя только физический уровень модели взаимодействия открытых систем, путем добавления маркера в 

каждый бит, который однозначно характеризует маршрут в сети. В итоге, применение 

сверхширокополосных импульсных радиосигналов при построении самоорганизующихся сетей Ad-Hoc и MANET 

позволяет существенно сократить задержки при многоскачковой передачи данных в сети и увеличить 

скорость передачи данных в такой сети. 

S.Bunin, K.Plotnyk New approach in construction Ad-Hoc and MANET radio networks with ultra wideband 
signals. Evaluation of a new approach to the construction of wireless networks Ad-Hoc and MANET using ultra-

wideband (UWB) impulse radio signals is presented. In particular, usage of orthogonal pulse sequence for transmitting 

information on the network makes it possible to organize uncontrolled media access due to transfer of information by 

each subscriber within his orthogonal channel. Also, due to the usage of ultra-wideband impulse radio signals it is 

possible to organize a bit- relay network using only the physical layer of the OSI model by adding a marker in each bit 

that uniquely describes the route in the network. As a result, the use of UWB impulse radio signals in Ad-Hoc and 

MANET networks can significantly reduce the delay in multihop data transmission network and increase  data rate 

transmission in such a network. 

Ключові слова: Ad-Hoc, MANET, надширокосмугові сигнали,  побітова ретрансляція, маркер маршруту. 

Вступ 
Безінфраструктурні радіомережі із самоорганізацією Ad-Hoc і MANET [1 – 5] 

залишаються на увазі дослідників, не дивлячись на те, що вони ще не є реальним засобом 
організації зв’язку в радіомережах з випадковою і мінливою топологією абонентів. 
Моделювання таких радіомереж показує, що вони за продуктивністю і якістю 
обслуговування поступаються радіомережам з інфраструктурною організацією. Одна з 
причин цього криється в спробах використовувати в них архітектурні рішення, характерні 
для мереж з інфраструктурою. Сучасні програми, однак, вимагають від таких радіомереж 
гарантованої пропускної здатності і обмеженого часу затримок пакетів при  
помірному джітері. 

Зазвичай ретрансляція пакетів в мережах Ad-Hoc і MANET заснована на механізмі 
„прийняв-запам’ятав-передав” (store-and-forward) [6], при якому кожен прийнятий пакет 
ставиться в чергу на обробку на канальному і мережевому рівнях, після чого знову ставиться 
в чергу на канальному рівні для отримання доступу до каналу зв’язку для передачі пакету на 
наступний проміжний вузол. Затримки, що виникають в процесі обробки пакета, а особливо 
затримка при очікуванні вільного каналу, значно впливають на продуктивність і пропускну 
здатність мережі і часто, при високій активності абонентів, є непереборною перешкодою для 
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виконання вимог щодо якості обслуговування. Наприклад, в роботі [7] показано, що при 
затримці в 20 мс на кожному проміжному вузлі при п’ятидесятивідсотковій завантаженості 
мережі, при передачі даних об’ємом 1,5 МБ, „критична” пропускна здатність, що обмежена 
затримками для маршруту в 50 проміжних вузлів, становить 24 МБ/с. Це означає, що навіть 
при збільшенні пропускної здатності мережі вище „критичної”, швидкість передачі даних не 
збільшиться через обмеження затримок. 

У роботі [8] пропонується застосувати ретрансляцію пакетів „на льоту”, 
використовуючи лише фізичний рівень без втручання канального і мережевого рівнів. Для 
цього весь маршрут передачі пакету ділиться на сегменти. Ретрансляція на фізичному рівні 
відбувається тільки в межах сегмента. Реалізація заснована на багаточастотній системі, з 
можливістю налаштовувати приймач і передавач на різні частоти, що не інтерферують між 
собою. Недоліком такого підходу є те, що ортогональні „канали” формуються на різних 
частотах багаточастотної системи: кожен вузол у маршруті повинен мати свою частоту для 
прийому і передачі, а частота передачі повинна збігатися з частотою прийому наступного 
вузла в маршруті. При такому підході виникає проблема присвоєння частот для кожного з 
абонентів-ретрансляторів і знання частотної таблиці всієї мережі при організації маршруту, 
не кажучи вже про необхідність мати достатній частотний ресурс для мережі. 

Пропонується також резервувати канал для всіх вузлів у межах сегмента. Це скорочує 
затримки ретрансляції пакета в межах сегмента, пов’язані з отриманням доступу до каналу 
на кожному проміжному вузлі. Недоліком такого підходу є те, що вузли, які беруть участь у 
даному сегменті, не можуть брати участь одночасно в іншому сегменті, тобто якщо через 
вузол встановлений маршрут і йде сеанс передачі по цьому маршруту, інші сеанси передачі 
через цей вузол неможливі. 

Постановка задачі 
Мета дослідження – оцінити новий підхід побудови радіомереж Ad-Hoc і MANET із 

застосуванням надширокосмугових імпульсних радіосигналів. 
Надширокосмугові імпульсні радіосигнали в мережах із самоорганізацією 
Принциповою проблемою створення безінфраструктурних радіомереж із 

самоорганізацією є спроби їх реалізації на основі вузькосмугових радіосигналів, що 
припускають монопольне заняття радіоканалу одним абонентом у будь-який момент часу. Це 
означає необхідність застосовування протоколів множинного доступу до каналу зв’язку на 
кожному з стрибків ретрансляції. Протоколи множинного доступу дозволяють мінімізувати 
ймовірність накладення пакетів в часі, але не вирішують проблеми очікування в чергах 
передачі пакетів. Затримки передачі в чергах протоколів множинного доступу можуть 
набагато перевищувати затримки самої ретрансляції проміжними вузлами. Очевидно це є 
основною причиною відсутності реальних радіомереж Ad-Hoc та MANET до сьогоднішнього 
дня. Сигнали з розширеним спектром пом’якшують цю проблему, дозволяючи здійснювати 
одночасну передачу обмеженої множини пакетів, але знижують ефективність використання 
виділеного для мережі частотного ресурсу. 

Рішенням проблеми множинного доступу, аж до усунення її, є застосування в 
зазначених радіомережах імпульсних надширокосмугових сигналів – IR-UWB [9], 
побудованих на основі взаємоортогональних імпульсних послідовностей (рис. 1). Біти 
інформації в них кодуються послідовністю ультракоротких імпульсів, часове розташування 
яких формує взаємоортогональний (квазіортогональний) код по відношенню до сигналів 
інших абонентів. Під взаємною ортогональністю або квазіортогональністю кодових 
послідовностей розуміють розбіжність у часі всіх або більшості імпульсів послідовностей 
різних абонентів. Кожна послідовність одночасно є адресою абонента-відправника або 
ретранслятора. Очевидно, що для збільшення кількості ортогональних (квазіортогональних) 
кодів необхідно збільшувати довжину кодової послідовності та її середню скважність: 
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де: 

cT  – тривалість сигналу (кодової послідовності), що дорівнює довжині кода 

помноженої на тривалість імпульсу; 
n  – кількість імпульсів в кодовій послідовності; 

иτ  – тривалість імпульсу. 

Середня скважність 
_

Q  фактично відображає максимальну кількість абонентів в мережі, 
що можуть одночасно передавати повідомлення в радіомережі, не заважаючи один одному, 
тобто використовувати неконтрольований доступ до радіомережі. Так, при довжині кода 256, 
тривалості імпульсу 160 пс та 8 імпульсів на одну кодову послідовність, середня скважність 

складатиме 30
_

=Q , і враховуючи, що кожному абоненту необхідно 2 ортогональних коди для 
передачі нулів і одиниць, то максимальна кількість абонентів в мережі за таких умов 
становитиме 15. 

 
Рис. 1. Приклади квазіортогональних імпульсних кодових послідовностей 

иt  – тривалість імпульсу, бT  – тривалість біта 
 
Також, застосування імпульсних радіосигналів дозволяє практично реалізувати ідею 

швидкої ретрансляції пакетів, запропонованої в роботі [8], побітовою ретрансляцією їх 
вмісту. За рахунок ретрансляції меншого об’єму інформації в мережі, в даному випадку біта, 
затримка ретрансляції на кожному проміжному вузлі багаторазово зменшується, в порівнянні 
з ретрансляцією пакетів. При цьому відпадає і проблема виділення та обліку ортогональних 
радіочастот для кожної пари вузлів, що зв’язуються.  

Для того, щоб ретранслювати біти в мережі, необхідно ідентифікувати як відправника, 
так і одержувача кожного біта. Оскільки кодова послідовність імпульсів, що кодує один біт 
інформації, є ще й адресою відправника, то необхідно лише ідентифікувати одержувача цієї 
кодової послідовності. Для визначення одержувача біта, в кодову послідовність вставляється 
певний маркер (рис. 2), що однозначно характеризує маршрут в мережі. При цьому слід 
зауважити, що маркер не додається до основної кодової послідовності, а вставляється в неї. 
Наприклад, маючи кодову послідовність довжиною 256, останні 10 часових інтервалів цієї 
послідовності можна виділити для вставки маркеру. Навіть якщо в цих останніх 10 часових 
інтервалах будуть присутні один чи декілька імпульсів основної кодової послідовності, і 
вони „затруться”маркером, то при мажоритарному способі прийому правильний прийом 
більшої частини імпульсів в послідовності гарантує правильний прийом всієї кодової 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 
════════════════════════════════════════════════════════ 

9 
 

послідовності. Кожен проміжний вузол, який бере участь у ретрансляції даного біта, 
розпізнає цей маркер і визначає кому далі ретранслювати прийнятий біт.  

    
Рис. 2. Приклад вставки маркера в кодову послідовність  

иt  – тривалість імпульсу; 
бT  – тривалість біта; мT  – тривалість маркеру 

 
Для організації побітової ретрансляції в мережі на основі надширокосмугових 

імпульсних радіосигналів, необхідно виконати наступні кроки: 
1) Кожному вузлу в мережі необхідно виділити 2 ортогональні (квазіортогональні) 

коди, що використовуються для кодування одного біта інформації (0 або 1). Дані коди 
повинні бути ортогональними або квазіортогональними для усіх вузлів в межах мережі. 

2) Передача завжди ведеться в коді вузла відправника, в який „вшивається” маркер. 
3) На фізичному рівні додається список можливих маркерів, необхідний для 

присвоєння маршрутам. 
4) На фізичному рівні додається таблиця задіяних маркерів (табл. 1), в якій кожному 

маркеру у відповідність ставиться певний код. При цьому маркер повинен бути унікальним 
лише в межах одного коду. Ця таблиця необхідна для аналізу маркерів, що вже 
використовуються і призначення нового маркеру із списку маркерів для нового маршруту.  

Таблиця 1 
Приклад таблиці задіяних маркерів 

 
Marker Code 

010001 00100010001…01 

100010 00100010001…01 

010001 10001000010…00 

100010 10001000010…00 

 
4) На фізичному рівні додається таблиця комутації (табл. 3), по якій можна визначити, 

на який вихідний передавач комутувати вхідний біт, або яким вихідним передавачем 
генерувати повідомлення для певного отримувача. 

  Таблиця 2  
Приклад таблиці комутації 

 
Input Output Bit Dest IP 

1 2 1 IP C 

2 4 0 IP C 

– 1 1 IP A 

4 – 0 IP В 
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де:  
Input – означає номер вхідного пасивного узгодженого фільтра вузла 
Output – означає номер вихідного передавача 
Bit – означає, який біт передається за допомогою вихідного передавача 
Dest IP – вказує IP адресу одержувача для даного вихідного передавача 

Процес формування маршруту передачі даних та сам процес передачі даних в мережі з 
урахуванням бітової ретрансляції на основі маркерів представлено в роботі [10]. В якості 
базового протоколу маршрутизації обрано реактивний протокол AODV, який піддається 
модифікації для організації бітової ретрансляції на проміжних вузлах. Особливість процесу 
формування маршруту для передачі данних полягає в тому, що кожен проміжний вузол 
встановлює унікальний маркер (маркер унікальний в межах певного коду і сусідніх вузлів) 
для обраного маршруту і налаштовує один із своїх приймачів та передавачів на код вузла 
отримувача в цьому маршруті з урахуванням обраного маркеру, при цьому зв’язок між 
приймачем та передавачем встановлюється на етапі формування маршруту і заноситься в 
таблицю комутації вузла. В результаті, в процесі передачі даних по встановленому 
маршруту, кожен проміжний вузол, прийнявши біт інформації на певному приймачі, відразу 
комутує його на попередньо налаштований передавач, без накопичення всього пакету даних. 

При побітовій ретрансляції, аналіз прийнятої імпульсної послідовності відбувається 
тільки на фізичному рівні, так як можна визначити вузол відправник і маркер, що відповідає 
певному маршруту в мережі, тому маємо „сквозну” ретрансляцію, не піднімаючись вище 
фізичного рівня. Це також скорочує затримки на кожному проміжному вузлі, пов’язані з 
часовими витратами на обробку пакета на канальному та мережевому рівнях. 

Фізично процес розпізнання міток маршрутизації при некогерентному прийомі на 
пасивні узгоджені фільтри реалізується наступним чином. Лінія затримки узгодженого 
фільтра або її еквівалент в аналоговій або цифровій формі містить відрізок з двома наборами 
відводів: один узгоджений із адресною частиною бітової серії імпульсу, інший дешифрує 
маркер маршрутизації (рис. 3).  

 

Рис.3. Схема  дешифрування інформаційних бітів і маркера маршрутизації: 1 – приймач імпульсних 
сигналів; 2 – лінія затримки; 3 – суматор; 4 – дешифратор маршрутного маркеру 

 
Оцінка ефективності використання побітової ретрансляції та неконтрольованого 

множинного доступу в мережах із самоорганізацією 
Оцінимо ефективність побітової ретрансляції на фізичному рівні із застосуванням 

неконтрольованого множинного доступу до радіоканалу в порівнянні із пакетною 
ретрансляцією з використанням протоколу множинного доступу CSMA-CA (стандарт 802.11) 
за таких умов: передається пакет довжиною 1500 Кб, швидкість передачі в каналі зв’язку 10 
Мбіт/с, довжина кодової послідовності 240 позицій і тривалість радіоімпульсу 160 пс, 
відстань між проміжними вузлами приймемо 1 км. 
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Проведемо розрахунок часу передачі пакета від джерела до отримувача при пакетній 
ретрансляції із застосуванням протоколу множинного доступу CSMA-CA для маршруту із 10 
проміжних вузлів. 

Час передачі пакету від джерела до отримувача через Н стрибків можна записати в 
наступному вигляді: 

отримПВПВ Н
ТHТt −−

+⋅=
1

,     (1) 

де: 

ПВТ  – час передачі пакету на проміжний вузол, с; 

отримПВН
Т −−1

 – час передачі пакету між останнім проміжним вузлом и отримувачем, с; 

H  – кількість проміжних вузлів. 
Час передачі пакету на проміжний вузол можна представити у вигляді суми декількох 

доданків: 

4321 ttttTПВ +++= ,      (2) 
де: 

1t  – час розповсюдження сигналу між вузлами; 

2t  – час прийому пакету із каналу у вхідний буфер вузла, тобто час буферизації пакету; 

3t  – час обробки і комутації пакету; 

4t  – середній час отримання доступу до радіоканалу. 
Час розповсюдження сигналу рахується як частка від ділення відстані між вузлами на 

швидкість світла: мс
см

м
t 003,0

/103

1000
81 =

⋅
=  

Час буферизації пакету рахується як час прийому кожного біту пакета з бітовою 

швидкістю в каналі: мс
сбит

бит
t 2,1

/1010

81500
62 =

⋅

⋅
=  

Час обробки пакету і його комутація у вихідний порт фіксовано для конкретної моделі і 
зазвичай, має значення від декількох мікросекунд до декількох мілісекунд. Наприклад, для 
маршрутизатора Freeway компанії National час обробки пакету в піковому режимі складає 
0,05 - 0,07 мс. Виберемо мсt 06,03 = . 

Середній час отримання доступу до радіоканалу для протоколу CSMA-CA залежить від 
інтенсивності трафіку, швидкості передачі в каналі зв’язку і від кількості вузлів в мережі. 
Для мережі із швидкістю передачі даних 10Мб/с і 10 вузлами згідно [11] мсt 504 = .    

Розрахуємо час передачі пакета на проміжний вузол: 
мcмсмсмсмсТ ПВ 263,515006,02,1003,0 =+++=  

Час передачі пакету між останнім проміжним вузлом і отримувачем отримПВН
Т −−1

 

відрізняється від часу передачі на проміжний вузол відсутністю складових 3t  і 4t  у виразі (2) 
(в кінцевому вузлі відсутня операція комутації і отримання доступу до радіоканалу). Маючи 
маршрут з 10-ма проміжними вузлами, сумарний час передачі пакету від джерела до 
отримувача складатиме: 

мсt 833,513203,110263,51 =+⋅=  
Проведемо розрахунок часу передачі того ж пакету, але за допомогою бітової 

ретрансляції при неконтрольованому множинному доступі на канальному рівні. Для початку 
розрахуємо час передачі одного біта інформації, для цього використаємо вираз (1). 

Час розповсюдження сигналу буде таким же, як і в попередньому розрахунку 
мсt 003,01 = . 

Час буферизації пакету зміниться на час буферизации біта і складатиме мсt 0001,02 = . 
Час обробки і комутації пакета зміниться на час обробки одного біта. Оскільки зв’язок  

між „входом” та „виходом” в проміжному вузлі  попередньо встановлено (на етапі пошуку та 
встановлення маршруту [10]), то потрібна лише одна логічна операція для того, щоб 
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запустити вихідний передавач. Так, процесор маршрутизатора Freeway, вибраного для 
попередніх розрахунків, має тактову частоту 25МГц, це значить, що одну логічну операцію 
він виконує за 1/25МГц, що дорівнює мсt 00004,03 = . 

Час отримання доступу до радіоканалу 04=t , так як ми використовуємо 
неконтрольований множинний доступ за рахунок використання надширокосмугових 
імпульсних сигналів. 

Тоді час передачі біта на проміжний вузол складатиме: 
мcмсмсмсТ ПВ 00314,000004,00001,0003,0 =++=  

Час передачі біта між останнім проміжним вузлом і отримувачем отримПВН
Т −−1

 

відрізняється відсутністю складових 3t  і 4t  у виразі (2). Тоді, маючи маршрут с 10-ма 
проміжними вузлами, сумарний час передачі біта від джерела до отримувача складатиме: 

мсtб 345,00031,01000314,0 =+⋅=      (3) 
При бітовій ретрансляції, процес буферизації бітів на кожному вузлі виконується 

послідовно, тобто один за одним. Процес буферизації наступного біта і процес обробки 
попереднього біта виконуються паралельно. І процес передачі бітів також виконується 
послідовно.  Якщо час обробки одного біта менший ніж час буферизації біта (в нашому 
випадку 23 tt < ), то на виході передавача на кожному проміжному вузлі біти відносно друг 
друга не зміщуються, а мають таку ж послідовність і відносне часове розташування як і 
початкова послідовність бітів на вузлі відправнику (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Приклад передачі 4 біт інформації від джерела до отримувача через 3 проміжних вузла з 

використанням бітової ретрансляції і неконтрольованого множинного доступу 
 

Тоді сумарний час передачі пакету між джерелом та отримувачем буде складатися із 
часу передачі одного біта по цьому маршруту, а також із часу буферизації всього пакету на 
вузлі отримувачі: 

пбобщ ttt +=       (4) 
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Підставивши у вираз (4) час передачі біта по маршруту із виразу (3), а також час 
буферизації пакету, отриманого при розрахунках часу передачі для пакетної ретрансляції, 
отримаємо час передачі пакету при побітовій ретрансляції для заданих початкових умов 

мсtобщ 545,12,1345,0 =+= . 

Отже час передачі пакета по маршруту із 10 проміжних вузлів для побітової 
ретрансляції з неконтрольованим множинним доступом в 330 разів менший, ніж для пакетної 
ретрансляції з множинним доступом по протоколу CSMA-CA при початкових умовах, 
заданих вище.  

Висновки 
Застосування надширокосмугових імпульсних сигналів в радіомережах із 

самоорганізацією дозволяє забезпечити їх функціонування з показниками, що не досяжні при 
використанні „традиційних” неперервних сигналів. Зокрема, застосування ортогональних 
імпульсних послідовностей різними абонентами мережі дозволяє в принципі здійснювати 
неконтрольовану передачу інформації кожним з них з малою ймовірністю взаємних 
спотворень інформації за допомогою неконтрольованого множинного доступу до 
радіоканалу. Також за допомогою надширокосмугових імпульсних сигналів в радіомережах 
із самоорганізацією можливо організувати побітову ретрансляцію з використанням тільки 
фізичного рівня, що суттєво зменшує затримки передачі інформації від джерела до 
одержувача при багатострибковій передачі даних.  

В подальшому планується дослідити паралельну передачу даних в радіомережах із 
самоорганізацією з використанням надширокосмугових імпульсних радіосигналів. 
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к.н.т. Раєвський В.М. (УІТ МОУ) 
 

МЕТОДИКА ВИБОРУ ДОВЖИНИ КОДОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ДЛЯ 
ВИСОКОНАДІЙНИХ РАДІОЛІНІЙ УПРАВЛІННЯ 

Запропонована методика вибору довжини кодової послідовності (команди) для радіоліній з жорсткими 

вимогами до імовірності успішної передачі команд і повідомлень. Вона дозволяє обчислювати оптимальну 

довжину команди при заданих граничнодопустимих значеннях ймовірності вірного і хибного спрацювання, в 

умовах постановки імітаційних завад.  

Ерохин В.Ф., Залужный О.В., Раєвский В.М. Методика выбора длины кодовой последовательности 
для высоконадежных радиолиний управления. Предложена методика выбора длины кодовой 

последовательности (команды) для радиолиний с жесткими требованиями к вероятности успешной передачи 

команд и сообщений. Она позволяет вычислять оптимальную длину команды при заданных 

граничнодопустимых значениях вероятности верного и ложного срабатывания, в условиях постановки 

имитационных помех. 

V. Yerokhin, O. Zaluzhnyi, V. Raevskyi Choose technique of the code sequence length for high reliable radio 
lines of control. In this article, the choose technique of the code sequence length for control radio lines with stringent 

requirements for the probability of successful commands and messages transmission is proposed. It allows to 

calculating an optimal command length at the given boundary acceptable probabilities of true and false operation, in 

conditions of setting simulated echo.  

Ключові слова: радіолінія управління, дистанційне управління, кодова послідовність, хибне спрацювання, 

ймовірність хибного спрацювання, ймовірність вірного прийому. 

Ведення сучасних бойових дій пов’язано з використанням цілого ряду рознесених у 
просторі засобів розвідки, управління та вогневого ураження. При цьому невід’ємною 
складовою таких комплексних систем є використання високонадійних радіоліній управління.  

В наш час, вони застосовуються для передачі різних команд, повідомлень, 
дистанційного керування всілякими електромеханічними пристроями та ін. 

Особливо високі вимоги по надійності і достовірності прийому команди 
(повідомлення) висуваються до систем радіоуправління спеціального (відомчого) 
призначення, в яких часто використовується одностороння передача, що дає змогу 
покращити електромагнітну сумісність, зменшити енергоспоживання та масогабаритні 
показники, зробити неможливим викриття місця знаходження приймача. Важливим 
завданням при розробці цих систем є максимізація надійності прийому повідомлення та 
достовірності прийнятої інформації. В них повинно бути максимально гарантовано 
виконання різних команд, в тому числі – активізації або (за необхідності) деініціалізації. 
Окремого обговорення потребують питання ідентифікації одержання команди та 
деініціалізації.  

Відомо, що завадостійкість радіоліній управління оцінюється двома основними 
параметрами, що характеризують приймання повідомлення при наявності корисного  
сигналу – ймовірність прийому вірної команди, та при його відсутності – ймовірність 
прийому хибної команди [1, 2]. Останнє ускладнюється можливістю наявності імітаційної 
завади. Відомі шляхи підвищення завадостійкості не завжди можуть бути застосовані в 
умовах складної завадової обстановки [1 – 3]. Тому для виконання поставлених завдань 
необхідно вирішувати задачі вибору довжини команди при жорстких вимогах до імовірності 
вірного прийому та хибного спрацювання. Існуючі способи [3 – 7] можуть бути застосовані 
для обґрунтування міри надлишковості повідомлення (довжина, кількість повторів, набір 
частот), але не пристосовані до випадків, коли потрібно обчислювати імовірність хибного 
спрацювання на тривалих інтервалах часу (імітаційна команда повторюється довільно велику 
кількість разів). 
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Виходячи із основних характеристик псевдовипадкових послідовностей [8], у якості 
команд управління (якщо їх більше однієї), доцільно використовувати квазіортогональні 
складені послідовності Касамі [9, 10] або нелінійні послідовності бент-функцій чи їх 
об’єднання [11]. 

Метою статті є розробка методики вибору довжини кодової послідовності для 
радіоліній управління, яка б забезпечувала розрахунок мінімально необхідної довжини 
повідомлення (команди) при заданих вимогах до ймовірності прийому вірної та хибної 
команди. 

Вихідними даними для розрахунку є: Р
*
к – мінімально необхідне значення 

імовірності вірного прийому переданої команди; Р
*
х – максимально допустиме значення 

імовірності хибного прийому команди за час роботи радіолінії управління ∆T (команда не 
передавалась); кількість повторів передачі команди – K; рбіт – імовірність помилкового 
прийому елементарного двійкового символу; V – швидкість передачі в каналі управління. 

Обмеження та припущення 
Підчас вибору довжини кодової послідовності необхідно врахувати наступні 

обмеження: 
− імовірність вірного прийому переданої команди Рк ≥ Р*

к (далі – умова 1); 
− імовірність хибного прийому команди за час роботи радіолінії управління Рх ≤ Р*

х 
(далі – умова 2); 

− довжина команди N ≥ 3; 
− максимальна довжина N обмежується часовими вимогами до системи управління; 
− мінімально необхідна кількість правильно прийнятих елементарних символів Nпор 

повинна знаходитись в межах:1 ≤  Nпор ≤ N (далі – умова 3). 
Можливі припущення:  
− атакуючій стороні відомі неінформаційні параметри сигналу та час роботи радіолінії 

управління;  
− двійкові стани елементів імітаційної команди є рівноймовірними (р*

біт = 0,5) та 
взаємонезалежними. 

Цільова функція, що має за мету мінімізацію довжини N матиме вигляд: 

min, *
х

*
к →



= PPFN . 

Умови спільного виконання вимог до імовірності вірного прийому команди та хибного 
спрацювання, представимо у вигляді системи нерівностей: 

( )
( )





≤∆=

≥=

*
xпор

*
бітx

*
кпорбітк

,,,,

,,,,

PTННpP

PKННpP

ψ

ϕ
. 

Запишемо вирази для Рк та Рх в явному вигляді. При цьому доцільно скористатись 
аналітичним апаратом, що застосований для оцінки завадозахищеності алгоритмів 
входження в синхронізм радіолінії з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти 
(ППРЧ) [4], у тому числі із плинною зміною набору частот входження. 

Імовірність вірного прийому команди з першої спроби матиме вигляд: 

( ) iNi
NN

i

i
N ppСP

−
−

=
−⋅= ∑ бітбіт

пор

0
к1 1 ,                                          (1) 

або 

( )∑
−

=

− −⋅−=
1пор

0
бітбіт1к 11

N

i

iiNi
N ppСP , 

 
Відповідно, імовірність вірного прийому команди (хоча б один раз за K спроб): 
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Очевидно, якщо, наприклад, час роботи радіолінії управління дорівнює ∆Т, то 

атакуючій стороні досить нескладно підібрати таке значення розрядності регістра зсуву γ 
(розрядність регістра для формування M-послідовності ), за допомогою якого можна буде 
сформувати імітуючу послідовність загальна довжини L = 2γ 

– 1, що не повторюватиметься 
за структурою впродовж часу ∆Т на довжині γ при будь-якому місці його розташування [9]. 

Далі, через очевидне співвідношення, одержуємо вираз для імовірності хибного 
прийому команди (хоча б 1 раз) за час ∆T, при швидкості передачі V:  
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що рівнозначно  

( ) 1
1x 11 +−−−= NL

xPP ,                                                     (4) 

де                                                                      L=∆T×V.                                                                   (5) 
З метою спрощення розрахунків, при великих довжинах повідомлень для обчислення 

Pк1 та Pх1 скористаємось наближенням, що приведене в [12] і використовується коли 
кількість випробувань n велика (n >> 1) і ймовірність появи деякої події А в кожному із них p 
не залежить від n ( із ростом n, р – постійне): 
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де Ф(х) – функція нормального розподілу з параметрами (0, 1) [12]. 

На підставі цього, оскільки N >> 1, та рбіт не залежить від N, вирази (1) та (3) слід пред- 
ставити у вигляді: 
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У випадках, коли довжина N така, що дозволяє здійснити точні обчислення Рк1 та Рх1, 
доцільно використовувати вирази (1) або (3). 

Пошук мінімально необхідної довжини кодової послідовності можна виконувати 
шляхом поступового збільшення, або зменшення Nпор при цьому перевіряючи виконання 
умови 1 та 2. 

Алгоритм реалізації методики із поступовим зменшенням Nпор 
1. Розрахунок максимального значення Nпор у відповідності до вихідної довжини 

повідомлення. 
2. Розрахунок Рк1 за формулою (1) або, при необхідності – (6). 
3. Розрахунок Рк за формулою (2): 
3.1. Перевірка виконання умови 1. При виконанні – перехід до пункту 4. В іншому 

випадку – до пункту 3.2. 
3.2. Зменшення Nпор та перевірка виконання умови 3. При виконанні – перехід до 

пункту 2. В іншому випадку збільшення N та перехід до пункту 1. 
4. Розрахунок Рх1 за формулою (3) або, в разі необхідності – (7). 
5. Розрахунок довжини L за формулою (5). 
6. Розрахунок Рх за формулою (4). 
7. Перевірка виконання умови 2. При виконанні – завершення пошуку. В іншому 

випадку – збільшення N та повернення до пункту 1. Схема алгоритму зображена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Схема алгоритму пошуку мінімально необхідної довжини кодової  
послідовності із поступовим зменшенням Nпор 

Алгоритм реалізації методики із поступовим збільшенням Nпор. 

1. Присвоєння Nпор мінімального значення (Nпор = 1). 
2. Розрахунок Рх1 за формулою (3) або, при необхідності – (7). 
3. Розрахунок довжини L за формулою (5). 
4. Розрахунок Рх за формулою (4): 
4.1. Перевірка виконання умови 2. При виконанні – перехід до пункту 5. В іншому 

випадку – до пункту 4.2. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 
════════════════════════════════════════════════════════ 

18 
 

4.2. Збільшення Nпор та перевірка виконання умови 3. При виконанні – перехід до 
пункту 2. В іншому випадку збільшення N та перехід до пункту 1. 

5. Розрахунок Рк1 за формулою (1) або, при необхідності – (6). 
6. Розрахунок Рк за формулою (2). 
7. Перевірка виконання умови 1. При виконанні – завершення пошуку. В іншому 

випадку – збільшення N та перехід до пункту 1.  
Схема алгоритму зображена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема алгоритму пошуку мінімально необхідної довжини кодової  
послідовності із поступовим збільшенням Nпор 

Запропонована методика, згідно поставленої мети, дозволяє обчислити 
мінімальнонеобхідну довжину кодової послідовності для доставки унікального 
повідомлення, а також необхідне значення Nпор, при заданих вимогах до надійності 
прийому вірної команди та імовірності хибного спрацювання. Вона може бути 
застосована у випадках висування безпрецедентно надвисоких вимог до імовірнісних 
характеристик радіолінії управління систем і комплексів різного призначення, 
узагальнена для будь-якого радіоканалу і виду обробки (демодуляції) сигналу, що вплине 
лише на розрахунки рбіт. 

Методика не накладає обмежень на можливість використання завадостійкого 
кодування та інтерлівінгу. У випадку зміни виду кодування потребують уточнення вирази 
для імовірності вірного прийому команди з першої спроби (Рк1) та імовірності хибного 
прийому команди з першої спроби (Рх1), але в цілому структура обчислень залишається 
без змін. 
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Можливим напрямком подальших досліджень є розробка методики вибору довжини 
повідомлення при передачі команди одночасно на різних частотах та із застосуванням 
конкретних кодових послідовностей. 
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Калиновський Ю.Ю. (ДПС) 
 

БЕЗДРОТОВА СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ З КОРАБЛЯМИ МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ  
НА БАЗІ WI-FI ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Дослідження спрямоване на проведення аналізу можливостей стандарту бездротової передачі даних 

IEEE 802.11n посередництвом Wi-Fi технологій, виходячи із завдань, поставлених перед малими катерами 

морської охорони та прикордонними катерами з охорони державного кордону. 

Калиновский Ю.Ю. Беспроводная система связи с кораблями морской охраны на базе Wi-Fi 
технологий. Исследование направлено на проведение анализа возможностей стандарта беспроводной 

передачи данных IEEE 802.11n посредством Wi-Fi технологий, исходя из задач, поставленных перед малыми 

катерами морской охраны и пограничными катерами по охране государственной границы. 

Y. Kalinovskiy A wireless communication system with the coast guard ships based on Wi-Fi technology. The 

study aims to analyze the capabilities of the wireless data transmission via standard IEEE 802.11n of the Wi-Fi 

technology, based on the tasks of the small ship and boats coast guard on protection of the state border. 

Ключові слова: бездротова передача даних, малий катер морської охорони, прикордонний катер, 

радіопланування, стандарт зв'язку, Wi-Fi технології.  

Постановка проблеми. У вирі стрімкого розвитку передових інформаційних 
технологій ключовим постає питання оперативності надходження інформації у будь яких 
структурах, тим паче, якщо це організація, діяльність якої пов’язана із виконанням завдань 
загальнодержавного значення, така як Державна прикордонна служба України (далі – 
Держприкордонслужба). Одним із пріоритетних завдань Держприкордонслужби є охорона 
суверенності України у її виключній (морській) економічній зоні, забезпечення дотримання 
режиму державного кордону та прикордонного режиму у територіальному морі та 
внутрішніх водах [1]. 

Малі катери Морської охорони (далі – МКаМО) входять до штату загонів Морської 
охорони Держприкордонслужби (далі – ЗМО) та використовуються для забезпечення 
дотримання режиму у територіальному морі та внутрішніх водах України, контролю за 
плаванням і перебуванням українських і іноземних невійськових суден та військових 
кораблів у територіальному морі і внутрішніх водах України, заходженням іноземних 
невійськових суден та військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебування 
у них [2]. 

Прикордонні катери (далі – ПрКа) – катери, човни (у тому числі гумові та на повітряні 
подушці) та інші плавзасоби, що входять до штату та перебувають на балансі прикордонних 
загонів Держприкордонслужби України (далі – ПРИКЗ) та використовуються для 
забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, 
проведення заходів, спрямованих на запобігання кримінальним та адміністративним 
правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції 
Держприкордонслужби, їх виявлення, припинення [2]. 

МКаМО та ПрКа використовуються в оглядових групах для проведення огляду 
українських та іноземних невійськових суден. Оглядові групи під час прямування до судна 
здійснюють фото- та/або відеознімання за можливості з прив’язкою до нерухомих об’єктів 
(платформ, навігаційних знаків) або до берега, вести спостереження за діями судна і його 
команди [3]. 

Виходячи із завдань, що стоять перед МКаМО та ПрКа актуальною постає проблема 
організації стійкого, надійного зв’язку і каналу передачі даних між МКаМО, ПрКа, що 
знаходиться в морі та органом управління, що знаходиться на березі, для оперативної 
передачі даних про обстановку і прийняття узгоджених з ланкою управління рішень.  

Прийняття правильного рішення стосовно тої чи іншої ситуації, яка склалася на 
морській ділянці кордону в умовах, наближених до бойових, значною мірою залежить від 
усвідомлення керівництвом ЗМО, ПРИКЗ на березі цілісної картини обстановки, яка 
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склалася на морі, що можливо лише за наявності достовірних даних про обстановку в режимі 
„On-line” посередництвом передачі відео сигналу, голосового сигналу, електронного 
документообігу, доступу до відомчих баз даних та ресурсів. В свою чергу обмін інформацією 
такого рівня на великих відстанях в сучасних умовах потребує організації цифрового каналу 
зв’язку з пропускною здатністю, яка дозволить одночасно організувати IP-телефонію, 
передачу відео зображення, доступ до відомчих ресурсів Держприкордонслужби (внутрішня 
Intranet-мережа). Пропускна здатність для передачі такої кількості інформації повинна бути в 
мінімальному діапазоні від 5 до 10 Mbit/s (Mbit/s – параметр, що визначає об’єм інформації, 
який можливо передати за проміжок часу в одну секунду).  

Наявна система організації зв’язку на МКаМО та ПрКа дозволяє здійснювати обмін 
інформацією: 

– у режимі радіомовлення в КХ, УКХ діапазонах (радіостанції); 
– вести телефонні переговори (з лімітом хвилин для ведення переговорів), 

посередництвом супутникового каналу зв’язку пропускною здатністю 9,6 Kbit/s [4]; 
– в системі глобального позиціонування GPS. 
Враховуючи вищезазначене, вимоги, які ставляться до каналу зв’язку в цьому 

дослідженні не можливо реалізувати при наявній системі зв’язку, що  функціонує на МКаМО 
та  ПрКа Держприкордонслужби. В контексті цього проблема організації такого каналу вже 
давно набула своєї актуальності. 

Зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Дослідження тісно 
пов’язане з реалізацією положень Програми розвитку телекомунікаційної мережі та 
інформатизації ДПСУ на період до 2015 року [5] та Концепції розвитку Державної 
прикордонної служби України на період до 2015 року [6], що зумовлює створення сучасної  
інтегрованої системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її  
виключній (морській) економічній зоні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В контексті організації каналу зв’язку з 
МКаМО та ПрКа на морі посередництвом стандарту IEEE 802.11n в Держприкордонслужбі 
дослідження проводиться вперше. 

Однак Wi-Fi технології виступають найпоширенішим предметом дослідження у сфері 
бездротових систем передачі даних сьогодення. Наведемо деякі з них. 

Бездротові локальні мережі (WLAN) – це найновіша технологія, яка намагається 
завоювати серця споживачів. Мережі WLAN, які іноді називаються „Бездротові Ethernet”, чи 
„Wi-Fi” (от Wireless Fidelity – висока точність відтворення з використання бездротової 
технології), стають популярними також тому, що вони можуть використовуватися 
паралельно з дротовими мережами Ethernet [7]. 

Специфікації стандарту 802.11n схвалені радою із стандартів міжнародної організації 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Інститут інженерів з електротехніки і 
електроніки) 11 вересня 2009 року. Максимальна швидкість передачі даних на фізичному 
рівні в бездротовій мережі стандарту 802.11n становить 600 Мбіт/с, на практиці це означає 
швидкість в 150 – 200 Мбіт/с. У попередній версії стандарту (802.11g) максимальна технічна 
швидкість дорівнювала 54 Мбіт/с, а реальна –  приблизно 20 Мбіт/с. 

Висока швидкість досягається завдяки технології багатопотокової передачі даних 
(MIMO – multiple-inputmultiple-output). Приймачі і передавачі оснащуються кількома 
антенами. Бездротова мережа 802.11n може працювати в двох частотних діапазонах і 
забезпечує розширену зону прийому в порівнянні з попередньою версією [8]. 

Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів та доведення до загалу  концепції 
побудови системи зв’язку, на основі організації бездротового каналу передачі даних, 
посередництвом стандарту Wi-Fi технологій IEEE 802.11n між МКаМО, ПрКа, що 
знаходиться в морі та органом управління, що знаходиться на березі, для оперативної 
взаємодії і прийняття ефективних рішень. 
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Викладення основного матеріалу. Виходячи з того, що МКаМО та ПрКа призначені 
для забезпечення дотримання режиму у територіальному морі та внутрішніх водах України 
можна зробити висновок, що дані плавзасоби в основному несуть службу на відстані від 
берега, яка не перевищує 12 морських миль (1 морська миля – 1852 метри), оскільки, 
відповідно до закону України Про державний кордон, статтею 5 цього закону визначено, що 
до територіального моря України належать прибережні морські води шириною 12 морських 
миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що  
належать Україні [9]. Цим же законом визначено, що до внутрішніх вод України належать 
морські води, розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку 
ширини територіального моря України, а також води портів України, обмежені лінією, яка 
проходить через постійні портові споруди, які найбільше виступають у бік моря. 
Враховуючи вищезазначене постановка задачі на початку дослідження мала наступний 
характер: пошук та аналіз такої технології бездротового зв’язку, яка б дозволила здійснити 
покриття відомчої мережі вздовж морського узбережжя та в глибину моря на відстані до 22,5 
км в будь якій точці цієї зони.  

Після аналізу існуючих видів бездротового зв’язку, для виконання поставленої задачі, 
було обрано стандарт IEEE 802.11n, оскільки це наразі єдиний оптимально вигідний стандарт 
Wi-Fi технології, якій дозволить реалізувати високошвидкісний канал передачі даних на 
відстані до 30 км. Також задум дослідження можливо реалізувати посередництвом технології 
Wi-Max, проте обладнання, яке використовує дана технологія зв’язку в десятки разів 
дорожче ніж досліджуване та робота з ним передбачає навчання персоналу на 
спеціалізованих курсах. 

Переваги IEEE 802.11n: 
– Висока швидкість передачі даних, 150 – 200 Мbit/s; 
– Можливість організації каналу на великих відстанях (із використанням 

ретрансляторів – відстань необмежена); 
– Бездротова мережа 802.11n може працювати в двох частотних діапазонах і забезпечує 

розширену зону прийому в порівнянні з попередніми версіями; 
– Дозволяє мати доступ до мережі мобільним пристроям (телефони, ноутбуки); 
– Надійний протокол безпеки WPA2 (англ. Wi-Fi Protected Access) – один з протоколів 

безпеки, вживаних для захисту бездротових мереж. Створений для заміни застарілого 
протоколу WEP. Заснований на TKIP (Temporary Key Integrity Protocol – протокол 
тимчасової цілісності ключів), який ефективно бореться з проблемою, що лежить в основі 
вразливості повторного використання ключів шифрування. 

Недоліки: 
– Стандарт 802.11n працює в УКХ діапазоні, а хвилі даного діапазону не мають 

властивості огинати завади і розповсюджуються у межах прямої видимості, однак в нашому 
випадку на поверхні моря будь які завади майже відсутні. 

Дослідження проводилось у віртуальному режимі за допомогою електронної 
геоінформаційної системи „Google-Earth”, електронної картографічної системи „Google-
maps”. Радіопланування здійснювалось у віртуальному режимі, в районі розташування  
Севастопольського ЗМО та поста технічного спостереження „м. Сарич” (географічні 
координати приблизні) за допомогою програми створення карт і розрахунку ліній зв’язку та 
зон радіо охоплення „RadioMobile”. 

На основі даного дослідження, знаючи координати суміжних підрозділів охорони 
кордону Держприкордонслужби (ПТС, тощо), можна дослідити та візуалізувати карту радіо 
охоплення вздовж усієї ділянки морського кордону. 

Досліджувана система бездротового зв’язку будується за допомогою наступного 
обладнання: 

1. Гігабітний роутер для організації бездротової базової станції чи для з’єднання двох 
точок по Wi-Fi каналу (2 шт.). 
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2. Карточка mini PCI – мережевий адаптер для швидкісного багатосмугового 
бездротового з’єднання вихідною потужністю 25 dBm та вище (2 шт.). 

3. Пігтейл n-type - фідерний з’єднувальний шнур довжиною не більше 1 метру (4 шт.). 
4. Пігтейл MMCX n-type – перехідник (4 шт.). 
5. Бокс герметичний для обладнання – 2 шт. 
6. Високошвидкісний бездротовий пристрій на 5 Ггц, двополяризаційний, з 

вбудованою двополяризаційною антеною, потужністю передавача 26 dBm та підсиленням 
вбудованої антени 16 dBm (4 шт.). 

7. Антена сегментна двополяризаційна, 5,3 діапазону, коефіцієнт підсилення – 16 dBm, 
кут направленості – 60° (2 шт.). 

8. Точка доступу з інтегрованою, всенаправленою антеною OMNIз коефіцієнтом 
підсилення 7,5 dBm (для МКаМО та ПрКА). 

Обладнання обиралося із розрахунку максимально можливих характеристик 
потужності передачі сигналу та радіо охоплення.  

Антени та передавачі повинні розташовуватись та кріпитись якомога ближче до 
берега моря та виходячи з умови: чим вище розташована антена – тим більшою буде 
дальність дії сигналу. В нашому дослідженні антени кріпяться на вишці поста технічного 
спостереження „м. Сарич” на висоті 10 метрів від поверхні землі таким чином, що би кут 
направленості антени охоплював максимально можливу радіо зону. В нашому випадку із 
врахуванням географічних властивостей місцевості для цього знадобиться дві сегментні 
двополяризаційні антени з кутом випромінювання по горизонталі 60 (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1 Кути радіо охоплення антен 
 

Виходячи з описаного розташування антен, які передаватимуть сигнал з берегу було  
проведено радіопланування. Радіопланування проводилось для двох варіантів антен-

приймачів, які розташовуватимуться на МКаМО та ПрКА:  
1 варіант – в тому випадку, коли радіомовлення буде здійснюватися в нерухомому 

положенні плавзасобу; 
2 варіант – коли радіомовлення буде здійснюватися в русі. 
Різниця між цими технологіями полягає в тому, що для організації прийому сигналу під 

час руху плавзасобу без постійного коригування направлення антени на передавач необхідно 
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використовувати всенаправлену двополяризаційну антену, однак у таких антен, за рахунок 
збільшення кута направленості майже вдвічі зменшується потужність передачі сигналу, що, в 
свою чергу, позначається на дальності передачі сигналу [10]. 

Результати радіопланування для другого варіанту наведені на Рис.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Радіопланування, варіант №2 
Результати радіопланування за варіантом №2 показали, що із використанням 

всенаправлених антен зі сторони приймачів можна організувати стійкий канал зв’язку в 
режимі руху приймача в глибину моря на відстані від берега до 8 кілометрів потужністю від 
– 60 до – 80 Dbm. Практика показує, що за такого рівня сигналу швидкість передачі даних 
буде коливатись в межах від 5 до 50 Mbit/s. Результати радіопланування для варіанту №1 
наведені на Рис.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.3 Радіопланування, варіант №1 
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Результати радіопланування за варіантом №1 показали, що із використанням 
сегментних антен зі сторони приймачів можна організувати стійкий канал зв’язку в режимі 
стаціонарного положення приймача на відстані від берега в глибину моря до 25 кілометрів 
потужністю від – 60 до – 80 Dbm.  

Практика показує, що за такого рівня сигналу швидкість передачі даних буде 
коливатись в межах від 5 до 50 Mbit/s. 

Однак на даний момент доступ до відомчої мережі Держприкордонслужби на ПТС „м. 
Сарич” організовано посередництвом супутникового каналу зв’язку, пропускна здатність 
якого не перевищує 512 kbit/s, отже для ефективного використання досліджуваної системи 
зв’язку необхідно організувати швидкісний канал передачі даних „ПТС – відомча мережа”, а 
його можливо зробити лише під’єднавшись до комутаційного обладнання органу охорони 
Держприкордонслужби.  

Найближчим таким до ПТС „м. Сарич” є Севастопольський ЗМО, швидкість передачі 
даних всередині внутрішньої мережі якого досягає 100 Mbit/s. Проте пряма видимість між 
будівлею ЗМО та вишкою ПТС відсутня.  

Канал можливо організувати лише за умови, коли перша зона Фрінеля буде не нижчою 
за одиницю. Досягти такого результату можливо, якщо антену передавача встановити на 
щоглі висотою 26 метрів над рівнем будівлі ЗМО, а антену приймача з боку ПТС „м. Сарич” 
встановити на щоглі висотою 29 метрів, що є матеріально затратним та не ефективним.  

В дослідженні запропоновано організувати канал „ЗМО – ПТС” посередництвом 
високошвидкісного бездротового пристрою з потужністю передавача 26 dBm та вбудованою 
двополяризаційною антеною з підсиленням 16 dBm і організацією на базі нього 
ретранслятору, що дозволить забезпечити канал передачі даних між ЗМО та ПТС швидкістю 
в 100 Mbit/s. Оптимальна робота ретранслятора можлива у разі розташування його в точці з 
координатами 44°29'52.71„Пн. ш. та 33°35'54.33”С. д. На рис. 4 та 5 зображено розрахунки 
зон Фрінеля для відрізків „ЗМО – ретранслятор” та „ретранслятор – ЗМО”. 

Як видно з рисунків, найнижчий Фрінель (пункт „худший Фринель”) в обох напрямках 
вищий за 1, що свідчить про можливість організації стійкого високошвидкісного каналу 
передачі даних посередництвом апаратури стандарту IEEE 802.11n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4 Радіоканал ЗМО-ретранслятор 
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Рис. 5 Радіоканал ретранслятор-ПТС 
 

Висновки. Дослідження показали, що використання у службовій діяльності Wi-Fi 
технології стандарту 802.11n  дозволить організувати надійну, стійку, високошвидкісну 
бездротову відомчу мережу по всьому узбережжю на відстань в глибину моря до 25 
кілометрів, функціонування якої не буде залежати від третіх осіб, що підвищить 
оперативність взаємодії органів управління з оглядовими групами, МКаМО, ПрКА, тощо. 

Організовуючи бездротову систему зв’язку в сегменті охорони морського кордону 
вдалося досягти ще один результат, а саме: розгорнути незалежний канал зв’язку високої 
швидкості між Севастопольським загоном морської охорони та постом технічного 
спостереження „м. Сарич”, що дозволить уникнути тих помилок та збоїв в роботі 
інформаційно-телекомунікаційної системи ПТС, які виникають внаслідок недостатньої 
швидкості каналу передачі даних існуючої системи зв’язку. 

Перспективи подальших досліджень. Надалі планується дослідити можливість 
організації бездротової системи передачі даних на базі стандарту Wi-Fi технології 802.11n 
між наземними віддаленими органами охорони кордону за схемою „впс – птс” та „птс – птс”, 
а також створення інтегрованої бездротової мережі Держприкордонслужби.  

Окремо планується приділити увагу новому стандарту IEEE 802.11 ac, який наразі 
знаходиться на стадії розробки.  

Попередньо, даний стандарт працюватиме на частотах 5-6 Ггц і дозволить розширити 
пропускну спроможність мережі починаючи від 433Mbit/s і до 6,77 Gbit/s на відстані до 100 
кілометрів.  
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УДК 621.396.6                         Коваленко І.Г. (ВІТІ НТУУ„КПІ”) 
 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ОБ'ЄКТОВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ  
СУМІСНОСТІ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 

 

В статті запропонована методика аналізу об’єктової електромагнітної сумісності, що призначена для 

визначення можливого взаємного впливу групи радіоелектронних засобів зв'язку, що розташовані в умовах 

обмеженого простору. 

Коваленко И.Г. Методика анализа объектовой электромагнитной совместимости средств связи. В 

статье предложена методика анализа объектовой электромагнитной совместимости, которая 

предназначена для определения возможного взаимного влияния группы радиоэлектронных средств связи, 

расположенных в условиях ограниченного пространства. 

I.  Kovalenko Evaluation method of electromagnetic compatibility telecommunication means on a local 
facility. In this article presented the technique of analysis of object electromagnetic compatibility which is intended for 

definition possible mutual influence of group of the group radio-electronic means, which are located in limited space 

conditions. 

Ключові слова: радіоелектронний засіб, електромагнітна сумісність. 

В останні роки спостерігається значне зростання кількості радіоелектронний засобів 
(РЕЗ), що використовуються. В умовах міста для установки антен найчастіше 
використаються окремі об’єкти: дахи висотних будинків, спеціальні щогли або вежі. 
Незважаючи на те, що розташовані на одному даху антени працюють, як правило, у різних 
діапазонах частот, найбільшу небезпеку представляють завади, що формуються в приймачі 
внаслідок нелінійності характеристик їх трактів: інтермодуляційні завади та завади за 
рахунок блокування приймача [1 – 2]. 

Оцінка об’єктової електромагнітної сумісності (ЕМС) є однією з головних завдань, що 
вирішуються при проектуванні розміщення РЕЗ (при зміні характеристик його 
випромінювання) на об’єкті, на якому вже розгорнуто декілька антен інших РЕЗ. Основна 
проблема розрахунків ЕМС складається у відсутності єдиних методик та алгоритмів 
розрахунку параметрів об’єктової ЭМС, прийнятих на державному рівні. Міжнародний союз 
електрозв’язку пропонує ряд рекомендацій, які дозволяють вирішувати окремі часткові 
завдання розрахунку, але не вирішують задачу в цілому [3 – 8]. Запропонована методика 
дозволяє вирішити задачу аналізу (розрахунку параметрів) об’єктової електромагнітної 
сумісності РЕЗ спеціального призначення та розробити на її основі відповідні алгоритми та 
програмне забезпечення [9].  

Запропонована методика призначена для визначення можливого взаємного впливу 
групи РЕЗ, що розташовані в умовах обмеженого простору. Вона може використовуватись 
для оцінки можливих завад приймачу внаслідок блокування та інтермодуляції при 
відсутності завад, що попадають безпосередньо в головний канал прийому.  

Відповідно до методики пропонується проводити аналіз для кожного окремого 
приймача з розглянутої групи РЕЗ. У рамках розглянутого завдання використовується 
модель приймача, структурна схема якого зображена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурна схема приймача 
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На Рис.1. позначені: Ф1 – фільтр, що моделює частотну залежність коефіцієнта 
підсилення антени, Ф2 – фільтр попередньої селекції, П – підсилювач радіочастоти, Ф3 – 
фільтр радіочастоти, Ф4 – фільтр проміжної частоти, що реалізує основну вибірковість 
приймача, ПЧ – перетворювач частоти (змішувач), Г – гетеродин, Д – демодулятор. 

Опис методики аналізу об’єктової електромагнітної сумісності. 
В якості критеріїв виконання умов ЕМС пропонується використовувати нерівності: 

Рп < Pпд   та  Ріо+Різ < Рід,      

де: Рп та  Pпд – сумарна та максимальна припустима сумарна  потужність завад на вході 
підсилювача радіочастоти; Ріо , Різ – сумарна потужність складових інтермодуляції на виході 
фільтра проміжної частоти, що надійшла на вхід змішувача на частоті відповідно основного 
та дзеркального каналів; Рід – максимальна припустима сумарна потужність продуктів 
інтермодуляції на виході фільтра проміжної частоти. 

Вихідні дані. 
Для рішення завдання оцінки умов об’єктової ЕМС необхідно задати наступні вихідні 

дані приймача, що досліджується: 
– частота настройки основного тракту прийому f0, МГц; 
– характеристики вибірковості фільтрів Ф1, Ф2 і Ф4 – K1(f – f0), K2(f – f0) і  K4(f – f0), дБ; 
– величина загасання фільтра Ф3 на частоті дзеркального каналу Lзк, дБ; 
– чутливість приймача PR, дБВт; 
– мінімальне необхідне співвідношення сигнал/завада на виході тракту ПЧ – A0, дБ; 
– коефіцієнт підсилення антени Gmax, дБ; 
– діаграми спрямованості антени в горизонтальній і вертикальній площинах для хвиль 

зі співпадаючою та ортогональною поляризацією – Gгс(ϕ), Gвс(ϕ), Gго(ϕ), Gво(ϕ),дБ; 
– поляризація антени; 
– орієнтація максимумів діаграм спрямованості прийомної антени в горизонтальній і 

вертикальній площинах (магнітний азимут і кут місця) – α і β, град; 
– загасання в прийомному антенному фідері –  η, дБ; 
– максимальна припустима потужність завад на вході підсилювача радіочастоти – Рпд, 

дБВт; 
– критичний рівень нелінійності підсилювача по інтермодуляції 3-го порядку – Р3п, 

дБВт; 
– відносні величини критичних рівнів нелінійності підсилювача по інтермодуляції n-го 

порядку – ∆Рnп, дБ. 

Для кожного i-го передавача завад ( Ii ,1= , I – кількість передавачів)  повинні бути 
відомі: 

– центральна частота випромінювання завади – f0i, МГц; 
– вид спектра випромінюваної завади – Si(f – f0i), дБ; 
– потужність завади на вході приймача Рвхi, дБВт, що може бути обмірювана або 

розрахована. 
Для розрахунку Рвхi необхідно додатково знати наступні параметри: 
– потужність передавача – Рпрдi, дБВт; 
– загасання в передавальному антенному фідері –  ηІ , дБ; 
– коефіцієнт підсилення антени передавача – Gmaхi, дБ; 
– діаграми спрямованості передавальної антени в горизонтальній і вертикальній 

площинах – Gгi(ϕ), Gвi(ϕ), дБ; 
– поляризація антени; 
– орієнтація максимумів діаграм спрямованості передавальної антени в горизонтальній і 

вертикальній площинах (магнітний азимут і кут місця) – αi і βi, град; 
– відстань між електричними центрами передавальної й приймальні антен – di, м; 
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– магнітний азимут і кут місця напрямку на електричний центр прийомної антени із 
точки розташування електричного центра передавальної антени – αir і βir, град. 

Етапи методики. 
Вирішення завдання оцінки умов виконання об'єктової ЕМС розділяється на наступні 

етапи: 
1. Розрахунок (вимір) величин і форм спектрів завад на вході приймача. 

Рвхi = Рпрдi + Gi(αi–αir,βi –βir)–ηi + G(α–180–αir,β–180–βir)K1(f0i – f0) – η – L(di, f0i) ,      (1) 
де: Gi(αi–αir, βi–βir) – коефіцієнт підсилення антени передавача завад у напрямку антени 
приймача завад, дБ; 

G(α–180–αir,β–180–βir)K1(f0i – f0) – коефіцієнт підсилення антени приймача в напрямку 
на антену i-го передавача на частоті передавача, розрахований з урахуванням поляризації 
антен передавача та приймача, дБ. 

Величини G(α,β), що використовуються в (1), можуть бути отримані: 
G(α,β) = Gmax(αGг(γ) + βGв(γ))/(α + β),     

де γ – просторовий кут між напрямком максимуму діаграми спрямованості антени в просторі 
та напрямком віддаленим від нього на α градусів в горизонтальній площині та на β градусів 
в вертикальній площині. Визначається як 

γ = arccos(cosα cosβ).       
L(di, f0i) в (3) – втрати при розповсюдженні електромагнітної хвилі від антени 

передавача завад до антени приймача, дБ. Визначається за формулою 
L(di, f0i) = 22 + 20 lg (di f0i/300).      

У результаті виконання першого етапу розрахунків повинні бути відомі форми спектрів 
і величини всіх завад на вході приймача. 

2. Розрахунок сумарної потужності завад на вході підсилювача радіочастоти. 
Потужність кожної з завад на виході підсилювача радіочастоти може бути визначена як  

Рпi = Рвхi – Lф2i  ,       
де Lф2i – величина загасання i-ої завади в преселекторі, дБ. 

Lф2i = 

∫

∫
∞
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В (8) перед виконанням інтегрування величини Si(f) і K2(f) повинні бути переведені з 
логарифмічного в абсолютний масштаб. 

Сумарна потужність завад на вході підсилювача радіочастоти розраховується як 

Pп = ∑
=

I

i

iP
1

п ,        

де І – загальна кількість завад, що враховують  
На цьому етапі розрахунку визначається також форма спектра всіх завад, що, у 

загальному випадку, змінюється після проходження через фільтр преселектора.   
Sпi (f – f0i) = Si(f – f0i) K2(f – f0) ,      

Після нормування всіх спектрів завад, виконуваних операцією  
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для кожного нормованого спектра завади визначається його нижня та верхня частота 
(fнi і fвi), що відповідають зменшенню  спектральної щільності завади на величину Lсщ, дБ. 
Значення Lсщ є параметром розрахунку, залежить від точності подання спектра у вихідних 
даних і може прийматися рівним – 60, – 70 або – 80 дБ. 
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3. Визначення сполучень завад, які формують на виході підсилювача радіочастоти 
продукти інтермодуляції на частотах основного та дзеркального каналів. 

Для визначення потенційно небезпечних сполучень частоти до N-го порядку 
здійснюється перебір всіх можливих комбінацій з I-завад за схемою 

n1p1 + n2p2 + n3p3 + … + nipi + …+ nIpI    (2) 

де        Nnabs
I

i

i ≤∑
=1

)( ,                  (3) 

pi – i-та завада, ni – цілі числа. 
Для кожної j-ї комбінації отриманої відповідно до  (2) і (3) визначається нижня fнj і 

верхня fвj частота результуючого спектра 
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Якщо при проведенні розрахунків по (4) і (5) обох величини fн
і
j  і fв

і
j приймають 

негативні значення, то результуючу вихідну та кінцеву частоту необхідно перерахувати як  
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Якщо негативне значення приймає тільки одна з величин fнj і fвj,  то результуючу 
початкову частоту варто приймати fнj = 0, а результуюча верхня частота буде дорівнює  

f вj = max {abs(f нj ), abs(f вj)}.        
Ті сполучення частот, для яких результуючий спектр продуктів інтермодуляції 

перетинається зі смугами частот основного або дзеркального каналів є потенційно 
небезпечними і для них виконується подальший розрахунок.  

4. Визначення величин і форм спектрів продуктів інтермодуляції на виході 
підсилювача радіочастоти. 

Для визначення форми спектра продуктів інтермодуляції N-го порядку необхідно  
N–1 раз зробити операцію згортки спектрів завад, що беруть участь у формуванні 
розглянутого продукту, відповідно до (2). 

Вираз  Pa + Pb  (a,b ϵ 1..I) складових з (2) відповідає результуючому спектру: 

∫
∞

∞−

−−−=− dffffSffSffS bbaabab )()()( 0cп0пa0c    (6) 

де       f0ab = f0a + f0b .                   (7) 
 
Якщо  у виразі (2) один з коефіцієнтів ni приймає негативне значення, операція згортки 

виконується аналогічно виразу (6), з наступними виправленнями: 
1) при розрахунку результуючої центральної частоти по (7) відповідна центральна 

частота береться зі знаком мінус; 
2) перед розрахунком спектра по (6) вид спектра i-ї завади, з якої використається 

негативний коефіцієнт, інвертується відповідно до виразу : 
Si  інв (f – foj) = Si(foj – f).        

Для розрахунку величин j-ї складової інтермодуляції n-го порядку на виході 
підсилювача радіочастоти відповідно (2) використається наступна загальна формула : 

    ∑
=

++=
I

i

nniij KaPnabsP
1

пc )( ,              
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де ni  – коефіцієнти розкладання поліному (2) для потенційно небезпечного j-го сполучення 
частот; na  – коефіцієнт перетворення обумовлений порядком інтермодуляційної складової та 

критичним рівнем нелінійного підсилювача по інтермодуляції n-го порядку , дБ; Kn –
поправочний коефіцієнт, обумовлений внутрішнім розподілом завад, що беруть участь в 
утворенні продукту інтермодуляції , дБ. 

Коефіцієнт na   визначається  за допомогою значення критичного рівня нелінійного 

підсилювача по інтермодуляції n-го порядку Pnп: 

na + n Pnп = PR.              

З огляду на те, що у величинах вихідних даних Pnп можна виразити як: 
Pnп  = P3п  + ∆Pnп. 

Вираз для na  має вигляд  

na = PR – n (P3п  + ∆Pnп).          

Поправочний коефіцієнт Kn можна виразити 

Kn  = 20lg 1
321

2

),...,,...,,,(
−n

Iin nnnnnC
.         

де Cn(n1, n2, n3, …, ni,…, nI) – поліноміальний коефіцієнт, у формуванні якого беруть участь 
абсолютні значення коефіцієнтів з вираження (2), і який може бути визначений як   

Сn(n1, n2, n3, …, ni, …, nM) = 
!!...!...!!

!

321 Ii nnnnn

n
.        

 
5. Визначення сумарної потужності продуктів інтермодуляції на виході фільтра 

ПЧ. 
Для визначення сумарної потужності продуктів інтермодуляції на виході фільтра 

проміжної частоти необхідно знайти величини загасання кожного продукту інтермодуляції 
при проходженні його через фільтр проміжної частоти. 

∫

∫
∞

∞−

∞

∞−

−−

−

=

dfffKffS

dfffS

L

jj

jj

jф

)()(

)(

04c0c

c0c

4 .            

У результаті для продуктів інтермодуляції радіочастоти, що утворяться на виході 
підсилювача, на частоті основного каналу прийому значення потужності на виході фільтра 
ПЧ визначається формулою  

Р
і
оj = Рсj  – Lф4j ,                

а для продуктів інтермодуляції, що утворяться на частоті дзеркального каналу прийому  
Р

і
дзj = Рсj – Lдзк – Lф4j .           

У такий спосіб сумарна потужність продуктів інтермодуляції на виході фільтра 
проміжної частоти виражається як  

P
і = Pі

о + Pі
дз = ∑∑

==

+
дз0

1

i
дз

1

i
о

L

l

l

K

k

k PP ,        (29) 

де K0 та Lдз  кількість продуктів інтермодуляції радіочастоти, що утворилися на виході 
підсилювача, на частотах, відповідно основного та дзеркального каналів. 

6. Порівняння розрахованих значень потужностей завад із припустимими  . 
При одночасному виконанні наступних умов  

Pп  < Рпд   та                  (8) 
Р

і
  < РR – Аo             (9) 
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робиться висновок про виконання умов ЕМС відносно розглянутого приймача по 
блокуванню та інтермодуляції. При невиконанні кожного з нерівностей  (8) і (9) робиться 
вивід про невиконання відповідних умов ЕМС. 

Таким чином, запропонована методика дозволяє вирішити задачу визначення 
об’єктової електромагнітної сумісності РЕЗ спеціального призначення, на її основі були 
розроблені алгоритми та спеціальне програмне забезпечення визначення електромагнітної 
сумісності РЕЗ, антени яких розташовані в обмеженому просторі. 

Висновок. 
Запропонована методика базується та на сучасних рекомендаціях Міжнародного союзу 

електрозв’язку і вперше вирішує „в цілому” задачу оцінки взаємного впливу груп 
передавачів та приймачів засобів зв’язку, антени яких розташовані на окремих стаціонарних 
та рухомих об’єктах (спорудах). На основі запропонованої методики було розроблене 
алгоритми та спеціальне програмне забезпечення розрахунків параметрів об’єктової 
електромагнітної сумісності, яке успішно використовується спеціальними користувачами 
радіочастотного ресурсу України [9].  

В подальших дослідженнях пропонується удосконалити методику та відповідні 
алгоритми для врахування особливостей та характеристик окремих РЕЗ спеціального 
призначення. 
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ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПОДАВЛЕННЯ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 
 

В роботі розглядається задача оцінювання ймовірності подавлення засобів радіозв’язку в залежності 

від електромагнітної обстановки в багатопроменевому каналі зв’язку. Показано, що ефективність 

радіоелектронного подавлення можна значно знизити за рахунок вибору місць розміщення радіозасобів (зміни 

топології мережі радіозв’язку) . 

Кувшинов А.В., Ольшанский В.В., Макарчук В.І. Оценка вероятности подавления средств 
радиосвязи. В статье рассматривается задача оценивания вероятности подавления средств радиосвязи в 

зависимости от электромагнитной обстановки в многолучевом канале связи. Показано, что эффективность 

радиоэлектронного подавления можно значительно снизить за счет выбора мест размещения радио средств 

(изменения топологии сети радиосвязи). 

A. Kuvshinov, V. Olshanskiy, V. Makarchuk Estimation of probability of suppression of facilities of radio 
contact. In the article the task of evaluation of probability of suppression of facilities of radio contact is examined 

depending on an electromagnetic situation in a multibeam communication channel. It is shown that efficiency of radio 

electronic suppression can be considerably brought down due to the choice of places of placing of radio of facilities 

(changes of topology of network of radio contact). 

Ключові слова: радіоелектронне подавлення, багатопроменевість, відношення завада-сигнал. 

Вступ 
Сучасні військові системи і засоби радіозв’язку діють в умовах активної 

радіоелектронної боротьби [1 − 5]. 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. Враховуючі це, стає досить складним завдання забезпечення стійкого 
радіозв’язку в умовах РЕП. 

Аналіз останніх публікацій. 
Аналіз останніх робіт свідчіть, що важливим етапом у розвитку методів оцінки 

ефективності РЕП засобів радіозв’язку є перехід від детерміністичних методів оцінки  
[1, 3, 5, 6] до статистичних методів [7 − 9], які дозволяють враховувати припустимий ризик 
(імовірність неподавлення). Це обумовлено тим, що детерміністичні моделі не можуть 
застосовуватися у випадках, коли на відношення сигнал-завада впливають випадкові 
фактори, обумовлені: зміною характеристик засобів радіозв’язку і параметрів середовища 
поширення радіосигналів; залежністю закону розподілу відношення потужностей завадової і 
сигнальної складових від законів розподілу потужностей кожної з них з урахуванням 
топології системи радіозв’язку і системи радіоелектронного подавлення. 

Метою роботи є проведення оцінки ймовірності подавлення засобів радіозв’язку в 
залежності від відношення сигнал-завада в багатопроменевому каналі зв’язку з навмисними 
завадами. В багатопроменевому каналі зв’язку сигнал поширюється декількома шляхами і на 
антену приймача впливають кілька променів переданого сигналу. У цьому випадку 
прийнятий сигнал  представляє суму декількох складових: 

( ) ( )∑
=

ψ+ω=
с

1
0с cos

N

i
ii tatА ,                                              (1) 

де Nс − кількість перевідбитих сигналів на вході приймача, іaс  і іψ  − випадкові амплітуди 

та початкові фази прийнятих сигналів. Через незалежність процесів перевідбиття вважатимо, 
що іaс  і іψ  описуються одновимірними щільностями розподілу ймовірностей ( )іaр с  і 

( )ір ψ . Щільності розподілу початкових фаз іψ  є рівномірними в інтервалі від 0 до 2π. 
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При передачі повідомлень по багатопроменевим каналам зв’язку результуючий сигнал 
на вході приймача являє собою суму окремих коливань, час приходу, частота, фаза та 
амплітуда яких є випадковими величинами.  

Ці фактори й обумовлюють в основному величину і випадковий характер зміни 

потужності 





 = 2

сc 2

1
аP  сумарного сигналу на вході приймача. Такий же механізм 

створення багатопроменевості поширення променів завад має місце на трасі їх поширення 
від станції завад до приймача. Середнє значення потужності результуючого сигналу (завади)  

( ) ( )∑
=

=
)з(c

1
зcзc

N

і

іPP , 

де •  − знак усереднення, ( ) ( ) ( )( ) ( )∫
∞

=
0

зcзc
2

зcзc 2

1
іііі daaрaP  − середня потужність і -го променю, 

зN  − кількість перевідбивачів на трасі поширення завад. Враховувати імовірнісні 

властивості сигналів (завад) в умовах багатопроменевого поширення радіохвиль дозволяє 
гамма-розподіл [10].  

Щільність розподілу потужності результуючого сигналу (1) на вході приймача при 

( ) 2зc >N  одержати в аналітичному виді досить важко, тому, як правило, використовують її 

апроксимації, наприклад, гамма-розподіл вигляду: 
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( )

с
с

с
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c
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1
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c
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P
PP
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αα
α

α
α

e
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= , ,0с ≥P  

2

1
c ≥α ,                      (2) 

де Г ( )cα  − табульована гамма-функція, 
( )с

2

с
c

P

P

D
=α  − параметр форми закону розподілу,  

     ( ) ( )∑ ∑
=

≠
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іj
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jiiDD PPPPPP 2  − дисперсія потужності результуючого 

сигналу,  

    ( ) 2
с

2
сс iiiD PPP −=  − дисперсія потужності і-го променя сигналу, 
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i daaр
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cc
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2
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=P  − 2-й початковий момент потужності і-го променя сигналу. 

Аналогічно щільність розподілу ймовірностей потужності завади на вході приймача 
можна подати, як  

( )
( )

з
з

з
з

з

з

1
з

з

з
з

P
PP

P
P

αα
α

α
α

eр
Γ











=

−

,  ,0з ≥P   
2

1
з ≥α .                            (3) 

Практична значимість гамма-розподілу (2), (3) полягає в тім, що залежно від значень 

с(з)α  воно дозволяє моделювати ряд часто, що зустрічаються умов, багатопроменевого 

поширення радіохвиль: при 1с(з) =α  гамма-розподіл збігається з експонентним розподілом 

( )
с(з)

с(з)

1

с(з)

с(з)

1 P
P

P
P eр =  сумарної потужності сигналу (завади), утвореного додаванням великої 

кількості ∞→с(з)N  перевідбитих променів приблизно однакової потужності; 
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при 1с(з) >>α  досить точно апроксимує нецентральний розподіл із двома ступенями 

свободи потужності сигналу (завади) з амплітудою, розподіленою за узагальненим законом 
Релея-Райса [10, 11], використовуваному у випадках, якщо 

іс(з)с(з)1 PP ≈ , с(з),...,2 Nі =  (для 

випадку, коли с(з)1с(з) PP ≈і , с(з) ..., ,2 Nі = , де с(з)1P  − потужність прямого променя 

сигналу (завади)); 
с збільшенням с(з)α , коли 

іс(з)с(з)1 PP ≈ , с(з),...,2 Nі =  щільність розподілу 

потужності групується в околиці свого середнього значення й прагне до нормального 
розподілу з математичним очікуванням 

с(з)P  і дисперсією 
с(з)

2

с(з) aP ; 

у граничному випадку для нескінченно великих с(з)α , що справедливо якщо 

потужності всіх променів, за винятком прямого, наближаються до нуля ,0( с(з) →іP

)..., ,2 с(з)Nі =  , а амплітуду прямого променя можна вважати постійною ( )( )0с(з)1 →PD , 

гамма-розподіл вироджується в дельта-функцію ( )с(з)1с(з) PP −δ .  

Знання щільностей розподілу імовірності рівнів сигнальної (2) і завадової (3) складових 
дозволяє на підставі методу функціонального перетворення випадкових величин [12] 
одержати щільність розподілу ймовірності відношення завада-сигнал на вході приймача:  
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сигналу.  

Ймовірність подавлення ( )*
пп / qKP  являє собою ймовірність того, що при заданому *q  

відношення q  виявиться більше, ніж коефіцієнт подавлення Кп.  
При цьому, інтегруючи в заданих межах щільність розподілу (4), одержуємо 

інтегрування. 
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У випадку, якщо сα  та зα  є цілими числами, інтеграл в формулі (5) представляється у 
вигляді суми і ймовірність подавлення має вигляд  
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Якщо один з параметрів ( )зс ,αα дорівнює одиниці, узяття інтеграла в (5) дозволяє 
спростити вираз для знаходження ймовірності подавлення: 
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Графічні залежності ймовірності подавлення від відношення завада-сигнал і параметрів 
каналу подавления подано на рис. 1.  

Як видно із представлених залежностей, для забезпечення досить високих імовірностей 
подавлення станції завад необхідно збільшити відношення завада-сигнал на вході приймача 

*q  в порівнянні зі значенням коефіцієнта подавлення на величину, що залежить від 

параметрів форми розподілу потужностей сигнальної і завадової складових на вході 
приймача.  

Вирішуючи рівняння (5) − (7) відносно *q  можна вирішити завдання оцінки 

чисельного значення відношення середніх потужностей завади і сигналу на вході приймача, 
що забезпечує подавлення радіозасобу з необхідною ймовірністю.  

Висновки. 
Таким чином, врахування імовірнісних властивостей зміни потужностей завади і 

сигналу на тривалості інформаційного конфлікту дозволяє оцінити вплив імовірності 
подавлення радіозасобу на граничне відношення завада-сигнал на вході приймача стосовно 
до сформованої електромагнітної обстановки.  

Отже, визначивши необхідну ймовірність подавлення радіозасобу і знаючи параметри 
форм розподілів cα  і зα  для відповідної електромагнітної обстановки в районі розміщення 

радіозасобів, за рахунок вибору місць розміщення радіозасобів (зміни топології мережі 
радіозв’язку) можна значно знизити ефективність функціонування системи 
радіоелектронного подавлення супротивника. 
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Рис. 1. Залежності ймовірності подавлення приймача для різних завадових ситуацій  
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Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка методів та методик 
управління топологією радіомереж на основі отриманих оцінок завадової обстановки в 
багатопроменевому каналі зв’язку. 
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к.т.н. Мазулевський О.Є. (ВІТІ НТУУ„КПІ”) 
 

АНАЛІЗ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ В 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

У статті показано існування прихованих каналів витоку інформації в телекомунікаційних системах із 

захищеними каналами, наведені визначення інформаційного потоку та на їх основі показано створення моделі 

прихованих каналів витоку інформації, а також способів їх знищення. 

Мазулевский О.Е. Анализ скрытых каналов утечки информации в телекоммуникационных 
системах военного применения. В статье показано существование скрытых каналов утечки информации в 

телекоммуникационных системах с защищенными каналами, приведены определения информационного потока 

и на их основе показано создание модели скрытых каналов утечки информации, а также способов их 

уничтожения. 

O. Mazulevskyj Analyses Covert Channels Of Information Leak In The Telecommunication Military Systems. 
This article represents existence covert channels of information leak. Also presents definition the information flow, and 

on these founding represent models of covert channels information leak and method destroyed covert channels. 

Ключові слова: прихований канал витоку інформації, інформаційний потік, модель прихованого каналу 

витоку інформації. 

Вступ. Останні роки все більшу важливість в громадській та державній сфері людства 
відіграє інформація. Трансформація людства в інформаційне суспільство призвела до появи 
нових методів та способів застосування інформації. Так з’явилися поняття: „інформаційна 
зброя”, „бойовий інформаційний простір”, „кібернетичний простір”, в яких сама інформація 
та її властивості відіграють ключові ролі як засобів нападу так і засобів захисту, що 
обумовлює важливість володіння нею. Тому збереження властивостей інформації 
(конфіденційності, доступності та цілісності) на даний час є однією з основних задач як в 
суспільній діяльності людства, так у військовій сфері. 

Тому під час використання локальних інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) 
для захисту інформації використовують різні методи, способи та засоби. Для захисту 
інформації в телекомунікаційних системах (ТКС) існує лише обмежена кількість методів. 
По-перше, це методи як побудови власної телекомунікаційної мережі із застосуванням 
організаційних способів захисту телекомунікаційних ліній. По-друге захист 
телекомунікаційних ліній засобами криптографічного захисту. Також застосовують 
комбінування цих підходів.  

В зв’язку з гарними властивостями збереження конфіденційності та цілісності 
інформації, а також із-за незалежності від платформи та відносно невеликої вартості саме 
криптографічний спосіб набув значної популярності для забезпечення захисту інформації в 
ТКС. Але існують деякі недоліки, його застосування, що можуть призвести до порушення 
властивостей інформації, що передається в ІТС. Один з таких недоліків, це можливість 
порушення конфіденційності інформації. Так, при впровадженні агента в захищену локальну 
мережу, він може на зовні (в незахищену мережу), через приховані канали витоку 
інформації, проводити передачу інформації, що призведе до порушення її конфіденційності. 
Такі приховані канали несуть інформацію в таких параметрах захищеного трафіку, як розмір 
пакету так і інтенсивність інформаційного потоку, а також аналіз інтенсивності 
інформаційного потоку може призвести до викриття структури системи управління та етапу 
її функціонування, що створює загрози для інформації. В зв’язку з чим, актуальною задачею 
є розробка додаткової підсистеми в системі захисту інформації в ІТС, яка дозволить звести 
до мінімуму вплив прихованих каналів витоку інформації на конфіденційність інформації, 
що циркулює в ІТС. 

Метою статті є розкриття сутності існування прихованих каналів витоку інформації та 
визначення шляхів їх руйнування в сучасних телекомунікаційних системах побудованих із 
застосуванням криптографічних засобів захисту інформації. 
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Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети необхідно навести 
математичне визначення інформаційного потоку і на його основі показати модель 
прихованого каналу витоку інформації та визначити вразливі місця функціонування 
прихованих каналів та визначити способи їх руйнування. 

Вперше поняття прихованого каналу (covert channel) було введено у роботі Лемпсона в 
1973 році [1]. Канал називається прихованим, якщо він не проектувався, тобто не 
передбачався для передачі інформації в електронній системі. Таким чином, термін 
„приховані канали” більше відносяться до телекомунікаційної складової інформаційно-
телекомунікаційних систем та мереж.  

Аналіз досліджень та публікацій. У роботі Тсаі [2] дано наступне визначення 
прихованого каналу. Якщо нам дана модель не дискреційної політики безпеки М і її 
імплементація I(M) в операційній системі, то будь-який потенційний зв’язок між двома 
суб’єктами I(Sh) і I(Si) в I(M) називається прихованим каналом, якщо цей зв’язок між 
суб’єктами Sh і Si в моделі M не дозволений. 

Оскільки всі наведені вище терміни, що стосуються прихованої передачі інформації, 
відрізняються нюансами додатків, ми будемо без обмеження спільності називати способи 
прихованої передачі інформації прихованими каналами. Повертатися до вихідних термінів 
ми будемо в тих особливих випадках, коли виділення відповідних каналів випливає з 
контексту. 

Розглянемо важливі поняття для більш глибокого розуміння прихованих каналів витоку 
інформації. Першим таким поняттям є „Інформаційний потік”. 

Найпростіший підхід до визначення інформаційного потоку можна знайти в TCSEC 
(„Помаранчева книга”, 1985 р.) [3].  

Визначення 1. Якщо здійснюється доступ на читання (read) суб’єкта S до об’єкта О, то 
потік інформації йде від О до S. Якщо S має доступ на запис (write) до О, то інформаційний 
потік спрямований від S до О. Транзитивне замикання ланцюгів доступу (навіть без 
урахування часу) являє собою складний інформаційний потік. 

Більш звичне визначення інформаційного потоку вводиться через середню взаємну 
інформацію. Об’єкт О в інформаційній системі являє собою кінцеву множину допустимих 
записів у даній мові, а станом об’єкта О є конкретний запис з цього кінцевої множини, яка 
знаходиться в інформаційній системі в даний момент часу з ім’ям О. Нехай X та Y два 
об’єкти в інформаційній системі і припустимо, що в даний момент часу стани об’єктів X та Y 
визначаються спільним розподілом ймовірностей P(x, y) на кінцевій множині пар (x, y), x � X, 
y � Y, P(x, y) ≥ 0, ∑ ���, �� 	 1�∈, �∈� . 

Позначимо����� 	 ∑ ���, ���∈  і аналогічно ���� 	 ∑ ��, ���∈� . 
Середньою взаємною інформацією об’єктів Х та Y називається величина  

���, �� 	 � ���, ������
���, ��

����������∈, �∈�
 

Визначення 2. Інформаційний потік між об’єктами Х і Y існує, якщо середня взаємна 
інформація I(X, Y) > 0. 

Можна довести, що існування інформаційного потоку еквівалентно умові, що існує 
пара (x, y) така, що P(x, y) ≠ PX(x) PY(y). 

Ясно, що коли існує інформаційний потік від Х до Y, то існує такий же інформаційний 
потік від Y до Х. 

Відзначимо, що дане визначення потоку еквівалентно завданню спільного розподілу на 
множинах станів об’єктів Х та Y за умови, що заходи, індуковані на Х та Y, не є незалежними. 

Розглянемо ще одне визначення інформаційного потоку. У деяких роботах для аналізу 
прихованих каналів вводиться поняття залежності. З точки зору нашого аналізу будь-яка 
залежність породжує канал передачі даних. Тому ми розглядаємо поняття залежностей як 
один із способів визначення інформаційного потоку.   
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Визначення 3. Інформаційним потоком від об’єктів {S} до об’єкта T можна вважати 
трійку (T, {S}, G), де Т змінює свій стан, якщо {S} змінює свій стан за умови, що логічний 
вираз G приймає значення істина. 

До цього визначення відносяться всі види функціональних зв’язків, в яких значення Т є 
функція від деякого набору змінних, куди входить {S}. 

Узагальненням даної схеми є модель інформаційного потоку як кінцевого автомату, в 
якому джерело повідомлення посилає вхідне слово на вхід автомата, а одержувач 
повідомлення бачить вихідну послідовність автомата. Наступним узагальненням є модель 
прихованого каналу, як імовірнісного автомату, і модель детермінованого автомату з 
випадковим входом. 

Враховуючи, що більшість політик безпеки виражаються через інформаційні потоки 
розглянемо поняття „Політика безпеки” згідно TCSEC [3]. 

Визначення 4. Політика безпеки це набір норм, правил і практичних прийомів, які 
регулюють управління, захист і розподіл цінної інформації [3]. 

Наприклад, всі інформаційні потоки в системі (в тому числі потенційні) поділяються на 
дві непересічні підмножини: дозволені й недозволені потоки. Тоді система захисту повинна 
забезпечувати підтримку дозволених потоків і перешкоджати забороненим потокам. До 
політик такого класу належить багаторівнева політика безпеки (MLS, Multi-Layer Security). 
MLS прийнята всіма розвиненими державами світу. У секретному повсякденному 
діловодстві державний сектор також дотримується цієї політики. 

Решітка цінностей (SC) є основою політики MLS. Лінійно упорядкована множина 
грифів секретності „нетаємно” < „таємно” < „цілком таємно” є найпростішим прикладом 
такої решітки цінності. У більш загальному випадку до грифів секретності додаються 
підмножини тематичних категорій із заданого набору категорій. У цьому випадку також 
виходить решітка цінностей, в якій деякі елементи впорядковані. Наприклад, елементи такої 
решітки порівняні як: „секретно, кадри, фінанси” < „цілком таємно, кадри, фінанси, 
матеріальне забезпечення”.  

Враховуючи, що класифікація інформаційних ресурсів - це відображення з множини 
об’єктів системи О в множину вузлів SC решітки цінностей, то відображення з: O → SC 
вважається заданим, якщо c(Y) більше або дорівнює с(X), то Y - більш цінний об’єкт, ніж X. 
Кожен об’єкт системи класифікується рівнем секретності і множиною тематичних категорій.  

Визначення 5. Інформаційний потік X → Y вважається дозволеним, згідно MLS, тоді і 
тільки тоді, коли c(Y) більше або дорівнює c(X) в решітці SС. 

Таким чином політика MLS має справу з множиною інформаційних потоків в системі і 
ділить їх на дозволені й недозволені дуже простою умовою. Однак ця простота стосується 
інформаційних потоків, яких у системі величезна кількість, тому наведене вище визначення 
неконструктивне. 

Розглянемо клас систем з двома видами доступів read і write (хоча можуть бути й інші 
доступи, але вони або не визначають інформаційний потік, або виражаються через write і 
read). Нехай процес S в ході вирішення свого завдання послідовно звертається до об’єктів O1, 
O2, ..., Ol (деякі з них можуть виникнути в ході вирішення задачі). Нехай 

 

� �→ ��� ,  … ,  � �→ �� ,  � !→ �"� ,  … ,  � !→ �"#$     (1) 
 
Тоді з визначення MLS випливає, що при виконанні умов  

%��� & %'��(),  * 	 1, … , +, відповідні потоки інформації, що визначаються доступом read, 

йтимуть в дозволеному політикою MLS напрямку, а при %��� , %'��(),  * 	 1, … , +, потоки, 
що визначаються доступом write, теж будуть йти в дозволеному напрямку. В результаті 
виконання завдання процесом S, інформаційні потоки, які з ним пов’язані, задовольняють 
політиці MLS. Такого якісного аналізу виявляється достатньо, щоб класифікувати майже всі 
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процеси і прийняти рішення про дотримання чи недотримання політики MLS. Якщо десь 
політика MLS порушується, то відповідний доступ не дозволяється. Причому дозвіл ланцюга 
(1) зовсім не означає, що суб’єкт S не може створити об’єкт O такий, що c(S) > c(O). Однак 
він не може записати туди інформацію. При передачі управління потік інформації від 
процесу S або до нього переривається (хоча в нього інші процеси можуть записувати або 
зчитувати інформацію як в об’єкт). При цьому, якщо правила напрямку потоку при read і 
write виконуються, то MLS дотримується, якщо ні, то відповідний процес не отримує доступ. 
Таким чином, ми приходимо до управління потоками через контроль доступів. В результаті 
для певного класу систем отримаємо конструктивний опис політики MLS. 

Визначення 6. У системі з двома доступами read і write політика MLS визначається 
наступними правилами доступу: 

� �→ � ≪	≫ %��� & %���, 

� !→ � ≪	≫ %��� , %���. 
Нехай є послідовний ланцюг інформаційних потоків О1→О2→О3→…→Оk. Тоді якщо 

кожен з потоків дозволений, то властивості решітки дозволяють стверджувати, що 
дозволений наскрізний потік O1 → Ok. Дійсно, якщо інформаційний потік на кожному кроці 
дозволений, то c(Oі+1) ≥ с(Оk) то за властивостями транзитивності решітки c(О1) ≤ с(Оk) 
наскрізний потік є дозволеним. 

MLS-політика в сучасних системах захисту реалізується через мандатний контроль 
(через мандатну політику). Структура мандатного контролю, яка задовольняє деяким 
додатковим вимогам, називається монітором звернень. Мандатний контроль ще називають 
обов’язковим, так як через нього проходить кожне звернення суб’єкта до об’єкта, якщо 
суб’єкт і об’єкт перебувають під захистом системи безпеки.  

Організовується мандатний контроль наступним чином. Кожен об’єкт O має позначку з 
інформацією про клас c(O). Кожен суб’єкт також має мітку, що містить інформацію про те, 
який клас доступу c(S) він має. Мандатний контроль порівнює мітки і задовольняє запит 
суб’єкта S до об’єкта O на читання, якщо с(S) ≥ c(O) і задовольняє запит на запис, якщо 
с(S)≤c(O). 

Відповідно до викладеного, мандатний контроль реалізує політику MLS. Однак 
мандатний контроль – це не єдиний спосіб управління інформаційними потоками в 
комп’ютерних системах. 

В системі з багаторівневою політикою безпеки, в якій інформаційні потоки зведені до 
доступів, можливі потоки більш загального типу з розглянутих раніше, які можуть 
порушувати політику безпеки MLS. Наприклад, будь-який інформаційний потік між 
непорівнянними вузлами решітки або зверху вниз, який існує, але не виражається через 
доступи read і write, буде порушувати політику безпеки MLS навіть при коректній реалізації 
мандатної контролю доступів. У найпростішому випадку, до якого будемо звертатися далі, в 
розділеній системі, принаймні, на два рівня High та Low, то в системі прийнята багаторівнева 
політика безпеки, розділена на інформаційні потоки знизу вгору (від Low до High) і 
забороняє потоки зверху вниз, то порушник може використовувати прихований канал для 
передачі інформації від програмно-апаратного агента в середовищі High до програмно-
апаратного агенту в середовищі Low. При цьому прихований канал повинен захищати 
порушника від системи захисту, підтримуючої багаторівневу політику, засновану на 
визначенні потоків через доступи read і write. Тобто прихований канал повинен бути 
невидимий для монітора звернень, системі аудиту, аналітику, який досліджує захищеність 
системи і т.д. 

Потоки в MLS дозволені тільки між порівнянними вузлами знизу вгору. Дана політика 
захищає конфіденційність інформації. Точно так само, як багаторівнева політика, 
визначається політика захисту цілісності Байба, тільки дозволеними в даній політиці є всі 
потоки між порівнянними вузлами, спрямовані вниз. 
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Припустимо, що небезпеки для порушення секретності не існує, а єдина мета політики 
безпеки – захист від порушень цілісності інформації. Нехай, як і раніше, в інформацію 
внесена решітка цінностей SС. У цьому зв’язку будь-який інформаційний потік X → Y може 
впливати на цілісність об’єкта Y. Якщо в Y більш цінна інформація, ніж в X, то такий потік 
при порушенні цілісності Y принесе більш відчутний збиток, ніж потік у зворотному 
напрямку від більш цінного об’єкта Y до менш цінному X. Байба запропонував в якості 
політики безпеки для захисту цілісності наступне. 

Визначення 7. У політиці Байба інформаційний потік X → Y дозволений тоді і тільки 
тоді, коли c(Y) ≤ c(X). 

Можна показати, що в широкому класі систем ця політика еквівалентна наступній. 
Визначення 8. Для систем з доступами write і read політика Байба дозволяє доступ в 

наступних випадках: 

� �→ � ⇔  %��� , %���, 

� !→ � ⇔  %��� & %���. 
Очевидно, що для реалізації цієї політики також підходить мандатний контроль. Точно 

так само як і раніше при виконанні мандатної контролю доступів read і write можливе 
порушення політики Байба за допомогою прихованих каналів (інформаційних потоків більш 
загального типу). 

Крім зазначених політик слід назвати клас політик захисту зв’язку, в яких 
інформаційний потік, що передається від відправника до одержувача, не повинен бути 
перехоплений або спотворений при різних припущеннях щодо можливостей противника по 
спотворенню інформаційних потоків або з перехоплення частини переданої інформації, або 
навпаки, по спробах вклинитися в переданий інформаційний потік. Сюди слід віднести ряд 
стеганографічних схем, в яких основне завдання створити інформаційний потік, 
„невидимий” для спостерігача, з певним набором можливостей. 

Ще одним прикладом є ситуація, коли виробник продає користувачеві комп’ютерну 
систему для обробки даних, при цьому виробник вмонтував програмно-апаратного агента 
для аналізу даних, які обробляються покупцем. Дана система може бути зроблена таким 
чином, що програмно-апаратний агент відповідає рівню High, а легальний обчислювальний 
процес проходить на рівні Low. Для передачі агентом інформації назовні системи необхідно 
побудувати прихований канал між верхнім і нижнім рівнями з виходом в зовнішнє 
середовище (наприклад, в Інтернет). Аналогічно агент повинен отримувати інструкції з 
нижнього рівня приховано, оскільки вхідні повідомлення для легального обчислювального 
процесу і агента приходять по одному каналу. 

Для підтримки політики безпеки використовуються механізми захисту, що 
перешкоджають порушенню політики безпеки. Одним із способів порушення політики 
безпеки є створення прихованих інформаційних потоків, що не виявляються системами 
захисту. У разі багаторівневої політики приховані канали передають інформацію з верхніх 
рівнів конфіденційності на нижній рівень так, щоб механізми захисту не могли 
перешкоджати порушенню політики захисту конфіденційності. У політиці Байба прихований 
канал з нижнього рівня на верхній може передати команду „Троянському коню” на знищення 
або модифікацію інформаційних ресурсів, цілісність яких захищає дана політика. 

У зв’язку з цим виникла проблема аналізу прихованих каналів усюди, де виникають 
обмеження на інформаційні потоки. Будь-який такий аналіз передбачає вирішення чотирьох 
взаємопов’язаних завдань:  

1. Виявлення прихованих каналів;   
2. Оцінка пропускної здатності прихованих каналів і оцінка небезпеки, яку несе їх 

приховане функціонування;   
3. Виділення сигналу або одержання якої-небудь інформації, переданої по прихованим 

каналах;   
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4. Протидія реалізації прихованого каналу аж до його знищення.  
Розглянемо приклади прихованих каналів. Традиційно приховані канали 

характеризуються як канали по пам’яті або канали за часом. У роботі Кемерера [4] 
визначаються приховані канали по пам’яті, як такі канали, в яких інформація передається 
через доступ відправника на запис і одержувача на читання до одних і тих же ресурсів або 
об’єктів. Прихований канал за часом характеризується доступом відправника і одержувача 
до одного і того ж процесу або атрибуту, що може змінюватися в часі. 

Як і раніше будемо вважати, що система розділена, принаймні, на два рівня High і Low і 
в системі прийнята багаторівнева політика безпеки, що розділяє інформаційні потоки знизу 
вгору (від Low до High) і забороняє потоки зверху вниз. Порушник може використовувати 
прихований канал для передачі інформації від програмно-апаратного агента в середовищі 
High до програмно-апаратного агенту в середовищі Low. При цьому прихований канал 
повинен захищати порушника від системи захисту, підтримуючої багаторівневу політику. 

Найпростішим прихованим каналом по пам’яті є можливість показу на рівні Low назв 
директорій і файлів, створених на рівні High. У даному випадку інформація може 
передаватися в іменах файлів, які вибираються відповідно до заздалегідь визначеним кодом, 
в атрибутах файлів, в яких інформація може кодуватися, розмірами файлів, датами зміни 
файлів і т.д. І, нарешті, існування файлу з даними, який своєю назвою несе біт інформації з 
верхнього рівня на нижній. 

Іншим прикладом каналу по пам’яті є кодування інформації, що зберігається в 
налаштуваннях будь-яких ресурсів загального користування суб’єктів рівнів High і Low. 
Налаштування, проведені на рівні High, доступні спостереженню на рівні Low і, отже, 
можуть нести інформацію, виражену заздалегідь визначеним кодом. 

Приховані канали за часом вперше стали серйозно розглядатися з 1976 р., коли один з 
творців захищеної операційної системи Multics Миллен продемонстрував своїм колегам 
прихований канал за часом, реалізований на ізольованих машинах High і Low [5]. Обидві 
машини були приєднані до деяких загальних ресурсів ROM, інших каналів або зв’язків між 
ними не було. У підсистемах High і Low перебували „Троянські коні”. На рівні High 
„Троянський кінь” при натисканні букв на клавіатурі модулював спеціальним кодом 
інтервали часів зайнятості бібліотеки ROM. Час зайнятості бібліотеки верхнім рівнем 
сканувати запитами до бібліотеки „троянським конем” нижнього рівня. Одержаний 
прихований канал за часом дозволяв в реальному часі друкувати інформацію, що 
отримується через прихований канал з клавіатури підсистеми рівня High. 

Розглянемо ще один приклад прихованого каналу за часом. Нехай у програмно-
апаратній схемі, що реалізує інтерфейс RS-232 між Low і High, немає передавача на рівні 
High і немає приймача на рівні Low. Разом з тим для передачі байт з нижнього рівня на 
верхній машина верхнього рівня виставляє сигнал готовності до прийому інформації. 
Черговий байт передається тільки тоді, коли виставлений сигнал готовності прийому. Тоді 
затримка у виставленні сигналу після чергового переданого байта вважається таймером на 
нижньому рівні і може таким чином передавати інформацію від програмно-апаратного 
агента на верхньому рівні до програмно-апаратного агенту на нижньому рівні. Для цього 
агент на верхньому рівні кодує повідомлення різними по довжині інтервалами затримки 
виставлення сигналу, а агент на нижньому рівні зчитує ці повідомлення за допомогою 
таймера. 

Прихований канал передачі інформації через Інтернет будується за допомогою 
вписування повідомлення замість останнього біта оцифрованого зображення, яке 
передається в якості легального повідомлення. Оскільки останній біт мало впливає на якість 
зображення, передача інформації виявляється прихованою від суб’єкта, провідного 
перехоплення і допускає передачу тільки легальних зображень. Добре відомий метод 
боротьби з даним методом стеганографії, що полягає у зміні формату зображення, 
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наприклад, за допомогою компресії. Даний метод знищує прихований канал  
зазначеного виду.  

Ще одним прикладом прихованого каналу в аналогічній задачі є прихований канал в 
TCP/IP протоколі. Поле ISN в TCP-протоколі служить для організації зв’язку клієнта з 
віддаленим сервером. Розмір цього поля 32 біта. Використовуючи це поле в 5 пакетах, було 
приховано передано слово Hello. 

Особливо слід виділити два приклади каналів за часом, що використовують можливості 
змінювати тривалості зайнятості в роботі центрального процесора. У першому прикладі 
відправник інформації змінює час зайнятості CPU протягом кожного фрагмента часу, 
виділеного для його роботи. Наприклад, для передачі 0 і 1 одна довжина проміжку часу 
кодує 1, а інша – 0. В іншому випадку відправник використовує проміжки часу між 
зверненнями до процесора. 

Розглянемо моделі прихованих каналів та їх аналіз. Моделі прихованих каналів 
використовуються для розробки методів виявлення прихованих каналів або, навпаки, для 
обґрунтування неможливості виявити подібні канали. Традиційний метод виявлення 
прихованих каналів спирається на модель залежності. Як визначалося вище залежності 
представляють із себе трійки (T, {S}, G), в яких зміна параметра Т визначається зміною 
вихідних параметрів {S}, коли логічний вираз G приймає значення істина. 

Нехай у розглянутому раніше прикладі прихованого каналу при використанні 
односпрямованого каналу RS-232 умова G приймає значення істина, коли при передачі 
з’являється фіксований байт. У цьому випадку S є час затримки виставлення сигналу про 
можливість прийому наступного байта. Агент нижнього рівня вимірює час затримки 
виставлення сигналу на таймері Т тільки тоді, коли переданий байт, що звертає логічний 
вираз G в істину. Пошук даного прихованого каналу спостерігачем за часом затримки 
виставлення сигналу значно складніше, ніж у наведеному раніше прикладі. Однак, 
статистичними методами сам факт такої передачі можна розпізнати. 

З методом залежностей тісно пов’язаний метод пошуку прихованих каналів на основі 
матриці поділюваних ресурсів. У цьому методі передбачається, що система повністю 
описується змінними a, b, c, d, ... Аналіз операцій ОР1 проводиться в матриці таким чином. 
Рядки матриці відповідають атрибутам поділюваних ресурсів (у нашому прикладі a, b, c, 
d, ...). Стовпці матриці відповідають операціям системи (ОР1 в прикладі). Значення в 
клітинах матриці відповідають діям оператора над відповідним атрибутом.  

Наступне питання, яке виникає в таких завданнях, чи можна створити „невидимі” для 
контролюючого суб’єкта приховані канали. У роботі А. Груші [6] доведено, що якщо 
супротивник знає схему контролю в системі захисту, то в комп’ютерному середовищі при 
виконанні певних умов можлива побудова невидимого для системи захисту каналу 
керування програмно-апаратним агентом. При цьому „невидимість” розуміється в 
абсолютному значенні, тобто доводиться неможливість виявлення такого каналу будь-якими 
методами і засобами. Також в роботі А. Груші за умови знання противником системи захисту 
доводиться можливість побудови „невидимого” прихованого каналу при спілкуванні 
програмно-апаратних агентів у відкритому середовищі між собою. Отримані в цій роботі 
результати також носять абсолютний характер, тобто доводиться, що прихований канал 
неможливо виявити будь-якими методами і засобами. 

При використанні методу залежностей слід зазначити наступне:  
– запропонований апарат і деякі його реалізації (наприклад, метод матриць 

поділюваних ресурсів є конструктивним інструментом пошуку прихованих каналів;  
– не всі приховані канали можуть бути описані за допомогою даного методу.  
Зокрема, існують приховані статистичні канали, які не виявляються за допомогою 

методу виявлення залежностей. Наприклад, якщо Т і S пов’язані між собою статистичної 
залежністю, то метод залежностей може не виявити детермінований зв’язок між цими 
параметрами. Нехай у розглянутому раніше прикладі прихованого каналу при 
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однонаправленому інтерфейсі RS-232 умова G і раніше відповідала появі у передачі 
фіксованого байта. У випадках, коли G істина, агент на рівні High генерує випадкову 
величину з розподілом Р1, якщо він хоче передати вниз одиницю. Якщо агент хоче передати 
нуль або не передає повідомлення взагалі, то затримка виставлення сигналу відбувається 
відповідно до розподілу Р0. Агент нижнього рівня накопичує середні значення інтервалів 
затримки тільки при передачі зазначеного вище байта. Ідентифікація одиниці або нуля 
проводиться агентом нижнього рівня за допомогою статистичного критерію. При цьому 
контролюючий суб’єкт, що спостерігає за затримками виставлення сигналу на верхньому 
рівні, не знає при якому байті відбувається зміна розподілу часу затримки. Тому можливості 
виявлення даного каналу контролюючим суб’єктом значно нижче можливості агента 
нижнього рівня розпізнати сигнал, який передається [7]. 

Однією з найважливіших завдань аналізу прихованих каналів є оцінка їх пропускної 
здатності. Пропускна здатність прихованих каналів обчислюється методами теорії 
інформації. Часто пропускна здатність прихованих каналів вимірюється відношенням 
кількості приховано переданої інформації до кількості інформації в легальному процесі або 
контейнері. Наприклад в звичайному цифровому зображенні, що містить 1,5 мегабайт 
інформації, маніпуляцією останнього біта безпечно можна передати 192 кілобайт 
прихованого повідомлення. З іншого боку, прихований канал потайного копіювання 
„цікавого” файлу на дискету має пропускну здатність, рівну обсягу копійованого файлу.  

В силу того, що приховані канали володіють, як правило, невеликою пропускною 
здатністю, може скластися думка, що вони не представляють небезпеки. Часто в таких 
випадках встановлюється поріг на пропускну здатність, нижче якого канал не вважається 
небезпечним. Однак, не слід забувати, що оцінки пропускної здатності, носять 
асимптотичний характер і підхід, пов’язаний з сталим обмеженням пропускної здатності, 
може виявитися неефективним в реальних системах. 

Ще одним прикладом прихованих каналів витоку інформації можливо запропонувати 
наявність такого негативного явища більш відомого як „прихований вплив” з одного боку 
або „фізично неіснуючих прихованих каналів витоку інформації”. Представимо таку 
ситуацію коли рішення на верхньому рівні доступу приймається на основі відкритої 
інформації зібраної на нижньому рівні доступу. Тобто якщо зловмиснику відома вихідна 
інформація нижнього рівня та відомий алгоритм прийняття рішення на верхньому рівні, то 
зловмисник може зробити висновок про прийняте рішення на верхньому рівні. Таке явище 
можна розглядати з двох сторін. Так зі сторони зловмисника по-перше при можливості 
впливу на інформацію нижнього рівня можливо провести нав’язування необхідної 
інформації для вироблення на верхньому рівні прогнозованого висновку (ефект прихованого 
впливу). По-друге, не проводячи впливу на інформацію нижнього рівня зловмисник може 
зробити припущення про висновок прийнятий на верхньому рівні (ефект роботи фізично 
неіснуючого прихованого каналу витоку інформації). Цей приклад дає можливість зробити 
висновки. Перший, в тому, що застосування багаторівневої політики безпеки не є залогом 
повної безпеки, так як секретна інформація верхнього рівня може стати відомою на 
нижньому рівні незалежно від способу реалізації багаторівневої політики. Другий, що 
найбільш загальне ймовірнісне трактування інформаційного потоку не дозволяє просто 
розділити множину інформаційних потоків на дозволені і недозволені. 

Тепер розглянемо боротьбу з прихованими каналами. Перехоплення інформації, 
переданої по прихованим каналах, представляє велику складність. Здається, що тут 
виникають тільки технологічні складнощі, пов’язані з реєстрацією та аналізом 
швидкоплинних процесів в комп’ютерних системах. Разом з тим доведено, що можливе 
створення виробником закладок в апаратних системах, які можуть спілкуватися між собою 
„невидимо” для більшості засобів захисту [7]. 

У разі використання методів стеганографії рішення задачі виділення прихованих 
повідомлень видається більш оптимістичним. Прикладом успішного виявлення 
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стеганографічних вставок є використання прихованого каналу в полі ISN протоколу TCP, що 
згадувалося вище.   

Найбільш ефективним способом боротьби з прихованими каналами є їх руйнування. 
Наприклад, у наведеному вище прикладі прихованого каналу витоку інформації при 

використанні інтерфейсу RS-232 побудованого між рівнями High і Low пристрій, що 
транслює байти і випадково змінює затримку виставлення сигналу на верхньому рівні, 
видиму на нижньому рівні, дозволяє повністю знищити детермінований прихований канал за 
часом і істотно зіпсувати прихований статистичний канал. А для знищення прихованих 
каналів витоку інформації в телекомунікаційних системах на основі криптографічно 
захищених каналів доцільно використовувати засоби які будуть маскувати (приховувати) 
дійсне значення інформаційного обміну між ІТС та на основі статистичного аналізу 
властивостей трафіку порушувати властивості його статистичних закономірностей без 
порушення працездатності ТКС. 

З викладеного вище можливо зробити висновки: 
1. Приховані канали витоку інформації існують, навіть якщо виробник складових ІТС 

не передбачав їх в системі. Не є винятком системи з реалізацією багаторівневої політики 
безпеки. 

2. В локальних інформаційних системах руйнування прихованих каналів витоку 
інформації може вирішуватися не тільки інженерно-технічними засобами, а і 
організаційними та формальними засобами. На державному рівні це обумовлено створенням 
комплексної системи захисту інформації. 

3. В телекомунікаційних системах, які виходять за межі контрольованої зони, навіть 
при застосуванні криптографічних систем захисту каналів, існують приховані канали витоку 
інформації по часу. Боротьба з ними організаційними та формальними способами вимагає 
непропорційних матеріальних витрат.  

4. Застосування засобів маскування дійсного трафіку з руйнуванням його статистичних 
характеристик призводить до руйнування таких прихованих каналів витоку інформації. Тому 
розробка подібної системи засобів є актуальною науковою задачею, що і буде подальшим 
напрямом досліджень автора. Що значно дешевше впровадження організаційних та 
формальних засобів захисту інформації каналів телекомунікаційних систем, навіть 
захищених криптографічними засобами захисту інформації. 
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УДК 621.39                                                                         Маньківський В.Б. (ІТС НТУУ „КПІ”) 
 
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ 

MPLS В РЕЖИМІ ТУНЕЛЮВАННЯ 
 

Дослідження мереж MPLS, вимагає формалізованого опису процесів, що протікають в них, розробки 

математичних моделей, що відображають основні властивості об’єкту дослідження і що дозволяють 

розрахувати значення показників в необхідних режимах експлуатації. У роботі розроблена модель 

функціонування мережі MPLS в режимі тунелювання, у вигляді багатофазної, багатоканальної, 

багатолінійної, розімкненої системи. Запропоновані аналітичні вирази, які дозволяють описати процес 

взаємного впливу при обслуговуванні заявок різних напрямків зв’язку на одних і тих же елементах мережі, 

визначити показники якості обслуговування і пропускної спроможності напрямків зв’язку мережі MPLS, 

порівняти їх з нормованими значеннями і оцінити відповідність заданим нормам. 

Маньковский В.Б. Аналитическая модель оценки пропускной способности сети MPLS в режиме 
тунелирования. Исследования сетей MPLS, требует формализованного описания протекающих в них 

процессов, разработки математических моделей, отражающих основные свойства исследуемого объекта и 

позволяющие рассчитать значения показателей в требуемых режимах эксплуатации. В работе разработана 

модель функционирования туннелированной сети MPLS в виде многофазной, многоканальной, многолинейной, 

разомкнутой системы. Предложены аналитические выражения, позволяющие описать процесс взаимного 

влияния при обслуживании заявок различных направлений связи на одних и тех же элементах сети, определить 

показатели качества обслуживания и пропускной способности направлений связи сети MPLS, сравнить их с 

нормированными значениями и оценить соответствие заданным нормам. 

V.  Mankivskiy Analytical model evaluation skipping competent MPLS network in tunnel regime. Researches 

in networks of MPLS, requires formal description processes what  are flowing in them, developers of mathematical 

models, who  reflecting basic properties of the object  and allows  expect the values of indexes in the required modes of 

exploitation. In this work create the model of working MPLS networks in tunnel, like a  multiphase, multichannel, 

multiline, open system. This analytical expressions, allows   describe the process of cross-coupling at maintenance of 

requests of different directions connection on  the same elements of network, are offer, to find the indexes  quality of 

service and carry for capacity of directions connections  network  MPLS, compare them with rationed values and sum 

up with given standards. 

Ключові слова: мережа MPLS, LSP-тунель, LSP-тракт, аналітична модель MPLS. 

Вступ 
Концепція побудови мереж зв’язку наступного покоління NGN визначає напрями 

розвитку і побудови мереж, які виявляться конкурентно-здатними на ринку телекомунікацій 
найближчого майбутнього. Багато експертів відзначають, що технології, які 
використовуються в мережі NGN повинні відповідати наступним основним вимогам [1, 2]: 

1. Підтримувати протокол IP. 
2. Забезпечувати взаємодію з мережами, побудованими раніше, і особливо з мережами 

АТМ, які у великій кількості присутні на ринку телекомунікацій багатьох розвинених країн.  
3. Підтримувати задані показники якості обслуговування в з’єднаннях, які проходять 

через мережі, що використовують різні технології. 
4. Забезпечувати високу продуктивність обладнання, особливо на магістралях мережі. 
5. Гарантувати необхідні значення величини затримки і джіттера при обслуговуванні 

навантаження реального часу і т.д. 
Як показують численні публікації в науково-технічній літературі [1 – 5], цим вимогам 

багато в чому відповідає технологія MPLS (Multiprotocol Label Switching). Це пояснюється 
тим, що дана технологія набуває широкого використання та має ряд суттєвих переваг: 
зменшення часу обробки пакетів на основі міток (заміна маршрутизації пакетів на комутацію 
поміткам); легка інтеграція з існуючими мережевими технологіями таких як ATM,  

Frame Relay, ISDN та підтримка існуючих протоколів IP-мереж; масштабованість мережі при 
використанні технології push, тобто створення тунелів та трактів в середині MPLS-домену; 
забезпечення необхідних параметрів QoS для різного типу трафіка, за рахунок використання 
механізмів Traffic Engineering. При чому, MPLS використовується як технологія 
магістральних мереж, так і мереж доступу. В зв’язку з вище приведеним питання розробки 
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математичного апарату для оцінки якості функціонування MPLS-мереж в різних режимах 
експлуатації являється актуальним. 

Постановка завдання 
Метою роботи є представлення мережі MPLS у вигляді математичної моделі, що 

відображає основні особливості її функціонування в процесі обслуговування голосового 
трафіку. При цьому, основними завданнями формалізованого опису функціонування мережі, 
є отримання інструменту, що дозволяє практично вирішувати завдання визначення значень 
показників пропускної спроможності та якості обслуговування, як окремих напрямків 
зв’язку так і всієї мережі в цілому. 

Телекомунікаційна мережа MPLS відноситься до класу складних систем. Відповідно до 
наявного в науково-технічній літературі визначення цих систем [10, 11, 13], їм властивий ряд 
властивостей, основними з яких є: 

− різнорідність складових елементів, кожен з яких вирішує свою часткову задачу в 
рамках єдиної мети функціонування всієї системи; 

− складність взаємозв’язків між елементами системи і параметрами, що їх описують; 
− багатоплановість вирішення завдань; 
− випадковий характер процесів, що протікають в системі; 
− багатопараметричний опис системи; 
− залежність якості функціонування системи від безлічі різнорідних дестабілізуючих 

фактів і т.д. 
При побудові моделі мережі MPLS доцільно дотримуватися наступних принципів: 
1. Обґрунтованість математичного опису. Даний принцип припускає, що в кожен 

момент часу повинна оброблятися інформація з визначеною (обмеженою) кількістю змінних 
станів. 

2. Ієрархічність математичного уявлення. Даний принцип пов’язаний з розбиттям 
мережі MPLS, яка досліджується, на декілька ієрархічних рівнів з властивим їм 
математичним описом. 

3. Модульність математичного опису. Реалізація цього принципу припускає 
закінченість математичного опису на кожному рівні. 

4.  Еквівалентність математичного уявлення. Даний метод відображає той факт, що 
кожне з подальших по рівню розгляду описів процесів повинно приводити до спрощення 
всіх властивостей системи, окрім тих, що підлягають дослідженню. 

Виходячи з вище сказаного, мережа MPLS на першому етапі формалізації доцільно 
представити у вигляді графа ),( MNG , де N  – вузли або комутаційні центри, а M  – гілки 

мережі або пучки каналів, які їх з’єднують.  
При математичному описі телекомунікаційної мережі необхідно мати можливість 

аналізу сукупності гілок в кожному шляху передачі інформації ),1,(μ Nji
ijg

∈  і 

сукупності шляхів ),1(μ R
ijg

∈νν  в кожному напрямі зв’язку ),1,( Njigij ∈ . 

Використання математичного апарату теорії графів дозволяє виконати дану процедуру і 
оптимізувати рішення з урахуванням: 

− можливості використання зважених коефіцієнтів на ребрах графа, що відображають 
суть досліджуваного процесу; 

− розподілити навантаження по шляхам із мінімальною кількістю ребер (гілок) або 
транзитних вузлів в дорозі передачі інформації; 

− можливості використання набору формалізованих алгоритмів, спрощених симплекс-
методів, що дозволяють визначити найбільш ефективні по якому-небудь параметру 
показники функціонування мережі; 
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− перейти від графа до матричного опису мережі і, наприклад, використовуючи 
математичний апарат теорії матриць, отримати необхідні перетини в мережі або визначити 
всю сукупність шляхів передачі інформації в напрямах зв’язку. 

Одна з найбільш важливих характеристик мережі, є її пропускна спроможність. У 
класичному розумінні пропускна спроможність – це здатність мережі обслужити заданий 
об’єм навантаження в одиницю часу, по всіх напрямах зв’язку, при виконанні вимог до 
якості обслуговування. 

Аналіз методів вирішення задач оцінки якості обслуговування і пропускної 
спроможності телекомунікаційних мереж 

Можливі методи вирішення задач оцінки пропускної спроможності телекомунікаційних 
мереж опубліковані у ряді робіт. Оскільки задачі такого класу досить складні, то для 
отримання рішення автори використовують різні допущення. У роботі [11, 12] мережа 
розглядається у вигляді графа, у якого гілками є тракти із певною швидкістю передачі або 
заданим числом каналів. Розроблений математичний апарат дозволяє визначати мінімальні 
перетини в напрямках зв’язку, які визначають їх граничні значення по пропускній 
спроможності. При цьому, пропускна спроможність напрямку зв’язку запропоновано 
оцінювати в сумарному числі каналів перетину, без урахування показників якості 
обслуговування. 

У роботах [6 – 9] використовуються тензорні моделі для оцінки показників пропускної 
спроможності телекомунікаційних мереж. При цьому продуктивність гілок в мережі 
описуються відносними зваженими характеристиками і не враховується взаємний вплив 
різних напрямків зв’язку на процес обслуговування навантаження на гілках мережі. А в 
реальних мережах кожна гілка бере участь в обслуговуванні заявок 60% і більш за напрямки 
зв’язку. У роботі [10] в основному розглядаються мережі  прямих зв’язків і не враховується 
вплив використання обхідних шляхів. У роботах [13, 14] враховується процес надходження 
на одні і ті ж елементи мережі навантаження від різних напрямків зв’язку і використання 
обхідних шляхів в процесі обслуговування. Однак, в процесі розрахунків виникають 
невизначеності, які можуть привести до помилок. Причому ці помилки виявляються тільки 
на кінцевому етапі розрахунку, що призводить до збільшення часу рішення задачі. Крім того, 
нові технологи (наприклад, MPLS), мають особливості, які не враховують опубліковані 
методи. Аналіз показує, що методи вирішення задач оцінки пропускної спроможності 
повинні враховувати наступні фактори:  

1. Реальні умови експлуатації мереж, коли на її елементи впливають і повинні 
враховуватися при аналізі NN ⋅− )1(  потоків  від різних напрямків зв’язку, тобто всі потоки, 
які функціонують в мережі. 

2. Потоки заявок, які надходять на обслуговування в телекомунікаційну мережу, 
мають випадковий характер. Ця нерегулярність потоків заявок вимагає опису процесу 
обслуговування з використанням математичного апарату теорії ймовірності. 

3. Незалежно від типу результуючого потоку, рішення має бути приведене до вигляду, 
що дозволяє набути чисельних значень необхідних показників.  

4. Математична модель оцінки пропускної спроможності повинна враховувати 
показник якості обслуговування навантаження. Якщо цього немає, то це вже не показник 
пропускної спроможності, а показник функціонуючого або обслуженого навантаження. 

Для вирішення завдань оцінки пропускної спроможності з урахуванням перерахованих 
вище чинників доцільно використовувати математичний апарат систем масового 
обслуговування (СМО). При цьому необхідно визначити показники якості обслуговування, 
які дозволяють однозначно судити про придатність системи до виконання покладених 
функцій і вибрати оптимальні значення її параметрів. Для мереж, обслуговуючих 
навантаження реального часу (наприклад, голосове навантаження), в якості моделі 
використовуються СМО з явними втратами. В цьому випадку показником якості 
обслуговування може виступати величина q  – ймовірність обслуговування. Це ймовірність 
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надання для обслуговування логічного або фізичного каналу з необхідною смугою 
пропускання або швидкістю передачі. На практиці, при обслуговуванні навантаження в 
телефонних мережах зазвичай нормується і використовується зворотна величина qp −=1 . 

Це ймовірність відмови в наданні для обслуговування логічного каналу з необхідною 
шириною смуги пропускання або швидкістю передачі. Часто величину qp −=1  називають 
просто ймовірністю втрат. 

Згідно класифікації і символіки, визначеної в [12], обрана модель СМО матиме 
наступний вигляд:  

),0///( VMM  
де М (перший елемент) – експоненціальний розподіл між моментами надходження заявок; 
М (другий елемент) – розподіл часу заняття приборів відповідає експоненціальному закону; 
V (третій елемент) – кількість обслуговуючих приборів (каналів); 0 (четвертий елемент) – 
відсутність черги, тому що використовується система із втратами. 

Математична модель обслуговування голосового навантаження в мережі MPLS в 
режимі тунелювання 

Побудову математичної моделі обслуговування голосового навантаження в мережі 
MPLS в режимі тунелювання, проведемо на основі аналізу процесу функціонування 
дванадцяти вузловій мережі, структура якої представлена на рис. 1. 

 

 
 

 Рис. 1. Структура мережі MPLS 

 
З метою зниження складності і розмірності завдання, процес аналізу і розробки моделі 

функціонування мережі MPLS пропонується проводити у декілька етапів, на кожному з яких 
вирішувати окрему, функціонально закінчену задачу. Такими етапами можуть бути: 

− формалізація опису мережі з урахуванням особливостей процесу її функціонування; 
− декомпозиція мережі на сукупність напрямків зв’язку; 
− ранжування напрямків зв’язку по рівню критичності до параметрів функціонування; 
− облік взаємного впливу напрямків зв’язку у вузлах і гілках мережі; 
− визначення показників функціонування і порівняння їх із нормативними 

параметрами. 
Основною особливістю телекомунікаційних мереж є те, що значення основних 

показників, таких як якість обслуговування (ймовірність обслуговування вхідного 
навантаження), пропускна спроможність, надійність функціонування, задаються і 
нормуються по напрямках зв’язку. Причому, кожен напрямок може мати свої, відмінні від 
інших нормативні значення. Тому, при вирішенні задач аналізу і синтезу телекомунікаційних 
мереж, необхідно: 

1. Розглянути кожен напрямок зв’язку окремо. 
2. Врахувати взаємний вплив напрямків зв’язку один на одного в процесі 

обслуговування навантаження на одних і тих же елементах мережі. 
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3. Узагальнити отримані дані і зробити висновок про відповідність отриманих 
показників необхідним нормам для всієї мережі в цілому.  

Проведені дослідження показують, що визначення необхідних показників 
функціонування телекомунікаційних мереж слід починати з напрямків зв’язку, що мають 
найбільш жорсткі вимоги по значенням показників якості обслуговування. Як правило, це 
напрямки зв’язку, у яких максимальне число транзитів в найкоротшому шляху передачі 
інформації, мінімальне число обхідних шляхів і високі вимоги за якістю обслуговування 
заявок, що надходять на обслуговування.  

Проведемо перший етап формалізації опису функціонування мережі. Для цього 
зафіксуємо напрям зв’язку, що має максимальне число транзитів в найкоротшому шляху 
передачі інформації і приймемо, що воно має найбільш жорсткі вимоги до нормованих 
параметрів. Нехай для даного випадку це буде напрямок зв’язку між КЦ 1 і КЦ 12. Гілки 
даного напрямку зв’язку представимо у вигляді сукупності систем масового обслуговування. 
Тоді, при використанні СМО виду М/М/V/0 для кожної гілки, модель мережі матиме вигляд, 
представлений на рис. 2. 

 

  
 

Рис.2. Модель мережі MPLS 
 
Розглянемо поведінку даної моделі в умовах, що відображають реальні умови 

експлуатації телекомунікаційних мереж. 
Для окремої гілки показник якості обслуговування )( ZiVfp = , має нелінійну 

характеристику зміни залежно від параметрів V (число фізичних або віртуальних каналів) і Z 
(величина навантаження, що поступає на обслуговування). Так, наприклад, якщо 
навантаження створюється нескінченним числом джерел заявок, тобто потоки в мережі 
найпростіші і мережа розраховується на найгірший випадок, то залежність ),( ZVfp =  

матиме наступний вигляд: 

∑

=

=

V

k

k

V

k
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V

Z

p

0 !

! .     (1) 

Для визначеності, надалі використовуватиметься математичний апарат, що описує 
залежність ),( ZVfp =  формулою вигляду (1). 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 
════════════════════════════════════════════════════════ 

53 
 

Крім того, зміна будь-якого параметра (p, V або Z) хоч би на одній гілці мережі 
приводить до перерозподілу потоків навантаження, практично, в 60 % напрямків зв’язку. 
Тобто, модель дуже чутлива до змін даних показників і параметрів в будь-якій точці мережі. 

Для кожного напрямку зв’язку може бути складений розрахунковий вираз визначення 
показника якості обслуговування. Якщо в напрямку тільки один шлях передачі інформації, 
то ймовірність втрат ijP  в такому напрямку зв’язку може бути визначена таким чином: 
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де t  – число гілок в шляху передачі інформації; nZ  – навантаження, що надходить на 

обслуговування на n-у гілку в шляху передачі інформації; nV  – число каналів в n-ій гілці 

шляху передачі інформації. 
Якщо у напрямку зв’язку є χ  незалежних шляхів, то показник якості обслуговування 

ijP  рівний: 
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Проведемо другий етап деталізації формалізованого опису моделі мережі. Заявка, що 

надійшла в напрямок КЦ1 – КЦ12 мережі, слідує в перший найкоротший шлях. На першій 
фазі обслуговування вона, через перший вузол, потрапляє на обслуговуючий прилад, що є 
багатоканальною гілкою.  

Якщо на першій фазі ресурсу для обслуговування достатньо, то вона переходить до 
другої фази обслуговування і передається через другий вузол на прилеглу до нього гілку. І 
так далі. Тобто, мережа являється багатоканальною і багатофазною системою 
обслуговування.  

Крім того, якщо ресурсу у вибраному шляху недостатньо, то заявка переходить на 
обслуговування на перший обхідний шлях. Якщо ресурсу на першому обхідному шляху 
недостатньо, то заявка переходить на обслуговування на другий обхідний шлях і так далі 
Тобто, система є багатолінійною. Якщо ні в одному з обхідних шляхів немає необхідного 
ресурсу, то заявка покидає систему і залишається не обслуженою.  

Якщо ж ресурсу достатньо для обслуговування заявки, то після обслуговування заявка 
покидає систему. Це говорить про те, що дана система являється розімкненою. 

Таким чином, телекомунікаційна мережа є багатоканальною, багатофазною, 
багатолінійною, розімкненою (заявки покидають систему після обслуговування або за 
відсутності ресурсу для обслуговування) системою.  

Подальша деталізація моделі функціонування мережі, представленої на рис. 2, з 
урахуванням багатофазності, багато лінійності і розімкненості досліджуваної системи, 
дозволяє перейти до моделі, представленої на рис. 3. 
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Рис.3. Модель функціонування мережі MPLS в НЗ 
 

Слід зазначити, що для мережі MPLS кожна багатофазна горизонталь моделі, 
відображає один тунель (один шлях передачі інформації) напрямку зв’язку, який 
досліджується (рис. 4). 

 
Рис. 4. Модель тракту мережі MPLS 

 
Якщо у напрямку зв’язку декілька шляхів передачі інформації, то кожен з них буде 

тунелем. З метою підвищення надійності і якості функціонування, бажано використовувати 
незалежні шляхи. 

Наступний крок формалізації моделі мережі MPLS вимагає подальшого узагальнення 
функціонування і урахування взаємного впливу різних напрямків зв’язку один на одного. 
Для цього необхідно деталізувати процеси обслуговування в гілках мереж і MPLS.  
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Кожна гілка мережі MPLS є багатоканальною системою масового обслуговування і 
складається з сукупності тунелів різних напрямків зв’язку. При цьому, кожен тунель можна 
представити у вигляді сукупності віртуальних або фізичних каналів.  

Напрямки зв’язку складаються з сукупності шляхів передачі інформації, кожен з яких 
включає в свій склад від однієї до T  гілок. Якість обслуговування в напрямках зв’язку 
нормується, як правило, від абонента до абонента. Тому при аналізі і синтезі 
телекомунікаційних мереж необхідно вирішувати задачу перерахунку значень норми втрат в 
напрямах зв’язку на величину допустимих втрат на кожну гілку. Оскільки кожна гілка 
телекомунікаційної мережі може брати участь в обслуговуванні заявок у ряді напрямків 
зв’язку, тому вимоги до якості обслуговування в мережі можна описати наступною системою 
рівнянь: 
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де ijP , edP , hyP  – вимоги до допустимих значень нормованих значень втрат в напрямках 

зв’язку ijg , gdg , hyg ;  

slp , rfp , wzp – допустимі значення ймовірності втрат на гілках телекомунікаційної мережі, 

що забезпечують задані вимоги до якості обслуговування для визначених напрямків зв’язку 
та шляхів передачі інформації. 

Аналіз умов функціонування телекомунікаційних мереж, система рівнянь (4)  
відображатиме реальні процеси лише за умови рівності числа транзитів у всіх шляхах 
передачі інформації. Добитися рівності числа транзитів у всіх шляхах передачі інформації 
досить складно, тому в більшості випадків вимоги до якості обслуговування в мережі буде 
описано системою нерівностей наступного вигляду:  
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Як показують дослідження, умови рівності виконуватиметься тільки для тих напрямків 
зв’язки, у яких найбільш жорсткі вимоги до якості обслуговуванню. 
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Враховуючи, що показники якості обслуговування slp , rfp , wzp  на гілках для 

прийнятої системи обмежень і використання найпростішого потоку заявок в мережі 
описуються першою формулою Ерланга, система рівності (4) набере наступного вигляду: 
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А система нерівностей рівності (5) набере вигляду (7): 
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Вирішивши систему рівності (6) або нерівностей (7) можна спочатку визначити 
показники якості обслуговування на гілках телекомунікаційної мережі, а потім і реальні 
значення якості обслуговування в напрямках зв’язку. Слід зазначити, що використання 
виразів (6) і (7) дозволяє вирішувати задачі аналізу показників функціонування мереж, які 
вже знаходяться в експлуатації. Звичайно це розрахунок показників якості обслуговування і 
пропускної спроможності напрямків зв’язку і порівняння їх з нормативними значеннями. 
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Висновки: 
1. Дослідження таких складних систем, як мережі MPLS, вимагає формалізованого 

опису процесів, що протікають в них, розробки математичних моделей, що дозволяють 
відобразити їх основні властивості та показники якості функціонування мережі, а також 
розрахувати значення показників для необхідних режимів експлуатації. 

2. Розроблена модель функціонування мережі MPLS в режимі тунелювання, у вигляді 
багатофазної, багатоканальної, багатолінійної, розімкненої системи. Показано, що загальний 
висновок про відповідність параметрів функціонування мережі заданим вимогам можна дати 
лише після визначення основних показників якості функціонування кожного напряму зв’язку 
і оцінки взаємного впливу напрямків зв’язку один на одний. 

3. Запропонований математичний апарат дозволяє описати процес взаємного впливу, 
при обслуговуванні заявок від різних напрямків зв’язку на одних і тих же елементах мережі.  
А також, визначити показники якості обслуговування і пропускної спроможності напрямків 
зв’язку мережі MPLS, порівняти їх із нормованими значеннями і визначити відповідність 
заданим нормам. 
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АНАЛІЗ КАНАЛІВ ВИТОКУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ ЗВ’ЯЗКУ, ЩО ПРОХОДЯТЬ 

ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Проведено аналіз каналів витоку мовної інформації волоконно-оптичними лініями зв’язку, що проходять 

через об’єкти інформаційної діяльності, на яких циркулює мовна інформації з обмеженим доступом. 
Визначено, що для даних ліній зв’язку небезпечною є можливість формування та реалізації акусто-

оптоволоконного каналу витоку мовної інформації. Наведені варіанти реалізації акусто-оптоволоконного 

каналу витоку інформації. 

Овсянников В.В., Паламарчук С.А., Паламарчук Н.А., Черныш Ю.О. Анализ каналов утечки речевой 
информации волоконно-оптическими линиями связи, проходящими через объекты информационной 
деятельности. Проведен анализ каналов утечки речевой информации волоконно-оптическими линиями связи, 

проходящими через объекты информационной деятельности, на которых циркулирует речевая информации с 

ограниченным доступом. Определено, что для данных линий связи опасна возможность формирования и 

реализации акусто-оптоволоконного канала утечки речевой информации. Даны варианты реализации акусто-

оптоволоконного канала утечки информации. 

V.Ovsyannikov, S.Palamarchuk, N.Palamarchuk, Y.Chernish Analysis of leakage channels of voice data 
fiber-optic communication lines , passing through the lens of information activities. The analyzes the speech 

information leakage fiber optic cables that pass through the facilities of information activities, which circulates the 

language of classified information. Determined that the data lines are dangerous possibility of the formation and 

implementation of fiber optic acoustic speech information leakage. Are embodiments of the acousto - optical fiber 

channel information leakage. 

Ключові слова: мовна інформація, канали витоку мовної інформації, акусто-оптоволоконний канал 

витоку, загрози для мовної інформації, оптичне волокно, волоконно-оптичний кабель, волоконно-оптичні лінії 

зв'язку, захист інформації, несанкціонований доступ, об’єкт інформаційної діяльності. 

Вступ. На теперішній час одним з найбільш перспективних напрямів розвитку сучасних 
технологій передачі даних (зв’язку) є застосування волоконно-оптичних конструкцій. Високі 
вимоги до телекомунікаційних мереж (швидкість передачі інформації, надійність, 
захищеність від несанкціонованого доступу) призводять до визнання переваг волоконно-
оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) серед існуючих. Оптичне волокно (як основа ВОЛЗ) широко 
проникає до установ, підприємств, відомств, навчальних закладів, комерційних організацій, 
квартир громадян та використовується для передачі інформації, як аналогової (мовної), так і 
цифрової при побудові інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Враховуючи якісні характеристики волоконно-оптичної лінії (ВОЛ), як лінії зв’язку 
(мале затухання сигналу, висока пропускна спроможність оптичного волокна, висока 
надійність оптичного середовища; висока захищеність від міжволоконних впливів), доцільно 
очікувати, що ВОЛЗ замінять всі існуючі магістральні лінії передачі даних [1, 2]. 

З точки зору захищеності інформації, ВОЛ вважаються ідеальними, оскільки в них 
відсутні випромінювання в радіотехнічному діапазоні частот. Але іншою є справа, коли 
розглянути прокладання ВОЛЗ поблизу або всередині виділених приміщень (об’єктів 
інформаційної діяльності), де проводяться конфіденційні (закриті) наради, засідання, 
обговорення, тоді з’являється загроза витоку мовної інформації з обмеженим доступом 
(ІзОД) через саму структуру волоконно-оптичного кабелю (ВОК) [3, 7]. 

В публікаціях [7, 8] обґрунтовано можливості виникнення витоку мовної інформації 
через ВОЛЗ та описано принципи їх реалізації. В [15] запропоновано підхід щодо оцінки 
розбірливості мовної інформації при формуванні даного каналу витоку інформації. 

Постановка задачі. При розробці та монтажі нових структурованих кабельних систем 
з волоконно-оптичними елементами основна увага приділяється кінцевому обладнанню 
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(захисту інформаційних ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) від 
несанкціонованого доступу та складових системи, таких як система енергозабезпечення, 
система заземлення та ін.) [4 – 6]. Під час розробки та впровадження заходів щодо захисту 
мовної інформації від витоку технічними каналами на ОІД потрібно також врахувати і 
загрози несанкціонованого зйому конфіденційної мовної інформації з ВОЛЗ. 

Метою статті є аналіз можливостей формування та реалізації каналів витоку інформації 
волоконно-оптичними лініями, що проходять через ОІД, на яких циркулює мовна ІзОД. 
Причиною формування каналу витоку мовної інформації є прямий вплив акустичних 
коливань на ВОЛЗ. 

Форма або зміст сигналів, які при цьому передаються в ВОЛЗ не розглядаються. 
Виклад основного матеріалу. В оптичному діапазоні частот захист інформації 

забезпечується екрануванням випромінювань за рахунок спеціальної конструкції ВОК, який 
окрім серцевини і оболонки серцевини має буферні непрозорі покриття та ряд оболонок, які 
виконують функції захисту (рис. 1). Носієм інформаційного сигналу є оптичне волокно (2), 
інші частини (1, 3 – 8) забезпечують технологічну цілісність та міцність. Оптичне волокно 
має високу чутливість до механічних дій, навіть невеликі коливання призводять до зміни 
умов проходження світла і, відповідно, інтенсивності оптичного потоку. 

Крім того, для побудови ВОЛЗ використовується ряд з’єднувального обладнання та 
елементів (перетворювачі, джерело оптичного сигналу, формувач вихідного сигналу, 
детектор оптичного сигналу), що забезпечують передачу даних в системі від джерела 
сигналу до приймача. 

 

 

 

З метою утворення потенційного каналу витоку 
інформації за типом пасивного волоконно-оптичного 
обладнання і конструктивних особливостей прокладання 
кабелю в приміщенні можливо виділити три типи 
підключення [15]: 

− механічні контакти і  з’єднання оптичного волокна; 
− вільні ділянки ВОК з елементами ущільнювачів; 
− місця кріплення ВОК до елементів несучих 

конструкцій. 
Структура ВОК, ВОЛЗ в цілому, їх конструктивні 

особливості дають можливість реалізувати канали 
витоку мовної інформації (найбільш небезпечними є 
вільні ділянки кабелю).  

Рис. 1 Структура ВОК 
де, 1. Центральний силовий елемент. 

2. Оптичне волокно. 3-8. Захисні 
оболонки. 

 

Особливістю мовної інформації є те, що вона насамперед існує у вигляді акустичних 
коливань і лише потім може бути перетворена в електричний або оптичний сигнал 
(наприклад, в телефоні). Акустичні коливання діють не лише на перетворювач (мікрофон 
телефону), але і на всі предмети, які розташовані в приміщенні, в тому числі і лінії зв’язку 
(ВОЛЗ). Розміри оптичного волокна прирівняні до довжини хвилі світлового потоку. 
Внаслідок цього, мікроскопічні зміни положення або вигину цього волокна, навіть під дією 
акустичних коливань, можуть призвести до зміни шляху проходження окремих мод 
світлового потоку. Світловий потік модулюється мовною інформацією, через волоконно-
оптичні комунікації буде виходити за межі приміщення та може бути перехоплений 
зловмисником. Описаний спосіб зняття інформації визначено як акусто-оптоволоконний 
канал витоку інформації [5, 7, 8]. 

У випадку ВОЛ, на відміну від відомих прикладів акустоелектричних перетворень, 
здійснюється модуляція електромагнітної хвилі оптичного діапазону. Ця модуляція не 
впливає на передачу цифрових сигналів, але дозволяє перехопити мовну інформацію, яка 
циркулює в приміщенні, через яке проходить ВОЛ. Таким чином, у ВОЛЗ, в силу їх 
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конструктивних особливостей, завжди присутній канал витоку мовної інформації за рахунок 
акустоелектричних перетворень [12]. 

Звертаємо увагу на ще один із різновидів акусто-оптоволоконного каналу витоку 
мовної інформації. Одночасно з інформаційними волоконно-оптичними лініями зв’язку, як 
правило, прокладають так звані „темні волокна” (або „резервні”). Це лінії, які не підключені 
до апаратури (кінцевих пристроїв) і необхідні для швидкого відновлення роботи системи у 
випадку виходу із ладу основних волокон. Оскільки, в цих волокнах відсутній світловий 
потік, то перехоплення інформації неможливе. Але під дією акустичних коливань, оптичне 
волокно зазнає мікроскопічних змін положення або вигину, що призводить до зміни 
параметрів, які можуть впливати на проходження світлового потоку, проявляється так званий 
«параметричний ефект». Параметричний ефект сам по собі не є загрозою, але коли подати 
у ВОЛ спеціально створене оптичне випромінювання за допомогою лазерного або навіть 
світлодіодного випромінювача, реалізується акусто-оптоволоконний канал витоку мовної 
інформації [12]. 

Показано, що акусто-оптоволоконний канал витоку мовної інформації може існувати і 
при цьому не створювати завад функціонуванню системи до якої підключена ВОЛЗ. Але 
будь-який спосіб підключення технічного засобу розвідки (ТЗР), супроводжується 
забиранням частини енергії світлового потоку і створенням неоднорідності в цій лінії. Це 
може призвести до збоїв в роботі на трасах великої відстані, тому цей спосіб не завжди 
можливо реалізувати. На даний час постійно йдуть пошуки шляхів реалізації каналів витоку 
мовної інформації, в тому числі і за допомогою ВОЛ шляхом спеціально створеного 
світлового потоку [10, 11]. 

Зацікавленість в наукових дослідженнях щодо можливостей отримання інформації з 
ВОЛЗ підтверджується рядом робіт, зокрема, в [9, 13] за результатами експериментальних 
вимірювань запропонована методика оцінки якості інформації та розбірливості мови, яка 
отримана через акусто-оптоволоконний канал.  

Можливі варіанти реалізації акусто-оптоволоконного каналу витоку мовної 
інформації на ОІД: 

1. Виробники ВОК, як одну з його характеристик, приводять мінімальний радіус 
вигину R, допустимий при прокладанні кабелю. Цей радіус, як правило витримується, але 
вигин волокна з малим радіусом може здійснюватися спеціально з метою зняття інформації. 
При вигині ВОК відбувається зміна кута падіння електромагнітної хвилі на межі серцевина-
оболонка. Кут падіння φ0 стає менше граничного кута, що призводить до виходу частини 
електромагнітного випромінювання із світловода (рис. 2). Вигин ВОК призводить до 
сильного побічного випромінювання в місці вигину, що дає можливість несанкціонованого 
зняття інформації в локалізованій області. 

 

Мінімальний радіус вигину R, при якому виникає 
побічне випромінювання в точці вигину світловоду з 
діаметром серцевини d, пов’язане з порушенням повного 
внутрішнього відбиття, визначається як: 

 

 
n1, n2 – показники переломлення серцевини та 

оболонки світловода відповідно. 
Наприклад, оцінка радіусу вигину для волокна з 

діаметром серцевини d=50 мкм та оптичної оболонки – 
D=125 мкм (n1=1,481; n2=1,476) пояснює, що при       
R ≤ 3,5 см спостерігається інтенсивне проходження 
випромінювання в точці вигину, до 80% значення 
інтенсивності основного світлового потоку в ВОЛ. Рис. 2. Формування каналу 
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витоку інформації при вигині ВОК. 
де, d – діаметр серцевини; 

φ0 – кут падіння; 
φ1 – кут переломлення. 

Порушення внутрішнього відбиття при механічному 
впливі можливе не лише при вигині ВОК, але і при 
здійсненні локального тиску на нього, що призводить до  

неконтрольованого розсіювання (на відміну від вигину) в точці деформації. 
2. При виході ВОЛ за межі КЗ акусто-оптоволоконний канал витоку інформації 

можливо реалізувати шляхом розрізання (за допомогою пристроїв швидкого з’єднання) ВОК 
та несанкціонованого встановлення розгалужувача світлового потоку та ТЗР (займає досить 
небагато часу) [5, 7, 8]. Більш того, для несанкціонованого підключення до ВОК не 
обов’язково порушувати фізичну цілісність волокна. Джерелом небезпечного сигналу може 
бути елемент ІТС, телефон з оптичним перетворювачем (аналоговий або цифровий, 
наприклад, IP-телефон) та ін. Розгалужувач може виконуватись як по технології врізання, як 
показано на рис. 3, так і шляхом вигину волокна. 

Наприклад, джерелом світлового потоку є комп’ютер до якого підведена ВОЛ. Мовна 
інформація у вигляді акустичних коливань, які розповсюджуються в даному приміщенні, 
впливає на лінію і модулює світловий потік. 

 

 

ТЗР може не мати можливості 
демодулювати цифрову інформацію, але 
може демодулювати мовну інформацію. 

Більш складна ситуація виникає у 
випадку коли у виділеному приміщенні 
(ОІД) встановлений телефон та для 
захисту інформації використовується 
шифратор, відповідно інформація по 
ВОЛ передається в зашифрованому 
вигляді. Не дивлячись на прийняті   
заходи, акустичні коливання в процесі 

 
Рис. 3. Реалізація каналу витоку інформації 

розмови впливають на ВОЛ після шифратора та світловий потік, який сформований на 
виході шифратору, буде промодульований мовною інформацією. ТЗР демодулює світловий 
потік і отримує мовну інформацію, яка циркулює в приміщенні у відкритому вигляді. 
Приклад показано на рис. 4. 

Розглянуті варіанти формування акусто-оптоволоконного каналу витоку мовної 
інформації, є різновидом акустоелектричних перетворень. Таким чином,  несанкціоноване 
підключення можливе до будь-яких ліній зв’язку, які виходять за межі КЗ відрізняється лише  

 

 

(спосіб підключення). Захист конфіденційної 
інформації, що передається лініями зв’язку, в 
основному, забезпечується використанням 
криптографічних засобів захисту. 

Однак, потрібно визначити та жорстко 
дотримуватись вимог щодо монтажу та 
розміщення ВОЛЗ (контролюється лише на 
спецоб’єктах). Відповідно, на інших ОІД, 
комплекс технічного захисту інформації, 
повинен включати заходи щодо захисту 
інформації від витоку розглянутими 
каналами та здійснюватися періодичний 
контроль ліній на наявність 
несанкціонованого підключення пристроїв.  

Рис. 4. Приклади реалізації акусто-
оптоволоконного каналу витоку мовної 

інформації 
Висновки. Поява каналів витоку конфіденційної мовної інформації (за рахунок 

акустоелектричних перетворень або параметричного ефекту) через ВОЛЗ пов’язана з 
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особливостями дії акустичного сигналу на оптичне волокно та волоконно-оптичні елементи 
системи. Небезпечними є ВОЛЗ, які проходять через ОІД та мають вихід за межі КЗ. 

Традиційні канали витоку мовної інформації (що пов’язані з роботою електронних 
пристроїв) можуть бути повністю або частково нейтралізовані застосуванням 
пасивних/активних засобів захисту. Подальші дослідження направити на розробку вимог з 
нейтралізації акусто-оптоволоконних каналів витоку мовної інформації, експериментальні 
дослідження в області застосування ВОЛЗ – на отримання практичних результатів. 

Окрім цього, необхідно контролювати лінії на наявність несанкціонованого 
підключення пристроїв. При реалізації розглянутих каналів витоку інформації, у ВОЛЗ 
створюється локальна неоднорідність, в місцях якої, виникає значне зворотнє розсіювання 
світла. Аналіз зворотного розсіяного світла методом рефлектометрії дозволяє виявити не 
лише факт підключення пристрою зняття інформації з високим просторовим і часовим 
розділенням але і місце її встановлення (при наявності спеціальної апаратури). Потрібно 
пам’ятати і про контроль „темних волокон”, інакше можливо реалізований акусто-
оптоволоконний канал витоку мовної інформації залишиться поза увагою. 
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УДК 631.9                                                                         д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ НТУУ„ КПІ”) 
 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ТАКТИЧНИХ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ  

 
Розглянуті основні напрями підвищення ефективності функціонування мобільних тактичних 

радіомереж за рівнями еталонної моделі відкритих систем, варіантами архітектур побудови вузлів та 

введенням додаткових функцій управління. 

Романюк В.А. Направления повышения эффективности тактических самоорганизующихся 
радиосетей. Рассмотрены направления повышения эффективности функционирования самоорганизующихся 

радиосетей по: уровням эталонной модели взаимодействия открытых систем, различным вариантам 

архитектуры построения узлов сети и введением дополнительных функций управления. 

V. Romanyuk The directions of increasing the efficiency of tactical mobile ad-hoc networks.  The directions of 

increasing the efficiency of tactical mobile ad-hoc networks by: reference levels of the OSI model, and variations on 

construction architecture of network nodes and the introduction of additional control functions. 

Ключові слова: мобільні радіомережі, ефективність функціонування. 

В останнє десятиріччя розвинуті країни світу особливу увагу приділяють створенню 
перспективних тактичних радіомереж. До них пред’являються наступні основні вимоги: 
автоматичний режим функціонування, значна пропускна здатність при різних типах трафіку, 
висока мобільність всіх її елементів, викоса живучість, здатність швидкого розгортання (в 
масштабі реального часу) та відновлення роботи в умовах вогневого враження тощо. Тому в 
епоху мережецентричних війн при створенні перспективних тактичних мереж ключову роль 
будуть грати мобільні радіомережі (рис. 1) або MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [1 – 4]. 
Переваги мобільних радіомереж відомі: відсутність етапу планування (можливість 
самоорганізації та легкість нарощування), швидке розгортання, висока живучість, робота в 
русі всіх елементів мережі тощо (табл. 1). 

Однак не дивлячись на багаточисельні наукові дослідження по створенню тактичних 
MANET та приклади реального функціонування [3 – 8] вимоги інформаційного обміну [8] в 
умовах сучасного бою (за пропускною здатністю, затримки передачі тощо) визначають більш 
жорсткі вимоги до параметрів їх функціонування. 

 

 

 

 

   

 

 

Рис. 1. Представлення MANET у вигляді радіомережі мобільних маршрутизаторів 

В багатьох країнах застосування технологій MANET у тактичних радіомережах 
пропонується вирішувати двома шляхами: модернізації існуючих вузькосмугових 
радіозасобів та/або створенням сучасних широкосмугових. 

При першому [7], в існуючих мережах вузькосмугового тактичного радіозв’язку (таких 
засобів в арміях розвинутих країн десятки тисяч) пропонується реалізувати розроблені 
основні алгоритми (протоколи) функціонування MANET. Так, наприклад, в США за останні 
десять років втричі зросла кількість тактичних радіозасобів, їх загальна пропускна здатність 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 
════════════════════════════════════════════════════════ 

64 
 

збільшена на порядок (2001 рік в США – 365000 радіозасобів, 11 типів, загальна пропускна 
здатність 46 Мбіт/с; в 2011 році – 919000 радіозасобів, 20 типів, 9.6 Гбайт/c) [3, 4]. 

Таблиця 1 
Переваги  
(недоліки) 

За рахунок чого може бути досягнуто  
(напрямки вдосконалення, усунення недоліків), наслідки 

(+) Можливість 
самоорганізації, 

швидке 
розгортання, 
нарощування, 
відновлення. 

Застосування алгоритмів децентралізованого управління мережею (однак це 
приводить до необхідності збору значного обсягу службової інформації про стан 
мережі кожним вузлом мережі).  

Функції системи управління реалізуються кожнім вузлом мережі, що потребує 
створення відповідного математичного, алгоритмічного та програмного 
забезпечення. 

 
     (+) Висока  

живучість.  

Відсутність фіксованої архітектури, можливість зв’язку в русі всіх елементів 
мережі, децентралізований спосіб управління мережею, здатність до 
самоорганізації. Кожний вузол – маршрутизатор, алгоритми управління у вузлах 
(на всіх рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих систем) повинні буди 
адаптовані до умов функціонування мережі.  

 
 
 
 
 
 

(+) Висока  
продуктивність  

мережі. 

За рівнями еталонної моделі взаємодії відкритих систем. 
1. На фізичному рівні: 
підвищення швидкості передачі  радіоканалом (Мб/с) за рахунок зсуву 

діапазону частот (сотні Мгц, од. ГГц); 
можливо використання оптичного діапазону; 
динамічний розподіл спектра (когнітивне радіо);  
завдання  розподіленого призначення частот; 
використання спрямованих антен;  
еволюція OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing); 
застосування технології MIMO (Multiple Input Multiple Output); 
застосування надширокосмугових імпульсних сигналів (IR-UWB) [2] тощо. 
2. На канальному рівні – застосування ефективних протоколів канального 

рівня (наприклад, для забезпечення якості обслуговування QoS в радіоканалі). 

3. На мережевому рівні – застосування ефективних протоколів мережевого 
рівня (наприклад, для забезпечення якості обслуговування QoS в маршрутах 
передачі, багато шляхової маршрутизації тощо) [2].  

Необхідно введення додаткового підрівня управління топологією мережі. 
4. На транспортному рівні – застосування ефективних протоколів 

транспортного рівня. 
5. На прикладному рівні – координація та інтеграція рівнів еталонної моделі, 

застосування інтелектуальних методів управління мережею [2].  
6. Введення додаткових мережевих рівнів в архітектуру мобільної компоненти 

(мобільних базових станцій, безпілотних літальних апаратів, супутників) для 
підвищення продуктивності мережі, площі покриття). 

(+) Передача 
різних видів 

трафіку. 

Застосування нових протоколів канального, мережевого та транспортного 
рівнів (протоколів підтримки заданої якості обслуговування). 

(+) Маршрутизація. Застосування ефективних методів маршрутизації [2]. 
(+) Висока безпека. Застосування  систем захисту, створення розподілених трастових центрів, 

систем виявлення вторгнень, використання HIP (Host Identify Protocol) тощо. 
(–) Значний 

службовий трафік. 
Зменшення службового трафіку може бути досягнуто за рахунок застосування 

відповідних алгоритмів (протоколів) на всіх рівнях еталонної моделі (координація 
роботи рівнів, інтелектуалізація системи управління мережею [2] тощо). 

(–) Незначна  
відстань  

безпосереднього 
зв’язку. 

Зв’язок в умовах прямої видимості – дальність зв’язку залежить від місцевості, 
частоти, потужності, типу антени тощо. Недолік усувається за рахунок 
маршрутизації (побудовою маршрутів з певною кількістю переприйомів) та 
введення в архітектуру мобільних базових станцій, безпілотних літальних 
апаратів маршрутизаторів. 

(+) Висока  
завадо 

захищеність. 

Використання широкосмугових сигналів (метод частотних стрибків – FHSS, 
метод прямої послідовності – DSSS), в перспективі застосування гібридних схем 
розподілу ресурсів (FDMA/TDMA/CDMA). 
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При цьому беруться за увагу наступні мережеві обмеження: кількість абонентів 
окремих тактичних мереж обмежена (наприклад, в низовій тактичній ланці значенням 16), 
мобільність абонентів відносно невисока, кількість переприйомів у маршрутах передачі – не 
більше трьох, превалює речовий трафік, інтенсивність трафіка даних незначна (кількість 
даних обмежується передачею наступної інформації: координати місця знаходження, 
напрямок переміщення, команди управління і підтвердження виконання тощо). Робиться 
висновок, що застосування технологій MANET значно покращить показники 
функціонування цих мереж. 

При іншому шляху [5] створюються широкосмугові, багатодіапазонні, 
високошвидкісні, програмуємі, багатоканальні (декілька прийомопередавачів), когнітивні 
радіозасоби. Так в [7] визначено основні вимоги до них:  

– висока пропускна здатність радіоканалу ( > 200 Кб/c); 
– багатодіапазонність (від 900 MГц дo 6 Ггц) і багатофункціональність (можливість 

різних способів поділу радіоресурсу FDMA/TDMA/CDMA); 
– здатність програмування всіх видів і режимів роботи; 
– автоматизація процесів ведення зв’язку (режим „включив та працюй” – Plug-and-Play) 

та можливість самоорганізації мережі; 
– інтелектуальність, децентралізованість й оптимізація функцій управління 

мережевими ресурсами (маршрутизація, навантаження, топологія, радіоресурс, безпека  
і т.д.); 

– робота з різними видами трафіка (мова, дані, відео); 
– наявність системи позиціювання, спрямованих антен, робота в русі; 
– модульність виконання, відкрита архітектура, низьке енергоспоживання. 
В той же час існують значні труднощі створення мобільних радіомереж – необхідність 

рішення великої кількості наукових проблем децентралізованого управління мережею 
(маршрутизація, розподіл радіоресурсів, управління потужністю, управління топологією, 
безпека передачі інформації, забезпечення заданої якості передачі інформації тощо) при 
обмеженнях ресурсів радіотерміналів (за ємністю пам’яті, продуктивністю процесора, 
енергоємністю батареї). Пропозиції щодо частини їх рішення можуть бути знайдені як в 
багатьох роботах зарубіжних авторів так і в монографії [2]. 

Аналіз останніх наукових публікацій дозволив визначити орієнтовний виграш (в 
умовних одиницях) у продуктивності бездротових мереж (табл. 2) при застосуванні різних 
технологій або способів рішення.   

Таблиця 2 
Проблема Технології (способи рішення) Виграш 

На канальному рівні 
Збільшення пропускної 
здатності радіоканалів 

Зсув діапазону частот (сотні Мгц, одиниці ГГц),  
використання оптичного діапазону. 

Оптимізація використання радіоспектра. 
Спрямовані антени. 

10 
 

2…20 
2…30 

На мережевому рівні. 

Маршрутизація Нові гібридні протоколи маршрутизації. 2…5 

Додаткові елементи  
архітектури 

Мобільні базові станції, 
безпілотні літальні апарати. 

2…4 

Управління ресурсами  
мережі 

Інтелектуалізація процесу управління мережами. 3…5 

 

Подальше використання мобільних радіомереж у військовій та цивільній сферах 
передбачає функціонування MANET великої розмірності мережі (мережі з 10000 або більше 
мобільних вузлів, діаметр і, отже, довжина маршруту може становитиме 50–100 
ретрансляцій), з продуктивністю порівнянної з провідними мережами: пропускна 
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спроможність 1 Гбіт в секунду, затримка при передачі від відправника до одержувача менше 
10 мс, і надійність доставки на рівні провідних мереж.  

 

 

Рис. 2. Вимоги за продуктивністю перспективних тактичних мереж 

Такі вимоги притаманні до майбутніх військових мереж MANET: мереж сенсорів, 
бойових роботів, безпілотних літальних апаратів, військовослужбовців тощо [5]. Мета – 
створення нових мереж MANET великої розмірності з дуже малими затримками і дуже 
високою пропускною здатністю. Реалізація даної ідеї вимагає вирішення ряду складних 
наукових задач. 

Для отримання визначених показників функціонування майбутніх MANET  в роботах 
[5 – 15] пропонуються принципово нові підходи відносно функціонування перспективних 
мереж. Розглянемо основні з них. 

1. Ретрансляція пакетів „на льоту” [9]. 
Існуючий механізм передачі пакета прийняв–обробив–передав повторюються на 

кожному вузлі при кожній ретрансляції. Кожен пакет на всіх вузлах у маршруті проходить 
наступні процедури обробки (рис. 3): постановка в чергу, обробка на трьох рівнях OSI, 
додавання заголовків тощо, повторно постановка в чергу на мережевому і канальних рівнях, 
вставка нових даних у заголовки,  організація доступу до каналу, з обов’язковим звітуванням 
(можлива і повторна передача). Це призводить до великих затримок при передачі даних по 
маршрут від адресата до одержувача. 

 

Обробка                Обробка 

Канальний 

Мережевий 

Обробка                Обробка 

Обробка                Обробка Фізичний 

Прийом пакету 

Передача  
пакету 

Очікування: в 
черзі на передачу, 

квитанції, 
повторної 
передачі 

 
Рис. 3. Запропонована схема обробки 

 

Ідея – зменшити час, що витрачається на обробку пакетів за рахунок ретрансляції 
пакетів „на льоту”. Для цього на фізичному рівні обробляється тільки заголовок пакета без 
втручання канального або мережевого рівнів (за умови наявності вже побудованого 
маршруту). Побудова маршруту схожа з маршрутизацією за мітками технології MPLS. 
Наприклад, будується та позначається міткою маршрут одним з методів зондової 
маршрутизації. І потім кожен пакет ретранслюється тільки за позначеним маршрутом. На 
фізичному рівні аналізується адреса, мітка маршруту (стоять перші в заголовку). Якщо не 
мені, то пакет ретранслюються за маршрутом. Рішення полягає в поєднанні функцій прийому 
і передачі так, що перші частини пакета передаються в той час як інші частини приймаються. 
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Переваги очевидні, але цей підхід вимагає заздалегідь резервування ресурсу каналів у 
маршрутах передачі та не враховує можливість накопичення помилок в повідомленнях, що в 
свою чергу призведе до необхідності повторної передачі. 

2. Управління топології мережі або її зоною [10] за рахунок введення додаткового 
підрівня мережевого рівня OSI (рис. 4). 

Топологія мережі визначає потенційну можливість мережі з передачі потоків даних. За 
рахунок управління потужністю передачі та / або діаграми спрямованості антени (за її 
наявності) можна отримати різні топології з різною потенціальною пропускною здатністю і 
довжинами маршрутів передачі. Даний підрівень повинен відпрацьовувати перед підрівнем 
маршрутизації. 

 

Маршрутизація               
Управління топологією 

Мережевий 
рівень OSI  

Рис. 4. Розбиття мережевого рівня OSI на підрівні 
 

Пропонується ввести додатковий підрівень мережевого рівня моделі OSI для 
управління топологією мережі за рахунок зміни потужності передачі та (або) діаграми 
спрямованості антени. Збільшення (зменшення) потужності передачі збільшує (зменшує) 
кількість „сусідніх” вузлів та зменшує (додає) кількість ретрансляцій за маршрутами 
передачі, однак розширює (зменшує) зону взаємних завад (проблема „прихованого 
термінала”), тим самим зменшує (підвищує) пропускну здатність радіоканалів зони та 
потребує більших (менших) витрат енергії батареї вузлів. Існує певний оптимум параметрів 
мережі при управлінні її топологією. Методика управління топологією наведена в [10].  

Пропонується введення в систему управління кожного вузла бази правил 
продукційного типу по управлінню топологією мережі. Умови спрацювання правил: певне 
взаємне розташування вузлів, рівень навантаження, кількість сусідів тощо. Рішення – 
збільшення (зменшення) потужності передачі або спрямованості антени. 

3. Розбиття маршруту передачі на сегменті при реалізації транспортного рівня  
OSI [9]. 

Даний підхід дозволяє зменшити кількість перерваних сесій транспортного рівня за 
рахунок зменшення кількості перебудов маршрутів передачі внаслідок змін топології мережі. 

Для цього необхідного прогнозувати час існування каналів в маршруті передачі та 
своєчасного проводити перебудову пошкодженої ділянки маршруту. 

4. Паралельна багаторазова ретрансляція пакетів з метою підвищення надійності 

передачі [9].  
На мережевому рівні паралельна передача пакетів може бути здійснена за рахунок 

багатошляхової маршрутизації, яка передбачає побудову декількох незалежних маршрутів 
передачі та балансування навантаження між ними [12]. Однак це приводить до значного 
службового трафіка. Тому ефективним є паралельна передача на фізичному рівні (cooperative 

diversity) – це майже одночасна передача однієї інформації декілька вузлами, яка когерентно 
складається в приймальну. Ще один спосіб реалізації – використання антенної решітки, де 
вузли виступають в якості елементів. Використання паралельної передачі на фізичному рівні 
значно покращує SNR в приймальну.  

5. Координація рівнів OSI (рис. 3) [15].  
Існуючі підходи до проектування телекомунікаційних мереж зв’язку припускають 

незалежність функцій управління за рівнями OSI (рис. 5). Так стікання протоколів кожного 
рівня працює незалежно (рис. 5а).  

Однак даний підхід не враховує особливості MANET і не дозволяє забезпечити 
оптимізацію показників ефективності на кожному рівні OSI (або в цілому) при різних умовах 
функціонування мережі та вимогах конкретного типу трафіка (наприклад, відео або  
мови) [9].  
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При цьому необхідно відмитими, що досягання глобальної оптимізації при 
оперативному управлінні для всієї мережі неможливо внаслідок неможливості побудови 
відповідної моделі її функціонування, а також (що саме важливе) неможливістю зібрати в 
реальному часі інформацію про її стан. Тому доцільно говорити про користувальницьку 
оптимізацію (задоволення користувальницьких вимог) між парами відправник-адресат при 
мінімізації витрат мережевих ресурсів (наприклад, мінімізація службового трафіка)  [9]. 
Тому пропонується введення надбудови над рівнями OSI, яка буде координувати управління 
рівнями та здійснювати цю оптимізацію. 

 

Прикладний рівень 
 

Фізичний рівень  
 

Канальний рівень 
 

Транспортний рівень  
 

Прикладний рівень 
 

Фізичний рівень  
 

Канальний рівень 
 

Транспортний рівень  
 

Мережевий рівень 
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Рис. 5. Архітектура OSI (а) та координаційна (cross-level) архітектура (б) 
 

6. Інтелектуалізація управління мережею (інтелектуалізація та інтеграція рівнів OSI). 
Збільшення розмірності мережі призводить до значного зростання службового трафіку 

(обсяг службового трафіку зростає як мінімум квадратично від розмірності мережі). Тому 
можливим рішенням зменшення службового трафіку є створення розумної (інтелектуальної) 
мережі. У MANET кожен вузол децентралізовано реалізує функції управління.  

Для прийняття рішень з передачі вхідної інформації кожен вузол повинен зібрати 
інформацію про мережу (або її зону) і прийняти рішення по передачі всіма рівнями OSI і 
функцій управління: побудувати (обрати) маршрут або маршрути з безлічі наявних, 
визначити або вибрати алгоритм доступу до каналу, вибрати оптимальними параметри 
передачі на фізичному рівні: швидкість передачі, вид модуляції, довжину пакета). При цьому 
йому необхідно враховувати тип трафіку, завантаження, мобільність свою, зони і  
всієї мережі. 

В умовах децентралізованого управління кожен вузол буде реалізовувати дві групи 
цілей: користувальницьку оптимізацію і мережеву (зонову). Користувальницька оптимізація 
полягає в побудові (підтримці) маршруту передачі заданої якості між відправником і 
адресатом відповідно до типу трафіку при прагненні мінімізувати службовий трафік (витрату 
ресурсів) мережі, тобто досягти мережевої оптимізації. Для цієї мети пропонується кожному 
вузлу координувати і погоджувати свої цілі управління з вузлами, які він задіє при прийнятті 
даного рішення. Для цього пропонується використовувати технологію інтелектуальних 
агентів. 

Прикладний рівень (міжрівнева інтеграція). Пропонується нова парадигма побудови 
системи управління – ввести базу методів управління та інтелектуальну надбудову над нею 
(систему прийняття рішень з управління), що координує функціонування множини методів 
управління за рівнями OSI з метою оптимізації показників функціонування мережі (рис. 6). 
База методів управління {МУ}={МУф, МУк, МУм, МУт, МУп} містить множину методів 
управління для кожного рівня OSI.  

Система прийняття рішень складається з бази знань (містить знання про об’єкт 
управління, знання про цілі функціонування та управління, знання про способи досягнення 
цілей), бази дані управління, блока логічного висновку (БЛВ) і моделей ресурсів мережі  
[11, 15]. 
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Мережевий рівень – інтелектуальна маршрутизація [13 – 14]. Пропонується, що кожен 
вузол має бази знань та даних по маршрутизації, які надають можливість в залежності від 
умов функціонування мережі приймати відповідні рішення щодо: 

кількості параметрів, часу (періодичність), глибини та способів збору інформації про 
стан мережі або її зони;  

вибору методу маршрутизації (зондового, табличного або гібридного; групового, 
однокористувальницького або хвильового тощо);  

способу підтримки та оновлення маршруту; 
способів вибору та передачі по маршруту.  
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Рис. 6. Архітектура інтелектуальної системи управління (комунікаційна складова) 

вузла-робота мережі 
 

Наприклад, можливо доцільно будувати маршрути, які не перетинаються (при 
задоволенні якості передачі даних). На рис. 7 маршрут а-b функціонує и споживає весь його 
канальний ресурс. Тому при необхідності передачі даних між вузлами с-d вузол с будує 
маршрут в обхід перевантаженого напряму. 

 

а 

b 

d 

c 

 
Рис. 7. Приклад побудови маршрутів, які не перетинаються 

 

7. Узгодження цілей управління з розподілу ресурсу мережі або її зони [15]. 
Відмінність запропонованого підходу від існуючих – координація та інтеграція між 

рівнями OSI не тільки за різними параметрами, а за цілями управління, які визначають 
певний метод управління на кожному рівні моделі OSI.  

Завдання ухвалення рішення по управлінню мережею (вибір конкретних методів 
управління за кожним рівнем OSI) зведена до завдання ієрархічного цільового динамічного 
оцінювання альтернатив при нечітких вихідних даних. 

Висновки.  
Система зв’язку тактичної ланки розвивається в напрямку застосування відкритої 

архітектури, створення багатоканальних, багатосмугових, програмуємих, високошвидкісних, 
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інтелектуальних радіозасобів, впровадження новітніх телекомунікаційних технологій 
MANET. Не зважаючи на критику існуючих підходів до побудови MANET військового 
призначення [16], застосування MANET дозволить створити транспортну основу 
мережецентричних способів ведення бойових дій та призведе до появи принципово нових 
форм (способів) ведення бойових дій. 

Зростання розмірності мережі (тисячі та десятки тисяч вузлів), багатоманіття типів 
вузлів (сенсори, військовослужбовці, бойові роботи, бойові машини, літальні апарати тощо) 
та їх параметрів функціонування, наявність нових інформаційних сервісів вимагають нових 
апаратних, архітектурних і наукових рішень для підвищення ефективності даного класу 
мереж. В статті запропоновані основні підходи щодо підвищення ефективності 
функціонування мереж класу MANET. 

В подальшому планується більш детально розглянути запропоновані підходи щодо 
підвищення ефективності функціонування даного класу мереж. 
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПОВНОТЕКСТОВОГО ПОШУКУ  

ДОКУМЕНТІВ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
У статті розкриті недоліки системи електронного документообігу Збройних Сил України та визначені 

шляхи її вдосконалення. Розглянуто основні моделі повнотекстового пошуку документів та сформовані вимоги 

до них. Обґрунтовано необхідність розробки нової моделі побудови підсистеми повнотекстового пошуку 

документів в системі електронного документообігу Збройних Сил України. 

 

Самохвалов Ю. Я., Ермоленко В. М. Анализ моделей построения средств полнотекстового поиска в 
системе электронного документооборота Вооруженных Сил Украины. В статье раскрыты недостатки 

системы электронного документооборота Вооруженных Сил Украины и определены пути их 

усовершенствования. Рассмотрены основные модели полнотекстового поиска документов и сформированы 

основные требования к ним. Обоснована необходимость разработки новой модели построения подсистемы 

полнотекстового поиска документов в системе электронного документооборота Вооруженных Сил Украины. 

 

U. Samokhvalov, V. Yermolenko The analysis of model building of the full-text means search in the 
electronic documents circulation system of the Armed Forces of Ukraine. The article reveals weaknesses in the 

electronic documents circulation system of the Armed Forces of Ukraine  and the ways of their improvement were 

detected. The basic models of a full-text search of documents were examined and the basic requirements for them were 

formed. It was grounded the necessity of a new model development of sub-text document search system  in the 

electronic document circulation tsystem of the Armed Forces of Ukraine. 

 

Ключові слова: система електронного документообігу, підсистема пошуку документів, повнотекстовий 

пошук, модель пошуку,  індексація, нечіткий запит, логічний вираз. 

 
Актуальність. В даний час в Збройних Силах України особливу увагу направлено на 

створення єдиного інформаційного простору, що дозволить більш ефективно 
використовувати війська (сили) шляхом автоматизації роботи командирів, начальників і 
посадових осіб органів військового управління по  управлінню підпорядкованими штабами, 
процесів приймання, обробки, відображення, документування та передачі  інформації у 
повсякденній діяльності Збройних Сил України. Одним з основних напрямків створення 
єдиного інформаційного простору є розробка системи електронного документообігу 
Збройних Сил України (СЕДО).  

Система електронного документообігу призначена для автоматизації процесу 
діловодства органів управління в Збройних Силах України. Основним її завданням є перехід 
від паперового життєвого циклу документів до електронного, надання електронним 
документам юридичної сили та забезпечення користувачів необхідними матеріалами при 
формуванні документів. У середньому на пошук необхідних відомостей користувач витрачає 
30 – 40% часу в інформаційному масиві СЕДО, який включає в себе понад 10 млн. 
документів [1]. З огляду на це, ефективний пошук є однією з головних її функцій.  

На даний момент підсистема пошуку СЕДО дозволяє здійснювати лише 
фактографічний пошук структурованих документів. Однак, практика використання цієї 
підсистеми показує, що у більшості випадків користувачам потрібен пошук документів без 
заздалегідь відомих атрибутів, тільки на підставі загальної теми, що неможливо зробити за 
допомогою існуючої підсистеми пошуку. Тому, розробка та впровадження моделей 
повнотекстового пошуку документів у СЕДО є актуальною задачею. Досвід використання 
інформаційно-пошукових систем показав [2], що для задоволення інформаційної потреби 
користувача систему необхідно спрямовувати на досягнення високих показників 
партинентності результатів пошуку – повноти та точності. З огляду на це, система повинна 
задовольняти наступним вимогам: використання у запитах логічних операторів, обробка 
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нечітких запитів, врахування невизначеностей природної мови (синоніми, мероніми, 
омоніми), здійснення семантичного пошуку, а також ранжування отриманих результатів.  

Серед відомих моделей повнотекстового пошуку найбільш розповсюдженими є булева, 
векторна, розширена булева та ймовірнісна моделі, модель нечіткого пошуку, модель Mixed 
Min and Max та Paice-модель. Існують багато відомих  інформаційно-пошукових систем, 
таких як Google, Yandex, Rambler, Meta, і т.п., які засновані на цих класичних моделях 
пошуку або їх комбінаціях. Але, по-перше, жодна з них повною мірою не задовольняє 
інформаційно-пошуковим вимогам, а по-друге, алгоритми їх роботи є комерційною 
таємницею. 

Метою статті є аналіз моделей побудови підсистеми повнотекстового пошуку СЕДО 
з урахуванням основних інформаційно-пошукових вимог.  

Булева модель [3, 4] є класичною моделлю інформаційного пошуку. Вона широко 
використовується в інформаційно-пошукових системах внаслідок простоти її реалізації. Ця 
модель дозволяє індексувати документи в масивах великого розміру та формувати пошукові 
запити за допомогою булевих операторів. 

В рамках цієї моделі з множини документів 1 2 j l
d , d , ... , d ,..., d  формується 

документальний масив (колекція) D, а з термів 1 2 nk
t , t , ..., t , ..., t , які зустрічаються в D, 

формується словник Т. 

В булевій моделі кожний документ j
d  описується вектором  

                                                  1 2
j j j j j

nk
d =(w , w , ..., w , ..., w ),                                                     (1) 

де 
j
k

w – ваговий коефіцієнт терму 
k
t  в документі 

j
d .  

Цей коефіцієнт визначається як: 
1 ;

0 .

j
j k

k j
k

, t d
w

, t d

 ∈
=

∉
 

Запит користувача представляється логічним виразом, в якому терми pt  пов’язані між 

собою логічними операторами AND, OR та NOT. Далі такий вираз перетворюється у 
диз’юнктивну нормальну форму:  

1
,

r
i
cci =

q q= ∨  

де
 1

im
i i
cc pp =

q = t∨ – і-та кон’юнктивна компонента запиту q, i
pt – p-й терм в i

ccq . 

Міра близькості sim  документа 
j

d  до запита q обчислюється за виразом: 

1 :( ) ( , ( ) ( )),

0, .

i i
s s

ji i i i
cc cc s ccj t t

, якщо q q q t g q g d
sim(d , q)

інакше

 ∃ ∈ ∧ ∀ =
=


 

Тобто, 1j
sim(d ,q)= , якщо існує така кон’юнктивна компонента i

ccq  запиту, в якій 

інверсна функція ( )i
s

i
cct

g q  кожного терма i
st  даної компоненти співпадає з інверсною 

функцією ( )i
s

j

t
g d  того ж терма i

st  в документі 
j

d . У протилежному випадку 0j
sim(d , q)= . 

Векторна модель [4] є класичною алгебраїчною моделлю інформаційного пошуку. 
Більшість відомих інформаційних систем та систем класифікації інформації в тій чи іншій 
мірі засновані на використанні векторної моделі.  
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В цій моделі також формується колекція D та словник Т. Документи та запити 

представляються векторами 1 2
j j j j j

nk
d = (w , w , ..., w , ...,w ), та 1 2

i i i i i
nk

q = (w , w , ..., w , ..., w ),  у  

n-вимірному евклідовому просторі, де n – розмірність словника Т. 

Для обчислення вагових коефіцієнтів 
j

k
w та i

k
w  використовується TF-IDF метод [4], який 

є найефективнішим серед відомих [3-6]. Згідно [4] вагові коефіцієнти 
j

k
w  та i

k
w  обчислюються 

за формулою: 

, ,j i i
k k k k k k

w TF ЧIDF w TF ЧIDF= =j  

де 
j

k
TF  та i

k
TF  – частота появи терміну 

k
t  в документі 

j
d  та запиті i

q  відповідно,
k

IDF – 

зворотна документальна частота терміну 
k
t  для всієї колекції документів D.  

Далі значення ваг 
k

w
j

 та i
k

w  нормуються, що дозволяє розглядати документ та запити  
як ортонормовані вектори. 

У векторній моделі можна використовувати різні методи обчислення міри близькості 

sim документа 
j

d  до запита i
q  [5, 6]. Разом з тим, використання скалярного добутку векторів  

дозволяє отримати більш достовірні показники повноти та точності результатів пошуку [6]: 

                                        

1

2 2

1 1

( , ) .

( ) ( )

n j i
k k

k

n nj i
k k

k k

w w
j i

sim d q

w w

=

= =

=
⋅∑

⋅∑ ∑
                                      (2) 

Латентно-семантичний аналіз (ЛСА) [7] є модифікацією векторної моделі пошуку. 
Цей аналіз використовується для визначення близькості значень слів та документів без 
використання зовнішніх баз знань. В основі ЛСА лежить гіпотеза про те, що між словами та 
їх контекстом, у якому вони використовуються, існують неявні(латентні) зв’язки.  

Документи представляються векторами (1), з яких формується матриця С –“термін-на-
документ”:  

 
 

де 
j

k
w  – ваговий показник  терма i

k
t  в документі 

j
d . 

Латентно-семантичний аналіз полягає в наступному: 
1. Спочатку, проводиться сингулярне  розкладання матриці С:  

                                                                                 У ,T
C U V=                                                              

де T
U CC= – сингулярна матриця термів, T T

V C C= – сингулярна матриця документів, У– 
сингулярні числа матриці С. 

2. Далі обчислюється матриця 
k

C  – яка є малоранговою апроксимацією матриці С: 

,У T
k k k k

C U V=  

1 2
1 1 1 1
1 2
2 2 2 2

1 2
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де k – ранг матриці 
k

C . 

Матриця 
k

C  відображає структуру асоціативних зв’язків, які присутні у матриці С, що 

дозволяє частково вирішити проблему синонімії та полісемії термів. Ранг k для кожної колекції 
документів визначається емпіричним шляхом, та знаходиться у діапазоні від 150 до 400.  

Запити, також представляються векторами: 1 2
i i i i i

nk
q =(w , w , ..., w , ..., w ).

 
Далі формується 

вектор i
Q , який представляється як псевдодокумент:    

1У ,i T i
k k

Q U q
−=  

де  
i

q – початковий вектор запиту. 
Для обчислення міри близькості між запитом та документом, між двома документами та 

між двома термінами використовують косинусну міру (2).  
У роботі [6] показано, що обчислювальні витрати, які повязані з сингулярним 

розкладанням матриці значні. Невідомо ні одного вдалого досліду, в якому було б оброблено 
більш ніж мільйон документів. Саме ця обставина стала основною перешкодою для  
широкого використання ЛСА. Але, даний аналіз можна розглядати як м’яку кластеризацію, 
якщо кожну розмірність редукційного простору інтерпретувати як кластер, а значення, яке 
документ приймає на координатній осі, – як часткову приналежність кластеру. 

Розширена булева модель. Практика використання пошукових систем показує, що 
кращі показники пошуку забезпечують гібридні моделі. В цих моделях процедура пошуку 
виконується у відповідності з булевою моделлю, а результати пошуку ранжуються по 
вагових коефіцієнтах у відповідності з векторною моделлю. Однією з таких гібридних 
моделей є розширена булева модель [8]. Вона надає можливість призначати вагові 
коефіцієнти термам, здійснювати пошук з частковою відповідністю та ранжувати його 
результати.  

В рамках даної моделі документи описуються векторами (1), а запити – логічними 
виразами, які поділяються на диз’юнктивні 

1 2 ... ... ,p p p p p
or mS

q t t t t= ∨ ∨ ∨ ∨ ∨  

та кон’юнктивні 

1 2 ... ... ,p p p p p
mSand

q t t t t= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧  

де [1; ]p∈ ∞  – параметр, значення якого визначається під час формування запиту. 
У роботі [13] показано, що для досягнення оптимальних показників повноти та 

точності пошуку параметр p повинний знаходитися в інтервалі [2; 5]. 

Міра близькості документа 
j

d  до диз’юнктивного запиту обчислюються як: 
1

1 2( ) ( ) ... ( )
( , ) ,

j p j p j p p
j m

or

w w w
sim d q

m

 + + +
 =
 
 

 

а до кон’юнктивного запиту – як: 
1

1 2(1 ) (1 ) ... (1 )
( , ) .

j p j p j p p
j m

and

w w w
sim d q

m

 − + − + + −
 =
 
 

 

Міра близькості документа 
j

d  до більш загальних запитів (наприклад, 1 2 3( )p p
q t t t= ∧ ∨

) обчислюється як: 
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( ) ( )2

1

1
3

1 1
1

2

( , ) .
2

j
p

p ppp pj

j

j

w w
w

sim d q

    − + −   − +         = 
 
 
 
  
 

 

Ця процедура може бути застосована рекурсивно, незалежно від кількості операторів 
AND/OR.  

Ймовірнісна модель [6] пошуку базується на байєсовському підході. Характерною 
особливістю цієї моделі є оцінка ваг термів у документах шляхом обчислення ймовірностей 
присутності цих термів у релевантних та нерелевантних документах.    

В рамках цієї моделі документи та запити представляються векторами  
j j j j j

n1 2 k
d = (w , w , ..., w , ..., w ),  та i i i i i

n1 2 k
q = (w , w , ..., w , ..., w ),  

де 

                                           
1,

, .
0,

j i
j k ki

k kj i
kk

1, t d t q
w w

t q0, t d

 ∈ ∈ 
= = 

∉∉ 

                                                

В якості оцінки міри близькості sim  документа 
j

d  до запита i
q  використовуються 

ймовірності того, що користувач визнає документ релевантним або не релевантним запиту i
q . 

Ця міра обчислюється за наступним виразом:  

                                                      

( | , )
( , ) ,

( | , )

j i
j i

j i

P R d q
sim d q

P R d q
=

                                                 
(3) 

де 
( | , ) ( | )

( | , )
( | )i

j i i
j i

j

P d R q P R q
P R d q

P d q
=  та 

( | , ) ( | )
( | , )

( | )

j i i
j i

j i

P d R q P R q
P R d q

P d q
=  – ймовірності того, що 

документ 
j

d  релевантний ( R ) та нерелевантний ( R ) фіксованому запиту i
q  відповідно; 

( | , )j i
P d R q та ( | , )j i

P d R q – ймовірності того, що якщо знайдений релевантний та 

нерелевантний документ, то його представлення має вигляд 
j

d ; ( | )i
P R q  та ( | )i

P R q – апріорні 

ймовірності того, що за запитом i
q  буде знайдений релевантний та нерелевантний документ;

( | )j i
P d q – ймовірність того, що за запитом i

q   буде знайдено документ
j

d . 
 Зазначені ймовірності отримуються експертним шляхом на основі вибірки релевантних 

та нерелевантних документів. 
В основі ймовірнісної моделі лежить припущенні про незалежність будь-якої пари 

термів в документі. Згідно цього припущення вираз (3) зводиться до: 

,

( )
( , ) log ,

( )j i
k

j i k k

t d q k k

rel nrel nrel
sim d q

nrel rel rel∈

−
=

−
∑  

де 
k

rel  та 
k

nrel  – відповідно кількість релевантних та нерелевантних документів колекції D, 

які містять термін 
k
t ; rel  та nrel  – відповідно загальна кількість релевантних та 

нерелевантних документів запиту i
q . 
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Якщо для запиту i
q  невідома кількість релевантних та нерелевантних документів, то 

для визначення міри близькості sim  використовується алгоритм Okapi BM25 [6]: 

1

( 1)
( , ) log ,

( ) | |
1

ji
nj i k k

j
k jik

k k

w w aN
sim d q

n t d
w w a b b

avgdl

=

  ⋅ ⋅ +
= ×      ⋅ + ⋅ − + ⋅  

 

∑  

де | |j
d  – довжина документа 

j
d (кількість в ньому слів); avgdl – середня довжина документа 

в колекції; a=2.0; b=0.75; N – загальна кількість документів в колекції D; ( )
k

n t – кількість 

документів, які містять терм k
t . 

Розглянута модель має високу математичну обґрунтованість, але має низку суттєвих 
недоліків. По-перше, для кожного нового запиту необхідно будувати нову вибірку 
релевантних та нерелевантних документів. По-друге, припущення про незалежність 
входження пари термів в документ значно обмежує пошукові можливості системи, т. я. воно 
повністю ігнорує контекст та семантику термів документа. З огляду на це ймовірнісна 
модель не отримала широкого використання в інформаційно-пошукових системах. 

Модель нечіткого пошуку [3, 10] ґрунтується на теорії нечітких множин. Ця модель 
розширює класичну булеву модель можливістю ранжувати результати пошуку. 

Для побудови інформаційно-пошукової системи на основі моделі нечіткого пошуку як і 
в попередніх моделях, використовується колекція D та словник Т, а також  формується 
словник лінгвістичних змінних: 

1 2( , , ..., , ..., ).
pi

L l l l l=
 

Далі для кожної лінгвістичної змінної i
l  формується терм-множина 

1 2( , , ..., ..., ),i i i i i
rk

A a a a a=  універсальна множина i
U  та функція приналежності мi

k
елементів 

i i
u U∈  до терма i

k
a . 

В моделі нечіткого пошуку, як і в розширеній булевій моделі, запити поділяються на 
диз’юнктивні 

1 2 ... ... ,or s mq t t t t= ∨ ∨ ∨ ∨ ∨  

та кон’юнктивні 
.1 2 ... ...s mand

q t t t t= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧  

Кожен терм st  цих запитів представляється як нечітка множина S
R , а документ

j
d – як 

ступінь приналежності 
S

j
R

м  цій множині. Така ступінь задається наступним чином: 

1, якщо ;

м м , якщо та ;

0, інакше.
S

j
s

j ji i i
sR k k

t d

t a u d

 ∈


= = ∈



 

Міра близькості sim  документа  
j

d  до диз’юнктивного запиту обчислюється як: 

1 2
( , ) max(м , м , ..., м , ..., м ),

mS

j j j j j
or R R R R

sim d q =  

а  до кон’юктивного – як:  

1 2
( , ) min(м , м , ..., м , ..., м ),

mS

j j j j j
R R R Rand

sim d q =  

Ця модель дозволяє обробляти як чіткі так і нечіткі запити, що значно поширює 
функціональні можливості інформаційно-пошукових систем. 
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Модель МММ(Mixed Min and Max) [8] є розвитком моделі нечіткого пошуку. 
Документи та запити представляються як і в попередній моделі. 

Міра близькості документа 
j

d  до  запиту orq обчислюється як:  

1 2 1 2
( , ) ц max(м , м , ..., м , ..., м ) (1 ц)min(м , м , ..., м , ..., м ),j

or m mS S

j j j j j j j j
R R R R R R R Rsim d q = ⋅ + − ⋅  

а до запиту 
and

q  – як: 

1 2 1 2
( , ) г min(м , м , ..., м , ..., м ) (1 г) max(м , м , ..., м ,..., м ).j j j j j j j j j

R R R R R R R Rand m mS S
sim d q = ⋅ + − ⋅  

У роботі [9] показано, що використання лінійної комбінації максимумів та мінімумів у 
цих виразах при г [0.5, 0.8]∈  та ц [0.2, 0.5]∈  дає кращі показники повноти та точності пошуку, 
а також дозволяє більш ефективно ранжувати результати пошуку. 

Paice-модель [8] також є розвитком моделі нечіткого пошуку. Документи та запити 
представляються як в моделі нечіткого пошуку.  

Міра близькості sim  документа 
j

d  до запитів orq  та 
and

q  обчислюється як: 

                               

1

1
1( , ) ( , )

1

,
S

js
R

j j
or and s

m
r м

ssim d q sim d q m
r

s

−

−

∑
== =
∑
=

                                        (4)
 

де r – коефіцієнт, який для orq  запитів  дорівнює 1, а для 
and

q  запитів – 0.7. 

Необхідно зазначити, що у (4) ступені приналежності 
S

j
R

м  для диз’юнктивних запитів 

використовуються у порядку спадання, а для кон’юнктивних  – у порядку
 
зростання. 

Крім того в цій моделі, у відмінності від моделі МММ, при обчисленні міри близькості 

документів до запитів використовуються всі ступені приналежності 
S

j
R

м , що дозволяє значно 

підвищити показники повноти та точності пошуку. 
У таблиці 1 наведено порівняльну характеристику розглянутих моделей 

повнотекстового пошуку на відповідність інформаційно-пошуковим вимогам:  
Таблиця 1 

У таблиці 2 наведено порівняльну характеристику найпопулярніших систем пошуку [10] :  

 

Використання 
булевих 

операторів у 
запитах 

Ранжування 
результатів 

пошуку 

Обробка 
нечітких запитів 

Семантичний  
пошук 

Врахування 
синонімії, 
полісемії, 
меронімії 

Булева + – – – 

Не враховується 

Векторна ТА + – – 

Розширена 
булева 

ТА/АБО + – – 

Ймовірнісна ТА + – – 

Нечіткого 
пошуку 

ТА/АБО + + – 

Mixed Min and 
Max 

ТА/АБО + + – 

Paice-модель ТА/АБО + + – 
Латентно-

семантичний 
аналіз 

ТА + + – Частково 
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Таблиця 2 

 Google Yandex Rambler 
Використання булевих операторів + + + 
Ранжування результатів пошуку + + + 

Обробка нечітких запитів – – – 
Аналіз запитів, сформованих 

природною мовою 
+ – – 

Врахування синонімії, полісемії, 
метонімії термів запитів 

+ – – 

Семантичний пошук – – – 
Об’єм індексу (кількість документів 

в массиві) 
25 млрд. 1 млрд. 0,7 млрд. 

Повнота 4% 4% 1% 
Точність 0.3 0.28 0.26 

Таким чином, аналіз сучасних моделей повнотекстового пошуку показав, що жодна з 
них не відповідає в повному обсязі  інформаційно-пошуковим вимогам, які висуваються до 
підсистеми пошуку СЕДО. Крім того аналіз існуючих систем пошуку, таких як, Google. 
Yandex, Rambler показав, що вони також не відповідають цим вимогам. Разом з тим слід 
зазначити, що серед проаналізованих моделей пошуку найбільш ефективною є векторна 
модель, але вона не дозволяє обробляти нечіткі запити та використовувати булеві оператори 
у запитах. Тому для досягнення максимальної партинентності результатів пошуку необхідна 
розробка гібридної моделі на основі векторної моделі та моделі нечіткого пошуку, алгоритм 
роботи якої буде представлений у наступних публікаціях. 
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УДК 621.396                 Фомін М.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 
к.т.н.  Могилевич Д.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 

 
АЛГОРИТМ ВИБОРУ МАРШРУТУ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ MPLS 

 
Запропоновано алгоритм, що дозволяє робити швидку зміну маршруту LSP, що надзвичайно важливо в 

умовах мінливого характеру трафіка в мережі для забезпечення необхідних показників якості обслуговування 

навантаження. Зроблено порівняння запропонованого й існуючих методів, яке виявило перевагу евристичного 

методу, тому що він при значно менших витратах надає прийнятне рішення. Використовуючи методи 

лінійного програмування й евристичний метод, ми одержуємо необхідний маршрут LSP. Запропонований 

алгоритм може бути використаний при проектуванні та експлуатації телекомунікаційних мереж. 

Фомин Н.Н., Могилевич Д.И. Алгоритм выбора маршрута сети технологии MPLS. Предложен 

алгоритм, позволяющий делать быструю смену маршрута LSP, что чрезвычайно важно в условиях 

меняющегося характера трафика в сети для обеспечения требуемых показателей качества обслуживания 

нагрузки. Сделано сравнение предложенного и существующих методов, которое выявило преимущество 

эвристического метода , так как он при значительно меньших затратах дает приемлемое решение. Используя 

методы линейного программирования и эвристический метод, мы получаем необходимый маршрут LSP. 

Предложенный алгоритм может быть использован при проектировании и эксплуатации 

телекоммуникационных сетей . 

N. Fomin, D. Mogilevich Routing algorithms network technology MPLS. An algorithm allowing to make a 

quick change route LSP, which is extremely important in terms of the changing nature of network traffic to ensure the 

required quality of service load . The comparison is made of the proposed and existing methods , which revealed the 

advantage of the heuristic method, as it is at a much lower cost gives an acceptable solution. Using linear programming 

techniques and heuristic method , we obtain the desired route LSP. The proposed algorithm can be used in the design 

and operation of telecommunication networks. 

Ключові слова: мультисервісна мережа, якість обслуговування, пропускна спроможність. 

 
Актуальність досліджень. Перспективи реформування і розвитку Збройних Сил 

України (ЗСУ) вимагають удосконалення існуючої і створення сучасної системи зв’язку 
ЗСУ[1]. Одним із головних напрямків є удосконалення існуючих і створення систем і мереж 
зв’язку, які б надавали користувачу весь спектр телекомунікаційних послуг з необхідною 
якістю. Це може бути досягнуто за рахунок використання мультисервісних мереж зв’язку, 
побудованих за допомогою перспективних технологій (з розділенням телекомунікаційних 
функцій і функцій надання послуг). З’явилася необхідність у впровадженні додаткових 
сервісних послуг з високою якістю й більш ефективними мережевими технологіями, які 
забезпечують конвергенцію мереж, підтримують як нові послуги так і ті, що існують. Для 
збільшення пропускної спроможності необхідно спрощувати вимоги до обробки пакетів і 
забезпечити відповідний рівень якості. Рішення, пов’язані із впровадженням надлишкових 
каналів зв’язку для досягнення якості надання послуг QoS (Quality of Service) більше не 
ефективні. Мережі повинні бути спроектовані з урахуванням необхідних методів, які 
дозволять максимально корисно використовувати наявну інфраструктуру. Тому при 
проектуванні мереж важливими є завдання вибору алгоритму маршрутизації, що забезпечує 
продуктивність мережі і її адаптацію до змін трафіка, без необхідності зміни структури 
мережі й підвищення ємності каналів. Для цього можуть бути використані різні засоби [2]: 

– натуральне моделювання; 
– імітаційне моделювання; 
– аналітичні оптимізаційні моделі. 
Будь-яка мережа, у тому числі й мережа із MPLS (Multi – Protocol Label Switching – 

багато протокольна комутація за мітками) містить у собі розподіл ресурсів пропускної 
спроможності між набором заданих шляхів з комутацією по мітках LSP (Label Switched Path) 
і перетворення їх у фізичну мережу трактів з обмеженням продуктивності. Цей процес 
визначає пороги продуктивності трактів, пов’язаних з використанням деякої схеми 
резервування пропускної спроможності для захисту обслуговування. Дані методи необхідні: 

– для гарантування мінімального обсягу ресурсів; 
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– для нетривалих потоків; 
– для запобігання „придушення” низькоприорітетних потоків; 
– для збільшення ймовірності прийняття потоків з високими вимогами до пропускної 

спроможності; 
– для управління мережною стабільністю за допомогою запобігання погіршення 

характеристик у випадку локального перевантаження та інш. 
Сьогодні такі мережі інтенсивно досліджуються [3, 4]. 
Аналіз останніх публікацій.  
Існує багато практичних рекомендацій щодо розробки структури (топології) 

мультисервісних мереж (від Cisco, Microsoft та ін.), у яких вказується, де саме і як слід 
використовувати алгоритми вибору маршрутів мережі і розміщувати відповідні сервіси 
мережі. Але не пропонується формалізації цього процесу та методики за допомогою яких 
можна було б оцінити стан структури мережі та підібрати необхідні алгоритми маршрутів. 
Згідно з наведеними підходами, для пошуку можливих шляхів будується відповідний граф, 
який враховує топологію мережі. Недоліком цих підходів є необхідність виконання перебору 
всіх можливих шляхів (цей підхід може використовуватися для аналізу наявних шляхів 
мережі). В [5] вирішується завдання оптимізації шляхом використання методу ослаблень 
Лагранжа, а в [6] розглядається визначення маршруту LSP шляху з комутацією міток по 
запиту. В [7] і [8] зроблена спроба автоматизувати пошук мережної структури для 
максимального використання ресурсів. Обидва алгоритми не беруть до уваги вимоги до 
якості обслуговування QoS, а тільки намагаються зменшити максимальне навантаження 
конкретних трактів у мережі. 

Враховуючи наведене вище, актуальним є обгрунтування вибору алгоритму маршруту 
технології MPLS складних інформаційно-комунікаційних систем з забезпеченням визначеної 
якісті обслуговування. 

Метою даної статті є вибір алгоритму, який дозволяє робити швидку зміну маршруту 
LSP, що надзвичайно важливо в умовах мінливого характеру трафіка в мережі для 
забезпечення необхідних показників якості обслуговування навантаження і наданні 
користувачам диференційного обслуговування. 

Викладення матеріалу будемо вести, використовуючи визначення, пов’язані з 
реалізацією технології MPLS. Перевагами використання цієї технології є великі можливості 
розширення мережі, збільшена швидкість відправки пакетів, інтеграція засобів IP і ATM, 
перерозподіл потоків даних (Traffic Engineering), використання віртуальних приватних 
мереж VPN MPLS (Virtual Private Networks), надійне забезпечення якості обслуговування. 

Використання комутації по мітці дозволяє маршрутизаторам з підтримкою MPLS 
приймати рішення про відправку пакетів на підставі вмісту мітки, тобто не вимагається 
виконання складного алгоритму пошуку маршрутів, заснованого на IP − адресах пунктів 
призначення. Відомості про можливості використання даної технології при створенні 
мультисервісних мереж викладені в ряді джерел [9]. 
Вибір методу рішення завдання вибору маршруту – один з найважливіших етапів і 
вирішується за допомогою наступних груп методів [10]: 

– аналітичних методів; 
– методів математичного програмування. 
Коротко їх розглянемо. 

Група аналітичних методів поєднує аналітичний пошук екстремуму функції, метод 
множників Лагранжа, варіаційні методи й принцип максимуму. Метод максимального 

потоку (мінімального розрізу) визначає безліч ребер, при видаленні яких мережа ділиться на 
дві незв’язані частини. Пропускна спроможність цих ребер обмежує обсяг трафіка між двома 
частинами мережі. 

Аналітичний пошук екстремуму функцій, заданих без обмежень на незалежні змінні, 
застосовується до завдань, у яких оптимізується функція, що має аналітичне вираження, яка 
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диференціюється у всьому діапазоні досліджень, а число змінних невелике. Це один з 
найбільш простих методів [0]. 

Група методів математичного програмування включає динамічне програмування, 
лінійне програмування й нелінійне програмування. 

Динамічне програмування – ефективний метод рішення завдань багатостадійних 
процесів. Метод припускає розбивку аналізованого процесу на стадії (у часі й просторі). 
Розгляд завдання починається з останньої стадії процесу, і оптимальний режим визначається 
поетапно. 

Методи нелінійного програмування – поєднують різні способи рішення оптимальних 
завдань: градієнтні, безградієнтні й випадкового пошуку. Загальним для методів нелінійного 
програмування є те, що їх використовують при вирішенні завдань із нелінійними критеріями 
оптимальності. Усі методи нелінійного програмування – це чисельні методи пошукового 
типу. Суть їх – у визначенні набору незалежних змінних, що дають найбільше збільшення 
оптимізованої функції.  

Лінійне програмування – метод для рішення завдань оптимізації з лінійними 
вираженнями для критерію оптимальності й лінійними обмеженнями на область зміни 
змінних. Подібні завдання вирішуються ітераційними способами. Одним зі способів 
реалізації лінійного програмування є симплекс-алгоритм, який майже завжди, за винятком 
деяких випадків, може знайти якісне рішення. В основі цього алгоритму лежить повний 
перебір можливих варіантів рішення завдання. 

Евристичний метод – спрямований на скорочення перебору. Рішення, одержане даним 
методом, не є найкращим, а відноситься лише до безлічі припустимих.  

Отже, кожний метод має свої особливості, які визначаються їхнім принципом роботи й 
реалізацією, і відрізняються один від одного як складністю й граничними умовами, так і 
відхиленням від необхідного значення. Використовуючи методи лінійного програмування й 
евристичний метод, одержуємо маршрути LSP, у той час як метод максимального потоку 
(мінімального розрізу), визначає максимальне навантаження на ребра мінімального розрізу, а 
також сам розріз (ребра, з яких він полягає). 
Для визначення маршруту LSP у мережах MPLS шлях LSP еквівалентний віртуальному 
каналу із джерела в стек. У традиційних IP – мережах пакети з однаковим джерелом і 
призначенням прямували б по одному маршруту, у той час як у мережі MPLS їм можуть бути 
призначені різні мітки, з метою перерозподілу навантаження. Підсумком цих призначень 
може бути такий маршрут LSP, який збалансує розподіл навантаження в мережі. Для 
побудови маршруту LSP використовується один з основних компонентів мережі MPLS – 
маршрутизатор LSR. LSP повинен оперативно реагувати на зміни внутрішньої топології 
мережі. В зв’язку з чим  необхідно мінімізувати час визначення дизайну LSP.  

Модель для маршрутів LSP мереж 
Телекомунікаційна мережа може бути представлена у вигляді вузлів-вершин (системи 

комутації, маршрутизації) і ланок-ребер (системи передачі, лінії зв’язку і т. д.), які з’єднують 
вузли-вершини між собою. Тобто, будь-яку мережу зв’язку можна представити у вигляді 
графа й використовувати методи теорії графів для дослідження й оптимізації мереж.  

Нехай мережа буде зіставлена з якимось спрямованим, сильно зв’язаним графом 
),( EVG = з безліччю вершин },...,{ 1 nvvV =  і безліччю ребер VVeeE m ×⊂= },...,{ 1 . 

Тоді для кожного ребра Ee∈  будуть задано дві вершини Veteh ∈)(),( , у якості 
початку й кінця відповідно ))(),(( etehe = , а також визначені: пропускна спроможність 
ребра )(ec , вага ребра )(ew  й коефіцієнт використання ребра )(eρ . Трафік, який необхідно 

передати між вузлами мережі задаємо трафік-матрицею  nn

ij RtT ×∈= )( , кожний елемент якої 

ijt  відповідає трафіку, який необхідно передати від вузла iv  до вузла jv . Потік між двома 

вершинами )(ijf в деякому графові відповідає вимогам на розподіл потоку (до відповідної 
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трафік-матриці) і описується, як вектор ))(),...,(( 1
)(

m

ijijij efeff =  з позитивними 

елементами 0)(: ≥∀ k

ij efk . Тоді умовами для кожного потоку в мережі будуть: 
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ijf

,
)(  являє собою багатопродуктовий потік, який відповідає всім 

вимогам на розподіл потоків від усіх джерел до всіх споживачів ijt . Вимога на розподіл 

потоку (тобто відповідний йому потік) може бути передана через мережу (розподілено по 
мережі) тільки у випадку, якщо вона не перевершує пропускну спроможність ребер і 
відповідний коефіцієнт використання ребра не більше одиниці: 

∑ ≤=∀ )()()(: kk

ij

k ecefefk  або 1)(/)()( ≤= kkk ecefeρ . 

Шлях довжиною Nr ∈  в деякому спрямованому графові G  від вершини  до 

вершини  розглядається як послідовність вершин ),...,( 1 reep =  і позначається як ),( ji  – 

шлях, при деяких умовах для кожного шляху )()( 1+= ii ehet  для 1,...,1 −= ri  й nk ee ≠  для 

nk ≠  з початком у вершині iveh =)( 1  й кінцем у вершині jr vet =)( .  

Кожний потік )(ijf  проходить уздовж одного шляху або декількох шляхів, причому під 

сукупністю LSP розуміється безліч шляхів, зведених у матрицю )()(
nk

ij pP = . Кожному 

потоку надається в розпорядження смуга пропускання деякого шляху: 
)(

)(

)(: ij

m

Pp

nk fpck
ij

nk

=∀ ∑
∈

 

Максимальний коефіцієнт використання ребра показує, реалізований конкретний 
маршрут LSP чи ні [11], [12]: 

1)(/)(max)(max ≤= kkkkk ecefeρ . 

Для представлення деякої мережі як спрямованого зв’язного й кінцевого графа 
необхідно, щоб були виконані наступні граничні умови: 

– заздалегідь відома топологія мережі з кінцевим числом вершин і ребер, а також 
задана доступна пропускна спроможність ребер; 

– відома відповідна трафік-матриця. 
Звичайно лінії зв’язку між вузлами телекомунікаційної мережі є двонаправленими, так 

що даним мережам зв’язку відповідає в цьому випадку ненаправлений граф. Кожний 
ненаправлений граф може бути легко зведений до спрямованого графа, який замість одного 
ребра має два протилежно спрямовані ребра. Кожний з методів має свою мету й критерії, за 
допомогою яких досягаються задаваємі результати. Результати ж повинні задовольняти 
наявним граничним умовам. При оптимізації мереж MPLS мова йде про деякий маршрут 
LSP, який, при дотриманні вимог по якості обслуговування (QoS), гарантує досягнення 
максимальної пропускної спроможності мережі. Рівень навантаження на кожній лінії зв’язку 
безпосередньо характеризує ймовірність виникнення ситуацій перевантаження, побічну 
затримку й втрати пакетів даних. 

Таким чином, дотримання параметрів якості обслуговування визначається 
коефіцієнтом використання лінії зв’язку. Можна визначити граничне значення для 
можливого найбільшого коефіцієнта використання лінії, при досягненні якого ще 
гарантуються параметри якості обслуговування. 

Проблема полягає в наступному: для всіх вимог по розподілу потоків заданої трафік-
матриці )( ijtT =  повинні бути знайдені ті шляхи, які забезпечують збалансований розподіл 

iv

jv
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навантаження всіх вимог. Отриманий у підсумку маршрут LSP повинен виконувати всі 
поставлені граничні умови. При цьому сума всіх вимог на розподіл потоків на окремо 
взятому ребрі не повинна перевищувати його пропускної спроможності. Деякий маршрут 
LSP, який задовольняє всім граничним умовам, назвемо припустимим. Так як затримка 
сильно залежить від числа стрибків (Hops), то необхідно, по можливості, обмежувати 
довжину шляху. 

Щоб вибрати один з безлічі варіантів, використовуються наступні два критерії для 
оцінки якості й маршрутів мережі [13]: 

– для заданої трафік-матриці максимальне навантаження на ребро повинно бути, по 
можливості, мінімальне; 

– для всіх вимог на розподіл потоків трафік-матриці шляхи, по можливості, повинні 
бути найкоротшими. Довжина шляху визначається числом проміжних вузлів. 

Згідно з першим критерієм, мережі навантажуються рівномірно. Кожна мережа має 
„вузьке місце”, яке ділить її на дві частини й обмежує обсяг трафіка з однієї частини в іншу. 
У теорії графів таке „вузьке місце” називається мінімальним розрізом. При збалансованому 
маршруту мережі досягається максимальне використання ліній-ребер мінімального розрізу. 
Таким чином, одночасно підвищується коефіцієнтλ , на який увесь трафік додатково може 
бути збільшений, не розширюючи пропускну спроможність розрізу. У такому випадку 
залишається можливість передачі всіх вимог на розподіл потоків наступної трафік-матриці з 
коефіцієнтом збільшення )( ijtT ×=× λλ . Вибір маршрутів LSP тільки на основі першого 

критерію приводить до утворення „гаків” (невиправдано довгих шляхів) і тоді був уведений 
другий критерій. Завдяки чому будуть переважно (обрані) тільки ті шляхи, які по 
можливості, є найкоротшими при дотриманню першого критерію. У загальному випадку 
немає такого рішення, яке задовольняло би обидвом критеріям одночасно. Це припускає, що 
один із критеріїв має більше значення, ніж інший. Тоді необхідним є такий маршрут LSP, 
який зменшує максимальне навантаження на ребра мінімального розрізу, і вибирає 
найкоротший шлях серед усіх можливих.  

Евристичний метод визначення маршрутів 
Далі розглянемо евристичний метод, який дозволяє робити швидку зміну маршруту 

LSP, що надзвичайно важливо в умовах мінливого характеру трафіка мережі.  
Розглянутий алгоритм відрізняється від усіх інших методів розподілу 

багатопродуктових потоків тим, що він розглядає не кожну окремо взяту вимогу на розподіл 
потоків, а всі одночасно задані в трафік-матриці. На кожному ітераційному кроці алгоритму 
розподіляється багатопродуктовий потік з інтенсивністю ∑×

ji ijt
,

λ  між усіма джерелами й 

стеками.  
Опишемо алгоритм по кроках. 
1. Розглянута топологія. Топологія мережі на кожному ітераційному кроці 

складається з ребер Eek ∈ , пропускна спроможність яких відмінна від нуля: 0)( >kec  і 

1)( <keρ . На початку роботи алгоритму потоки відсутні: 1)(: <ρ∈∀ kk eEe  і 0=λ . 

2. Розподіл потоків. Для кожної вимоги на розподіл потоку в трафік-матриці перебуває 
найкоротший шлях від джерела iv  до споживача jv з урахуванням ваг ребер )( kew . 

Існує кілька способів рішень завдання пошуку найкоротшого шляху. Наприклад, 
хвильовий алгоритм, алгоритм Форда-Беллмана, алгоритм Флойда й алгоритм Дейкстри [14]. 
Останній алгоритм є найбільш простим з вище перерахованих, і відповідає всім необхідним 
вимогам, тому будемо використовувати його в евристичному методі. 

Якщо шлях від  до  для деякого ненульового елемента трафік-матриці 0>ijt
 

відсутній, алгоритм продовжує свою роботу із кроку 3. 
iv jv
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А якщо ні, то для кожного ребра ke  обчислюється сумарний потік від кожної пари 

джерело-стек, шляхи яких проходять через дане ребро. При цьому максимально використане 

визначається з рівняння








−
=

+ ))(1)((

)(
max

1

kk

k

eec

et

ρλ
, де )( keρ – навантаження на ребро, 

знайдене на попередньому кроці. Потім новий багатопродуктовий потік розподіляється по 
обраних найкоротших шляхах і обновляється значення результуючого навантаження на 
кожне ребро з урахуванням коефіцієнта масштабу +λ . Для цього необхідно скласти λ  з +λ  і 

 з )()( kk ecet×+λ . В остаточному підсумку, для ребер досягається значення 1)( =keρ . 

Для цих ребер співвідношення 0
)(

))(1)((
=

−
=+

k

kk

et

eec ρ
λ . Такі ребра не мають більше вільної 

пропускної спроможності 0)( =kec , і вони виключаються з топології-графа й не 

враховуються більше на наступних кроках виконання алгоритму. 
3. Перевірка на виконання критерію мінімального розрізу. Якщо немає шляхів від 

джерела  до стоку  для деякої вимоги на розподіл потоку ijt , то існує розріз 

, що полягає з усіх, що не розміщують більше вільної пропускної спроможністі 

ребер. При цьому мінімальний розріз визначається або через дві комплементарні безлічі 
вершин, або як безліч ребер, які зв’язують деяку вершину з безлічі джерел QV  з певною 

вершиною з безлічі споживачів ZV ; таким чином, одержуємо: 

}|),({ QnZknk VvVvEvvS ∈∧∈∈= . 

 Для того щоб з’ясувати, чи витрачена вже пропускна спроможність мінімального розрізу, 
визначають пропускну спроможність розрізу ∑

∈

=
),(

)(
ZQ VVEe

S ecC  й порівнюють її із сумою всіх 

інтенсивностей потоків ∑
∈∈

×=
ZQ VnVk

knS tf
,

λ , які повинні перетинати розріз відповідно до 

трафік-матриці. У випадку виконання рівності SS Cf =  мінімальний розріз знайдений, і 

алгоритм припиняє свою роботу. 
4. Перенапрямок шляхів потоків, які перетинають розріз у двох напрямках.  

В іншому випадку, якщо SS Cf < , пропускна спроможність розрізу, можливо 

використовується: 
1. Або для вимог на розподіл потоків knt , джерела kv  (або стеки nv ) яких не належать 

безлічі вершин джерел  (або безлічі вершин споживачів ZV ). 

2. Або для потоків, які на своєму шляху від джерела в безлічі QV  до споживача в 

безлічі ZV  багато раз перетинають розріз (проходять через кілька ребер розрізу). 
Перший випадок може бути розбитий на два підпункти: 
(1.1) QnQk VvVv ∈∧∈  

(1.2) ZnZk VvVv ∈∧∈  

У випадку (1.1) можна знайти такі три вершини, дві в безлічі джерел Qqq Vvv ∈21 ,  і 

одну вершину в безлічі стоків Zz Vv ∈1 , що шлях, уздовж якого протікає частина розглянутої 

вимоги на розподіл потоку knt , проходить спочатку вершину 1qv , потім ребро розрізу, потім 

вершину 1zv  (або кілька вершин у безлічі стоків ZV ) і звідти, в остаточному підсумку, 

перетинаючи розріз у зворотному напрямку через ребро, вертається в безліч джерел  

)( keρ

iv
jv

),( ZQ VVS =

QV

QV
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через вершину 2qv . Для перенапрямку потоку перевіряється, чи є вільний шлях між 

вершинами  і  усередині безлічі вершин-джерел . Якщо такий шлях між вершинами 

 і  існує, то можна звільнити додаткову пропускну спроможність розрізу, 

перенаправивши потік або його частину на цей шлях. Аналогічним чином розглядається 
випадок (1.2) з однією тільки різницею в тому, що вільний шлях, на який буде 
перенаправлятися потік, необхідно шукати усередині безлічі вершин-стоків  між 

вершинами 1zv  й 2zv . 

Для другого випадку ( ZnQk VvVv ∈∧∈ ) потік буде перетинати розріз три й  

більше разів. 
Принцип роботи наведеного алгоритму розглянемо на прикладі. 
Приклад. Розглянемо мережу, описувану спрямованим графом із заданими 

пропускними спроможностями (рис. 1). 
 

  A B C D E 
A 0 5 4 0 0 
B 5 0         10 5 0 
C 4          10 0 0 5 
D 0 5 0 0 10 
E 0 0 5         10 0 

 
Рис. 1. Матриця пропускних спроможностей С і спрямований граф із заданими пропускними 

спроможностями ребер 
 

Ще однією характеристикою даної мережі є ваги ребер (вартості), показані на рисунку 2. 
 A B C D E 
A 0 3 2 0 0 
B 3 0 4 10 0 
C 2 4 0 0 5 
D 0 5 0 0 4 
E 0 0 5 4 0 

 
Рис. 2. Матриця ваг w  і спрямований граф із заданими  вагами ребер 

 

Задамо матрицю вимог по розподілі трафіка. 
Матриця вимог (трафік-матриця)

t : 
Визначимо найкоротші шляхи  за 

допомогою алгоритму Дейкстри для 
задоволення матриці вимог t , 
враховуючи матрицю ваг w  (рис 3): 

1qv 2qv QV

1qv 2qv

ZV

 A B C D E 

A 0 1 0 0 1 
B 0 0 2 0 1 
C 0 0 0 2 0 
D 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0 
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    де ijρ – шлях із джерела i у стек призначення j 

   
 

Рис. 3. Найкоротші шляхи 
 
На першому етапі, коли потоки трафіка ще не розподілені, навантаження на всі ребра 

дорівнює нулю: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0====== EDBCCEACBDAB eeeeee ρρρρρρ  

Коефіцієнт масштабу  для найбільш навантаженого ребра одержують із відношення 
суми всіх вимог, що доводяться на одне ребро, до пропускної спроможності ребра: 
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Отже, +λ  = 1,25 
Тепер ми можемо визначити навантаження на ребра: 
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У випадку, коли навантаження на ребро дорівнює 1, ребро повністю вичерпало свою 
пропускну спроможність і воно виключається з топології графа й не враховується більше на 
наступних кроках виконання алгоритму. Як видно, це ребро CE (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Розріз 

 

Одержали деякий розріз. Перевіримо його на мінімальний розріз. Для цього визначимо 
пропускну спроможність розрізу SC  й зрівняємо її з інтенсивністю трафіка Sf . Пропускна 

спроможність розрізу визначається із суми всіх пропускних спроможностей ребер розрізу. А 

інтенсивність трафіка – із суми добутків knt×λ . 

У цьому випадку: 
( )

ss

CEs

CEs

Cf

tf

ecC

=

=×=×λ=

==

;5425,1

;5

 

Як видно, інтенсивність Sf  дорівнює пропускній спроможності SC , виходить, 

мінімальний розріз знайдений, і алгоритм завершує свою роботу. 
Тепер складемо матрицю LSP. Для цього визначимо суму потоків трафіка, що 

проходять через ребро згідно з відповідною матрицею вимог і шляхи від джерела до стоку 
(рис. 5). 

Матриця 
LSP: A B C D E 

A 0 1 1 0 0 
B 0 0 3 0 0 
C 0 0 0 0 4 
D 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 2 0 

 
Рис. 5.  Підсумкова матриця й отриманий маршрут LSP 

 
У деяких випадках даний алгоритм не дозволяє досягти теоретично можливого 

максимального потоку, прикладом чого можуть бути мережі, у яких існує кілька розрізів з 
однаковим відношенням сумарного потоку до пропускної спроможності розрізу. З іншого 
боку, такі ситуації нетипові для магістральних мереж IP, де найчастіше домінує тільки один 
певний розріз [10, 14]. 

Для окремого взятого графа, що полягає з n вершин і m ребер, складність евристичного 
алгоритму становить O(mn

2
). Нехай тоді максимально можливе число ненаправлених ребер 
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= . Одержимо, у відповідності [15], 








=

2
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OmnO , що переважніше в порівнянні 

з лінійним програмуванням )4( 5
nO .  

У статті запропоновано алгоритм, що дозволяє робити швидку зміну маршруту LSP, що 
надзвичайно важливо в умовах мінливого характеру трафіка в мережі для забезпечення 
необхідних показників якості обслуговування навантаження. Наведено обчислювальний 
приклад використання запропонованого алгоритму. Отримані результати можуть бути 
застосовані для мереж різного розміру. 

Зроблено порівняння запропонованого й існуючих методів, яке виявило перевагу 
евристичного методу, тому що він при значно менших витратах надає прийнятне рішення. 
Використовуючи методи лінійного програмування й евристичний метод, ми одержуємо  
необхідний маршрут LSP. Запропонований алгоритм може бути використаний при 
проектуванні та експлуатації телекомунікаційних мереж, а результати досліджень будуть 
зосереджені на покращенні показників якості обслуговування навантаження.  
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УДК 512.624.95 + 517.772          к.т.н. Чевардин В. Е. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 
  Шевченко В. С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 

 
АНАЛИЗ СВОЙСТВ ГЕНЕРАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 
 

Проведен анализ генераторов псевдослучайных последовательностей построенных на основе 

преобразований в группе точек эллиптической кривой. В рассмотренных генераторах в качестве 

итерационной функции использовалось двойное скалярное умножение точек кривой. В статье обращен взгляд 

на надежность принятой в стандарте функции генерации внутренних состояний генератора. Вводится новое 

понятие точки вырожденности, которая обуславливает зацикливание генератора. В статье представлены 

результаты анализа параметров кривых, которые потенциально  могут привести к зацикливанию генератора, 

а также оценены мощности множеств точек вырожденности. 

Чевардін В.Є., Шевченко В.С. Аналіз властивостей генераторів псевдовипадкових послідовностей на 
еліптичних кривих. Проведено аналіз генераторів псевдовипадкових послідовностей побудованих на основі 

перетворень в групі точок еліптичної кривої. В розглянутих генераторах в якості ітераційної функції 

використовувалось подвійне скалярне множення точок кривої. В статі погляд повернуто на надійність 

прийнятої в стандарті операції генерації внутрішніх станів генератора. Введено нове поняття точки 

виродженості, яка обумовлює зациклення генератору. В статті представлені результати аналізу параметрів 

кривих, які потенційно можуть привести до зациклення генератору, а також оцінені потужності множин 

точок виродженості. 

V. Chevardin, V. Shevchenko Analysis of properties of pseudorandom bit generators based on elliptic curves. 
The analysis of random bit generators based on elliptic curve transformations was made. Scalar multiplication of 

points was using for iteration function of these generators. In this article attention concentrated about dependability of 

standard function of making of internal state of generator. Here was used new term - the degenerating point, that 

produce cycle of generator. New results of analyzes of curve parameters, which can produce to cycle, and new 

estimates of number of this points and their classes was made. 

Ключевые слова: генератор псевдослучайных последовательностей, эллиптическая кривая. 

Вступление 

Ни для кого не секрет, что генераторы псевдослучайных последовательностей (ПСП) 
играют важную роль для построения современных криптографических систем. Немало 
внимания в последние годы уделено генераторам ПСП на основе эллиптических кривых 
(ЭК), криптографическая стойкость которых считается эквивалентной сложности 
дискретного логарифмирования в группе точек ЭК [1 – 6, 8, 9]. Некоторые из этих 
результатов легли в основу стандартизованного алгоритма генерации ПСП на основе 
двойного скалярного умножения точек кривой [9]. Несмотря на это имеются достаточно 
серьезные замечания в адрес данного стандарта, ряд замечаний генераторов этого класса 
рассмотрены в работах [5, 10, 11]. Уязвимыми местами заложенного в стандарт подхода 
являются: итерационная функция преобразования точки кривой в блок бит, которая 
позволяет при определенных условиях восстанавливать точки кривой по соответствующему 
блоку бит, фиксированные точки кривой, которые, в свою очередь, могут быть „закладками”, 
позволяющими при перехвате части ПСП получать за полиномиальное время последующие 
биты ПСП. Тем не менее, выявленные недостатки стандарта не затрагивают самой природы 
криптографического преобразования, заложенного в основу генератора, которое также не 
лишено недостатков. В связи с чем, целью данной работы является попытка осуществить 
новый взгляд на особенности итерационного преобразования над точками кривой в 
генераторах ПСП на эллиптических кривых. 

1. Необходимые элементы теории эллиптических кривых 
Широко известной формой ЭК является кривая в нормальной форме Вейерштрасса (1). 

2 3 2
1 3 4 2 0y a xy a y x a x a x a+ + = + + + , где i qa F∈ .  (1) 

Однако несложными преобразованиями удается перейти от кривой (1) к более 
компактной форме – канонической форме кривой (2). 
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2 3 2
y x ax bx c= + + + , где , , qa b c F∈ .   (2) 

В свою очередь, от формы (2) для случаев 2, 3q ≠  удается перейти к форме (3), которая 
и является одной из широко используемых в криптографии. Основные теоретические 
положения, касающиеся операций над точками эллиптической кривой, переход от 
нормальной формы кривой к канонической, изоморфные трансформации несингулярных 
кривых детально рассмотрены в работах [11 – 13]. Мы в данной работе обратимся к 
несуперсингулярным эллиптическим кривым над , 2, 3qF q ≠ . 

Пусть гладкая ЭК в аффинной системе координат [13] задана уравнением (3) в 
канонической форме над конечным полем характеристики 2,3p ≠ , 

p
E  – циклическая 

подгруппа точек ЭК достаточно большого порядка, pordE n= . 
2 3

: (mod )EC y x ax b p= + + , где , pa b F∈ .   (3) 

Точки кривой представлены двумя координатами { }, pX Y F∈ , удовлетворяющими 

уравнению (3) вместе с точкой на бесконечности. Применяя метод секущих Диофанта для 
точек кривой (3), можно получить криптографическую операцию – операцию скалярного 
умножения точки ( , )P X Y=  на скаляр k n< , т.е. * ...

k раз

R k P P P P= = + + +1442443 . Сегодня задача 

вычисления числа k по двум известным точкам ,R P P∈  (задача дискретного 

логарифмирования в группе точек ЭК) считается вычислительно сложной  
(теоретико-сложностной). В отличии от широко известных алгоритмов электронной 
цифровой подписи, генерации общих секретных ключей, поточного шифрования операция 
скалярного произведения точки кривой в структурах генераторов ПСП несколько 
отличается. Рассмотрим на примере генератора Dual_EC_DRBG свойства итерационной 
функции, генерирующей внутренние состояния данного генератора. 

2. Генератор на основе двойного скалярного произведения точек ЭК 
Структура генераторов на основе двойного скалярного произведения, требования к 

параметрам кривой и к точкам были детально рассмотрены в работах [7, 9, 12]. Опираясь на 
известные результаты, представим функцию генерации Dual_EC_DRBG выражением (4).  

[ ] 1* ( [ * ]mod ) *i i ib extr t Q extr X t P n Qψ − = =   ,  (4) 

где     Xψ  – Х-координата точки, которая представлена целым числом; 

it  – целое число, результат функции ( , )f X Y , в данном случае ( , ) [ ]if X Y X Pψ= ;  

    0 ( , , )t HDF entropy nonce ID= . 

Последовательность внутренних состояний генератора: 1,..., nt t  формируется  по 

следующему правилу: 1[ * ]modi it X t P nψ −= , где 1 0[ * ]t X t Pψ= , 0t seed= ,  

P  – базовая точка кривой, которая генерируется случайным образом. Последовательность 
внутренних состояний, порожденных функцией (4) для конкретного начального состояния 
(базовой точки Р), может содержать как все, так и часть точек подгруппы P . Это зависит 

от свойств преобразования 1[ * ](mod )i it X t P n−= . Другими словами, если во время 

генерации внутреннее состояние генератора (Х-координата точки кривой) повторяется, это 
приводит к зацикливанию генератора с периодом k. Период k не превосходит значения / 2n , 
но существуют такие случаи, когда период k существенно меньше значения / 2n . Поиск и 
доказательство криптографически стойких функций, для которых k не меньше порядка 
абелевой группы, используемой для построения итерационной функции, позволит 
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обеспечить доказуемую стойкость генераторов ПВП этого класса. Рассмотрим причины 
возможных уменьшений периода k. 

Определение 1. Для генератора ПСП, построенного на основе циклической группы 
точек эллиптической кривой (1) с параметрами { , , , , }a b p P Q  результатом работы является 

последовательность внутренних состояний (точек кривой), период которой определяется 
расстоянием от базовой точки Р до точки вырожденности iP D= , удовлетворяющей 

уравнению (5). 
PDXD *][= .      (5) 

В случае установки внутреннего состояния в точку D генератор приходит к 
зацикливанию, т.е. число точек полученных при выполнении итерационной операции (4) из 
точки Р до момента получения точки D определяет период генератора ПВП.  

Представим этапы обработки точек (внутренних состояний генератора) в виде графа 
(рис. 1).  

1,1 21,1 1,1
( ; ) [ ]*i P P i ji i

P X Y X P P− −− −
= 1,1 21,1 1,1

( ; ) [ ]*i P P i ji i
P X Y X P P− −− −

− − = −

2,2 3[ ]*i i jP X P P− −− = −

1( ; ) [ ]* [ ]*D D iD X Y X P P X D P−= = =

2 3[ ]*i i jP X P P− −− = −

2,1 32,1 2,1
( ; ) [ ]*i P P i ji i

P X Y X P P− −− −
=

2,2 3,2,2 2,2
( ; ) [ ]*i P P i ji i

P X Y X P P− −− −
− − =

*nm nmP t P− = −*nP n P− = −,1 ,1 ,1
( ; ) *n P Pn n

P X Y n P= ( ; ) *nm P Pnm nmnm
P X Y t P− − =

Рис 1. Маршруты формирования точки D 
 

Полученная цепочка скалярных значений дает возможность выделить подмножество 
скалярных значений, которые за различное число итераций приведут генератор к 
зацикливанию с периодом k. Исключив из числа допустимых скалярных значений скаляры, 
которые приводят за 2/n<<  шагов в точку D, получим возможность избавиться от 
зацикливаний малого периода, а следовательно исключим потенциальную уязвимость 
генератора ПВП. С другой стороны, исключив базовые точки, приводящие в точки 
вырожденности, из числа допустимых точек EN  также можем избежать зацикливаний 

малого периода. Оценим число таких точек в циклической группе. 
3. Оценка числа точек вырожденности для ЭК. 
Рассмотрим примеры генерации ПСП на основе функции (4). 

Пример 1. ЭК задана уравнением: 
2 3

1(mod5)y x= + , 1(mod3)p ≡ − , 6ordE = , 0∆ ≠ , 
0j =  точки имеют порядок # (0, 1) 3P ± = , # (2, 2) 6P ± = , # (4,0) 2P = . Проверка всех точек 

показала, что две точки (0, ±1) приводят к зацикливанию с периодом 1: 2 (0,1) (0,1)P P± = ± . 

Пример 2. ЭК задана уравнением: 
2 3

1(mod 7)y x x= + + , для которой 
3 2

(4 27 ) 4a b∆ = − + = , 
3 3 3 2

12 4 / 4 27 1j a a b= + = . Точками кривой являются точки: 
# (0, 1) 5P ± = , # (2, 2) 5P ± = . Проверка всех точек показала, что две точки ±(0,1) приводят к 
зацикливанию с периодом 2: 2±Р(0;1) = ±Р(2;5). 
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Пример 3. Пусть кривая  задана уравнением 
2 3

5(mod 23)y x x= + + , 0∆ ≠ , 
3

0,12j ≠ . 
Кривая имеет 22 точки, из которых к точкам вырожденности приводят следующие 6 точек: 
18 (4, 2) (18, 6)P P± = ± , 3 (10, 7) (3, 9)P P± = ± . 

Рассмотрим кривую 
2 3

(mod )y x ax b p= + + . Результаты поиска точек вырожденности 

для кривой 
2 3

(mod )y x ax b p= + +  представлены в табл. 1. 
Таблица 1. 

Точки вырожденности для кривой 2 3 3 (mod )y x x b p= − +  
p 7 17 23 31 43 
NE 6 23 18 28 51 
a -3 -3 -3 -3 -3 
b 3 3 17 13 23 
j 5 15 14 28 6 
D= 

t*P 

(3;0)= 
3±(1;1) 

±(4;15)=4±(3;2) 
±(8;7)=8±(4;2) 
±(3;2)=3±(7;6) 
±(11;14)=11±(8;7) 
±(9;12)=9±(13;6)  
±(15;16)=15±(14;6) 
±(7;11)=7±(15;1) 

±(5;9)= 
5±(6;10) 
±(11;2)= 
11±(15;9) 
 

±(9;23)= 
9±(6;5) 
±(11;3)= 
11±(7;5) 

±(12;9)=12±(2;5) 
±(7;42)=7±(3;16) 
±(6;36)=6±(7;1) 
±(23;34)=23±(10;2) 
±(27;19)=27±(11;17) 
±(11;17)=11±(28;2) 
±(8;9)=8±(41;8) 
±(2;38)=2±(42;5) 

Таким образом, любая ЭК обладает точками вырожденности. Очевидно, что с ростом 
характеристики поля число точек, приводящих к зацикливанию малого периода растет. 
Проведем эксперимент с определением числа точек вырожденности и оценим относительное 
число точек вырожденности и время поиска таких точек (табл. 2). Для этих целей будем 
использовать вычислительный комплекс с параметрами: Intel Core 2 Duo E7500 2,93GHz 
(x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3), память: 2048MB DDR2-800 (400 MHz), а также 
программную реализацию генератора ПСП разработанную на основе библиотеки MIRACLE. 

Таблица 2. 
Точки вырожденности для кривой bxxy +−= 332  из стандарта [9] над Fp 

log(p)  11 12 13 14 15 16 
p 2039 4093 8191 16381 32749 65521 
NE 2053 4219 8059 16447 32911 65011 
a 389 1 2077 -3 3 17 
b 1776 1378 3696 4585 24313 50583 
ND 1318  2656 5128 10326 20824 40880 
ND/NE 0,64 0,62 0,63 0,62 0,63 0,63 

 

Из табл. 2. видно, что число точек вырожденности составляет около 0,62 от числа точек 
циклической группы, т. е. число точек вырожденности для циклической группы кривой 
является соизмеримым с ее порядком. 

Для кривой  14664059533-32 += xxy  над полем характеристики 4294967291=p  с 

4295095643=EN  первой по возрастанию Х-координаты точкой, приводящей к точке 
вырожденности X[D] = 2656154384, является точка с 1X[P] = . Время ее поиска простым 
перебором составило 16698 сек. Для этой же самой кривой точка с 28690697X[P] =  
приводит в точку с 17X[P] = , X[17*P] 17= . Проведем эксперимент. 

Експеримент. Пусть задана кривая pbaxxyE
p

mod)(: 32 ++= . Для простых 
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характеристик поля: 31, 47, 67, 131, 257 получим генераторы на основе (4). Для каждой точки 

pi
EP ∈ , 2/)1(1 −<< ni , изменяя значения nt <≤ 01  получим возможные 

непериодические последовательности точек (рис. 2), lb  – длина блока на выходе генератора.  
 

  
a) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

 
Рис. 2. а) Mx[Lc], Mx[L], p=31; б) Mx[Lc], Mx[L], p=47; в) Mx[Lc], Mx[L], p=67;  

г) Mx[Lc], Mx[L], p=131; д) Mx[Lc], Mx[L], p=257; е) log(n), log(L). 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

13 29 37 41

Mx[Lc]
Mx[L]

0

5

10

15

20

25

19 29 41 43 53

Mx[Lc]
Mx[L]

0

5

10

15

20

25

30

29 31 37 41 59 61 71 73 79

Mx[Lc]

0

10

20

30

40

50

60

127 131 137 139 149

Mx[Lc]
Mx[L]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23
9

24
1

25
1

26
3

26
9

27
1

27
7

28
3

Mx[Lc]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29 41 43 59 71 79 13
1

13
9

23
9

25
1

26
9

27
7

log(n)



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 
════════════════════════════════════════════════════════ 

94 
 

 
Определим соответствующие значения периода зацикливания1 Lc и периода 

последовательности точек2 L. Для каждой точки 
pi

EP ∈  определим средние значения 

Mx[Lc] и Mx[L]. 
Полученные результаты показали рост значений Mx[Lc] и Mx[L] з увеличением порядка 

циклической группы точек.  
Увеличение Mx[L] наблюдается при сближении порядка группы точек и значения 

характеристики поля Галуа (рис. 2а – 2д). Среднее значение периода Lср для полученных 
результатов равняется значению Mx[L] в случае 1lb = .  

Если предположить, что зависимость (рис. 2е) сохраняется для полей с log(р) > 160, то 
для кривых Е-256, log(р) = 256 длина Mx[L] составит log(L) = 128 при 1lb = . Пунктирные 
линии на рисунках показывают значения характеристик генератора для случая 
использования в качестве выходного блока log( ) / 2p  бит Х-координаты точки. 

 
Выводы 
 
Полученные результаты позволяют утверждать о существовании еще одной уязвимости 

стандарта [9], а также всех существующих методов генерации ПСП на основе скалярного 
преобразования точки (1).  

Получены результаты оценки отношения точек, приводящих к точкам вырожденности 
к порядку циклической группы, в том числе на основе экспериментальных исследований. 
Исключение точек вырожденности из числа внутренних состояний генератора ПСП позволит 
избежать бреши в генераторах этого класса. 

Следует заметить, что, на сегодняшний день, поиск точек вырожденности для 
рекомендованных кривых над полями с характеристикой 2256 является вычислительно 
сложной задачей. Тем не менее, с ростом вычислительной мощности данная задача может 
быть решена в ближайшее время.  

Решение вскрытого недостатка генераторов на ЭК позволит повысить стойкость к 
восстановлению и предсказанию псевдослучайных последовательностей на выходе 
генераторов на ЭК, а также позволит теоретически доказать период ПСП для генераторов 
этого класса, что является на сегодняшний день нерешенной задачей для ряда генераторов 
этого класса. 

Включение в список требований к параметрам генераторов на ЭК дополнительной 
процедуры проверки базовых параметров кривой (базовой точки) на сводимость к точкам 
вырожденности позволит повысить криптографическую стойкость генераторов этого класса. 
Дальнейшие исследования будут посвящены поиску способов определения точек 
вырожденности на кривой с уменьшенными вычислительными затратами. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Kaliski Jr. A pseudo-random bit generator based on elliptic logarithms / B. S. Kaliski Jr. // 

Advances in Cryptology: Proceedings of Crypto '86 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 263), 
Springer-Verlag, New York, 1987, pp. 84 – 103. 

2. Impagliazzo R. Pseudo-random generation from one-way functions / R. Impagliazzo, L. 
Levin, and M. Luby // Proceedings of the 21st Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 
ACM, New York, 1989, pp. 12 – 24. 

                                           
1 Число точек, которые повторяются циклически во время генерации внутреннего состояния функцией (4). 
2 Число точек, которые повторяются циклически во время генерации внутреннего состояния функцией (4), 
вместе с точками, которые получаются до начала периодической последовательности точек. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 
════════════════════════════════════════════════════════ 

95 
 

3. Burton S. One-Way Permutations on Elliptic Curves / Burton S. Kaliski, Jr. // Journal of 
Cryptology (1991) International Association for Cryptologic Research. 1991. - P. 187 – 199.  

4. Beelen P. Pseudorandom sequences from elliptic curves / Beelen P., Doumen J. // Finite 
Fields with Applications to Coding Theory, Cryptography and Related Areas, Springer-Verlag, 
Berlin, 2002, 37 – 52. 

5. Shparlinski I. E. On the Naor-Reingold pseudo-random function from elliptic curves, 
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 11 (2000), pp. 27 – 34.  

6. Lange T. Certain exponential sums and random walks on elliptic curves / Lange T., 
Shparlinski I. E. // Canadian Jornal of Mathematics 57. – 2005. – pp. 338 – 350. 

7. Gjøsteen K. Comments on Dual-EC-DRBG/NIST SP 800-90, Draft December 2005 / 
Kristian Gjøsteen // March 16, 2006. 

8. Горбенко І.Д. Метод побудування випадкових бітів на основі спарювання точок 
еліптичних кривих / Горбенко І.Д., Шапочка Н.В., Погребняк К.А. // Журнал "Прикладная 
радиоэлектроника" 2010 №3. Харьков – 2010, сс. 386 – 394. 

9. NIST Special Publication 800-90 Recommendation for Random Number Generation Using 
Deterministic Random Bit Generators (Revised) / Elaine Barker, John Kelsey // Computer Security 
Division Information Technology Laboratory National Institute of Standards and Technology. – 
March 2007. 

10. Schoenmakers B. Cryptanalysis of the Dual Elliptic Curve Pseudorandom sequences from 
elliptic curves / Schoenmakers B., Sidorenko A. // 29 may 2006. 

11. Зайцева Н. Ю. Атака розпізнавання на генератори псевдовипадкових послідовностей 
на основі еліптичних кривих / Зайцева Н. Ю., Завадська Л. О. // Теоретичні і прикладні 
проблеми фізики, математики та інформатики. – Збірка тез доповідей. ВПІ ВПК 
«Політехніка» - Київ – 2012. – С. 238 – 239. 

12. Бессалов А. В., Чевардин В. Е. Метод генерации псевдослучайных 
последовательностей на основе изоморфных трансформаций ЭК// Прикладная 
радиоэлектроника: научно-технический журнал – 2012. – Том 11. №2. – C. 234 – 237. 

13. Бессалов А. В., Телиженко А. Б. Криптосистемы на эллиптических кривых: Учеб. 
Пособие. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2004.  – 224 с. 

 

  



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 
════════════════════════════════════════════════════════ 

96 
 

УДК 621.396         к.т.н. Чумак В. К. (ВІТІ НТУУ„КПІ”) 
Руденко Д.М. (ВІТІ НТУУ„КПІ”) 

Залужний О.В. (ВІТІ НТУУ„КПІ”) 
 

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MIMO ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ КАНАЛАМИ  

КОРОТКОХВИЛЬВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ  
 

В статті проведений аналіз задач, які виникають при розробці сучасних систем короткохвильового 

радіозв’язку з використанням МІМО і запропоновано шляхи їх вирішення. 

Чумак В.К., Руденко Д.Н., Залужный А.В. Возможность использования технологии МІМО для 
повышения эффективности передачи данных каналами коротковолновой радиосвязи. В статье проведен 

анализ задач, которые создаются при  разработке систем коротковолновой радиосвязи с использованием 

МІМО и предложены пути их решения. 

V. Chumak, D. Rudenko, O. Zaluzhnyi  Using possibility of MIMO technology for improve data transfer 
efficiency by HF channel. The article analyzes the problems that are created when developing HF radio systems with 

the use of MІMO and proposed solutions. 
Ключові слова: МIМО, КХ діапазон, рознесена передача. 

В умовах ведення бойових дій у віддалених районах, та при відсутності зони прямої 
видимості із супутником, короткохвильовий (КХ) радіозв’язок є чи не єдиним способом для 
забезпечення зв’язку. На жаль, в даний час швидкість передачі даних каналами КХ 
радіозв’язку є непомірно низькою, що робить передачу великих зображень або відео 
неможливою. Впродовж останнього десятиліття це завдання вирішувалось шляхом 
розширення смуг частот у поєднанні з використанням сигналів із високою спектральною 
ефективністю (наприклад, за рахунок використання більш ефективних сигнально кодових 
конструкцій), але останнє доцільно тільки в умовах високого значення відношення сигнал-
шум (ВСШ) [1]. Ці умови не є постійними для КХ радіоканалу у зв’язку із його мінливістю 
та нестабільністю, яка особливо суттєва, коли відбиття іоносферної хвилі відбуваються 
поруч з передавачем, або майже в умовах зенітного випромінювання. Крім того, збільшення 
швидкостей за рахунок розширення смуги пропускання стає все важчим у зв’язку з 
дефіцитом КХ спектра. Єдиним можливим способом вирішення даної проблеми (у випадку 
можливості практичної реалізації) є використання технології MIMO (Multiple-input multiple-
output − MIMO). У комерційних мережах УКХ використання MIMO призводить до 
збільшення швидкості передачі даних, покращення завадостійкості, підвищення надійності 
з’єднання та зменшення витрат електроживлення [2].  

Один із перспективних підходів для вирішення поставлених завдань та підвищення 
ефективності використання КХ систем військового радіозв’язку запропоновано в роботі [3], 
де продемонстровано можливість застосування в цих системах технології MIMO шляхом 
проведення вимірювань із використанням зенітного випромінювання радіохвиль КХ 
діапазону. Про таку можливість також свідчать попередні академічні та комерційні 
дослідження, які показують, що іоносферні хвилі КХ каналів можуть підтримувати MIMO 
обробку [4]. В роботах [5, 6] спростовується така можливість використання даної технології 
під час ведення бойових дій, оскільки передбачалось рознесення антен на декілька довжин 
хвиль (десятків метрів), що не дає можливості встановлювати такі антени на рухому базу і є 
доречним тільки в стаціонарних умовах. 

З метою усунення цього недоліку в статті [3] було запропоновано використання двох 
суміщених, крос-поляризованих дипольних антен з горизонтальною орієнтацією на 
приймальній та передавальній стороні (2×2 MIMO конфігурація). Під час проведення 
вимірювань продемонстровано можливість практичної реалізації таких КХ MIMO систем. 
Антени, що рекомендуються для застосування у сучасних військових засобах КХ 
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радіозв’язку зображені на рис. 1. Така конфігурація також була використана у комерційних 
УКХ системах радіозв’язку [7]. 

 

 

Рис. 1. Крос-поляризовані горизонтальні антени зенітного випромінювання (ліворуч);  
антена зенітного випромінювання на транспортному засобі (праворуч)  

 

Дослідження, які представлені в статті [3] показують, що використання такого підходу 
(з урахуванням можливостей сучасної елементної бази та технологій обробки сигналів) в КХ 
радіозв’язку в 2,27 разів збільшує швидкість передачі даних, в 9 разів зменшує необхідну 
потуж- ність передачі, і більше ніж в 3 рази зменшує кількість відмов з’єднання. 

На рис. 2 приведено графіки залежності пропускної здатності КХ каналу від ВСШ із 
використанням та без використання технології MIMO. Ці графіки було отримано під час 
здійснення розрахунків у статті [3]. З них видно, що впровадження вказаної технології 
призводить до значного підвищення швидкості передачі навіть при критичній шумовій 
обстановці.  
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Рис. 2.  Залежність пропускної здатності КХ каналу від ВСШ   
із використанням та без використання технології MIMO 
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При побудові перспективних засобів КХ радіозв’язку з використанням технології 
МІМО виникає ряд традиційних задач, які потрібно вирішувати.  

Тому метою роботи є аналіз таких задач  та шляхів їх вирішення.  
Перехресні завади. В системах МІМО перехресні завади призводять до зменшення 

пропускної здатності. Вплив перехресних завад на пропускну спроможність МІМО систем 
вивчено недостатньо. В зв’язку з цим, дослідження залежності пропускної здатності МІМО 
систем від ступеня подавлення перехресних завад, є актуальним завданням [8]. 

Розглянемо МІМО систему NM × , зображену на рис. 3, де ППД – перетворювач 
потоку даних,  Пді –  передавач  і-ого  каналу, Прі –  приймач  і-ого каналу. 

Високошвидкісний потік даних зі швидкістю R, розбивається на М незалежних 

підпотоків з швидкостями 
M

R , які потім передаються одночасно з декількох антен, 

відповідно використовуючи тільки 
M

R їх первинної смуги частот.  

Перетворювач потоку даних на передавальному кінці лінії зв’язку перетворює 
послідовний потік у паралельний, а на приймальному – виконує зворотне перетворення. 

Матрицю стовпців Ut сигналів передавального пристрою із М канальних передавачів та 
матрицю стовпців Ur приймального пристрою із N канальних приймачів можливо записати у 
вигляді: 
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Передаточна функція багатопроменевого каналу описується матрицею [4]: 
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де hij – передаточна функція між  i-ою передавальною та j-ою приймальною антенами. 

Сигнали, що прийняті антенами на приймальному кінці лінії зв’язку, пов’язані із 
сигналами на передавальному кінці матричним співвідношенням: 
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Рис. 3. Структура системи МІМО  
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                                                       Ur = H×Ut . 

Коефіцієнти впливу hij матриці Н в МІМО системі залежать від цілого ряду факторів: 
– діаграми спрямованості антенних елементів; 

– відносної відстані між антенними елементами λ
d (d – відстань між сусідніми 

антенами, λ – довжина хвилі); 
– відстані між передавальними та приймальними антенами L. 

Зменшення відносної відстані між антенними елементами λ
d  призводить до 

збільшення коефіцієнтів впливу hij . Причому 
 

                                                       .lim
0

л

iiijd
hh =

→
 

 
У цьому випадку, вирішити задачу розрізнення переданих сигналів на прийомі 

неможливо. Вже при малих різницях між коефіцієнтами hij та hiі задачу можливо вирішити, 
однак із-за наявності в системі зв’язку шумів та завад, можуть виникати помилки. Тому для 
підвищення надійності системи необхідно підвищувати різницю між коефіцієнтами hij та hiі. 

Якщо задати прийнятні значення hij, тоді зменшення відносної відстані між антенними 

елементами λ
d , та, відповідно, загальних розмірів антенної системи, можливо досягти за 

рахунок використання високоспрямованих антенних елементів. 
Вибір методу просторово-часового кодування. При реалізації системи МІМО 

важливим є правильний вибір схеми просторово-часового кодування [10]. Тут необхідно 
встановити оптимальний баланс між енергетичним виграшем кодування (ЕВК), відносною 
швидкістю кодування та складністю реалізації вибраної схеми. При виборі того або іншого 
коду проводиться оцінка ЕВК. Теоретична оцінка максимального ЕВК запропонована у [11], 
де використовуються схеми з видами просторово-часового кодування STC (space time coding) 
та блочного коду Аламоуті, однак це не виключає можливості використання інших схем 
кодування, пошук яких є особливо актуальним для КХ каналів, що пов’язано із обмеженістю 
спектра та особливостями розповсюдження радіохвиль [12]. 

Процес кодування за схемою Аламоуті [13] представляє собою перерозподіл символів у 
відповідності до матриці: 
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Таким чином, неважко переконатися, що інформація, яка передається у двох трактах,  

фактично дублюється у різні проміжки часу. Ця схема в силу своєї простоти, має широке 
розповсюдження, однак характеризується невисоким ЕВК, порівняно з каскадними кодами (в 
даному випадку – тандем із блочного та решітчастого кодування) та кодами STC. 

В схемі кодування STC основними елементами є решітчастий код Вітербі та модулятор 
з багатопозиційною квадратурною амплітудною маніпуляцією (m-QAM), або 
багатопозиційною фазовою маніпуляцією (m-PSK). Аналіз ефективності використання різних 
видів модуляції для КХ каналів приведено в [14]. Схема кодування STC характеризується 
відносно високим ЕВК, який може бути додатково збільшений при використанні у її складі 
каскадної схеми кодування [15]. 

Врахування впливу просторової кореляції сигналів. Для спрощення, розподіли кутів 
приходу променів на приймальній стороні та кутів випромінювання на передавальній стороні 
виражений одною загальною моделлю, в основу якої покладений розподіл Гауса. 
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Кореляційні матриці на прийомі та передачі виглядають наступним чином: 
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передавальною та приймальною антенами, µ – коефіцієнт, що враховує ступінь завмирань 
сигналу в каналі, σ – відхилення діаграми спрямованості антени. 

В рамках моделі, що подана [16], задача мінімізації просторової кореляції сходить до 
мінімуму для сусідніх антен. Рішення задачі може бути спрощено шляхом визначення 

оптимальних λ
d  та σ, при яких рівень просторової кореляції не перевищує визначеного 

значення. Таким чином, наперед, визначивши оцінку просторової взаємної кореляції 
сигналів, можливо визначити вимоги до конфігурації антенного тракту – до вибору антенних 
елементів та варіантів їх розташування один відносно одного. 

Вибір кількості приймальних та передавальних антен. Застосування технології 
МІМО дозволяє значно збільшити пропускну здатність при незмінній смузі частот, що 
виділена для роботи системи. Пропускна здатність системи МІМО суттєво залежить від 
кількості передавальних і приймальних антен. 

Для системи МІМО без рознесення, з урахуванням формули Шеннона для визначення 
пропускної здатності неперервного каналу зв’язку [17], питома пропускна здатність 
розраховується: 

( )2
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2

ш
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2

21log1logв hQhF +=
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P

P
, 

 
де  Q2 = Рс/Рш −  відношення  потужності  сигналу до потужності завади (шуму);  h − коефіцієнт 
передачі.  

Для системи з однією передавальною антеною та N приймальними, пропускна здатність 
збільшиться: 
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де hj − коефіцієнт передачі на j-й приймальній антені. 

Для системи, яка має в своєму складі M передавальних антен і одну приймальну, 
одержимо: 
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де нормоване за M значення показує, що ми маємо постійне значення загальної потужності. З 
виразу (1) видно, що в порівнянні з попереднім випадком тут відсутній виграш при 
збільшенні кількості антен. 

Для системи з N приймальних і M передавальних антен: 
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де hj – власні числа матриці H розмірності NM × ;  m = min(M, N). 
Вибір методів формування сигналів у системах з МIMO. Ефективність рознесеної 

передачі (РП) значною мірою залежить від того, є чи відсутня на передавальній стороні 
інформація про стан каналу (про вектор H вагових коефіцієнтів). За наявності такої 
інформації можлива реалізація адаптивної передачі, узгодженої з каналом.  

Припустимо, що передача сигналів ведеться з M антен, тобто в системі є M гілок 
рознесення. Властивості просторового каналу визначаються вектором-стовпцем H = (h1, 
h2,…, hM)Т коефіцієнтів передачі. 

Розглянемо релеєвський канал. Якщо передається символ d(t) одиничної амплітуди, то 
прийнятий сигнал x(t) можна представити у вигляді: 

)()()( 00 tzthdPktx += ,                                           (2) 

де k0 – коефіцієнт, що визначає загасання і втрати в каналі; P0 – середня потужність; z(t) –
шумова завада; h – коефіцієнт передачі. 

Вважатимемо шумову заваду випадковим процесом Гауса з нульовим середнім і 
дисперсією < z(t)z*(t) > = σ0

2,  <…> – знак статистичного усереднювання. Коефіцієнт k0 у виразі 
(2) можна вважати рівним одиниці (k0=1), дисперсію флуктуацій канального коефіцієнта 
< |h|2 > = 1. 

З виразу (2) отримаємо, що миттєве значення ВСШ дорівнює: 

                                                            22
0

2 hQQ = ,                                                          (3) 

де 
2
0

02
0

у

P
Q =  – середнє ВСШ.  

Якщо стан каналу невідомий передавачу, то потужність розподіляється рівномірно між 
M передавальними антенами, і прийнятий сигнал  x(t) буде дорівнювати: 
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Звідси отримаємо, що ВСШ дорівнює 
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Порівняємо вирази (3) і (4), вважаючи завмирання сигналів у різних антенах 
некорельованими між собою. Видно, що статистичні властивості ВСШ у цих виразах є 
однаковими. 

Таким чином, якщо передавачу невідомий стан каналу, то використання РП шляхом 
простого розділення потужності між передавальними антенами не змінює ймовірності 
бітової помилки. Тому на практиці використовуються різні методи формування сигналів у 
передавальних антенах, яким відповідають різні види РП.  

Підсумовуючи все вищесказане, варто відзначити, що при розробці сучасних систем 
КХ радіозв’язку з використанням МІМО виникає ряд класичних задач, які характерні для цієї 
технології, а саме: боротьба із перехресними завадами, вибір методу просторово-часового 
кодування, врахування впливу просторової кореляції сигналів, вибір типу та кількості 
приймальних та передавальних антен. В іноземних дослідженнях існує позитивний досвід 
ефективного вирішення цих задач, що свідчить про перспективність і необхідність 
проведення подальших досліджень в цьому напрямку. Зокрема результати, які отримані в 
роботі [3] свідчать про мож- ливість практичної реалізації технології MIMO при розробці 
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новітніх військових засобів радіозв’язку КХ діапазону і навіть із можливістю розташування 
антен на рухомій базі, що до цього вважалося неможливим.  
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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. 

 


