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УДК 621.396
к.т.н. Бовда Е.М. (ВІТІ)
Плуговий Ю.А. (ГУЗІС)
д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ)
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКОМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Запропоновані основні концептуальні підходи щодо побудови системи управління мережами зв’язку
військового призначення. Визначені поняття предметної області, цілі функціонування системи управління,
обґрунтовані принципи її побудови, структура та функції, показники та критерії ефективності.
Бовда Э.М., Плуговой Ю.А, Романюк В.А. Концептуальные основы синтезу автоматизированной
системы управления связью военного назначения. Определены понятия предметной области, цели
функционирования системы управления, обоснованные принципы ее построения, структура и функции,
показатели и критерии эффективности.
E. Bovda, U. Plugovoy, V. Romanyuk The сonceptual bases of synthesis military automated communication
control system. The main provisions approach to building management systems of military communication networks is
devebped. The concepts of the subject area, objectives management system, reasonable principles of its construction,
structure and functions, indicators and performance criteria are considered.
Ключові слова: система управління мережею зв’язку військового призначення; концепція TMN;
архітектура автоматизованої системи управління зв’язком; оперативне управління мережею.

Досвід ведення бойових дій і організації зв’язку в локальних війнах та на Сході
України свідчить про зростання ролі і значення військ зв’язку в управлінні військами,
підвищення вимог до зв’язку і військам зв’язку. Характер проведення сучасних бойових дій
вимагають забезпечувати управління військами практично в режимі реального часу.
Зростаючі оперативні вимоги до процесу управління військами, потреба досягнення
інформаційної переваги над противником, постійне збільшення обсягів інформаційних
потоків – все це визначає необхідність більш раціонального і комплексного використання
ресурсів системи зв’язку ЗСУ, яка призначена для вирішення наступних основних завдань:
доведення з заданими ймовірнісно-часовими показниками наказів та сигналів бойового
управління між пунктами управління;
– якісне і своєчасне надання посадовим особам органів управління ЗСУ інформаційнотелекомунікаційних послуг;
– виконання вимог сталого, безперервного, оперативного і прихованого управління
військами (силами) і зброєю;
– створення умов для забезпечення безпеки, достовірності і цілісності інформації, що
циркулює в системі управління ЗСУ.
Підвищення ефективності використання ресурсів системи зв’язку, ефективне
виконання зазначених завдань може бути досягнуто за рахунок розвитку і вдосконалення
системи управління зв’язком ЗСУ, в перчу чергу за рахунок її автоматизації [1 – 3].
Сучасні мережі зв’язку військового призначення відносяться до складних систем, які у
своєму складі має велику кількість підсистем різного функціонального призначення. Такого
роду системи потребують якісного управління, яке на різних ланках управління може бути
реалізовано автоматизованим (для вищих рівнів) або автоматичним (бажано для нижчого
рівня) способом.
Автоматизована система управління зв’язком (АСУЗ) є основним інструментом
багаторівневої підтримки прийняття рішень посадових осіб управління зв’язком для
забезпечення планування, підготовки до застосування за призначенням, застосування і
відновлення системи зв’язку і боєздатності сил (засобів), а також бойового застосування
з’єднань і частин управління, і зв’язку з виконанням вимог до стійкості, безперервності,
оперативності та скритності.
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Зараз ідуть інтенсивні процеси розробки та створення АСУЗ військового призначення
на різних рівнях управління.
Метою статті є визначення концептуальних основ синтезу автоматизованої системи
управління зв’язком військового призначення.
1. Мережа зв’язку військового призначення як об’єкт управління
Мережа зв’язку військового призначення та її система управління (рис. 1, 2) за своєю
організаційною побудовою є ієрархічною та складається з кількох рівнів: стратегічного,
оперативного та тактичного (рис. 1, 2).
Головний центр
управління
Дата-центр

Центр управління

Центр управління

Дата-центр

Дата-центр

Центр управління

Центр управління

Дата-центр

Дата-центр

Стаціонарна компонента

Мобільна компонента

Центр
управління
ТЛУ

Центр
управління
ТЛУ

Супутникова антена

Аналоговий
(цифровий) телефон

Тропосферний зв'язок
Ретранслятор

Штучний супутник
Землі

Маршрутизатор

Станція радіозв'язку

Комутатор

КПК
Ноутбук (ПК)

Wi-Fi

Оптоволоконна лінія
КХ, УКХ, радіорелейний
зв'язок

Центр
управління
ТЛУ

БПЛА

Супутниковий модем

Рис. 1. Органи и об’єкти системи управління мережею зв’язку військового призначення

Структурно мережа військового призначення (МВП) складається з транспортних мереж
та мереж доступу. Основу транспортних мереж складають волоконно-оптичні та інші каналі
телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП), супутникові канали
7

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016
════════════════════════════════════════════════════════
комерційних провайдерів, а також власні канали тропосферного, радіорелейного зв’язку.
Мережі доступу використовують проводові, оптоволоконні, радіо (КХ, УКХ), тропосферні,
радіорелейні, супутникові канали зв’язку.
За способом побудови МВП поділяється на стаціонарну та мобільну компоненту.
Перспективна мережа зв’язку військового призначення не буде мати суворо фіксованої
інфраструктури, а повинна будуватися з існуючого набору підсистем під певні завдання, які
потрібно вирішувати ЗСУ.

Головний центр
управління мережею
військового призначення

Мережа ТМСП

Мережі вида ЗСУ

Центр
управління

Центр управління мережі
вида ЗСУ
Стаціонарна
Мобільна

Комерційна
мережа

Мережі
оперативного
командування

Центр
управління

Центр управління мережі
оперативного командування
Стаціонарна
Мобільна

Транспортна
мережа ЗСУ

Мережі частини
(підрозділа)
Центр управління мережі
частини (підрозділа)
Стаціонарна
Мобільна

Центр
управління

Рис. 2. Ієрархія системі управління мережами військового призначення

Різні рівні МВП повинні швидко адаптуватися до частих змін топології мережі, трафіка
та ефективно використовувати всі мережеві ресурси. В таких умовах забезпечити
інформаційний обмін з заданою якістю неможливо без ефективної системи управління
мережею військового призначення (СУМВП) (рис. 2), яка складається з ієрархічно
пов’язаних центрів управління (органи управління) та відповідних мереж, підрозділів зв’язку
(об’єктів управління).
АСУЗ представляє собою ієрархічну, організаційно-технічну людино-машинну
систему, до складу якої входять:
– пункти управління мережами і послугами різних ланок і рівнів управління;
– комплекси засобів телекомунікаційної підтримки процедур управління МВП;
– комплекси засобів управління, які використовуються на пунктах управління для
вироблення і здійснення керуючих впливів на об’єкти управління в складі МВП.
Головний центр управління МВП, який знаходиться на вищому рівні, використовує
транспортні мережі (ТМСП, комерційні та власні мережі) для організації обміну даними з
нижчими рівнями (мережі видів ЗСУ, оперативних командувань, частин та підрозділів) з
метою збору потрібної інформації про стан мереж та вироблення управляючих впливів на їх,
причому, як на стаціонарну складову, так на польову.
Ієрархія управління об’єктами управління мережі наступна: головний центр
управління, центрі управління транспортними мережами, центри управління мережами видів
та оперативних командувань, центри управління частинами (підрозділами), канали зв’язку,
апаратні та апаратура зв’язку (радіостанції, ретранслятори, телекомунікаційні
аероплатформи, маршрутизатори, комутатори, шлюзи, сервера, АРМи посадових осіб тощо).
2. Особливості, функції та принципи побудови АСУЗ
До особливостей системи управління телекомунікаційними мережами військового
призначення можна віднести [4, 5]:
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– багатофункціональність, яка визначаться необхідністю рішення різних задач при
різних умовах функціонування системи;
– ієрархічність, яка визначається підлеглістю мереж різних рівнів управління;
– багатомірність, що обумовлена значною кількістю підсистем, елементів та зв’язків
між ними;
– багатопараметричність, яка визначається різноманіттям цілей окремих підсистем та їх
характеристик, вимогами та показниками ефективності;
– залежність функціонування від параметрів мережі та особливо зовнішніх впливів.
В цілому процес управління включає наступні етапи: отримання інформації про стан
МВП, аналіз отриманої інформації, вироблення рішення і виконання рішення, тобто
здійснення управляючих впливів.
Системи управління МВП складаються з програмно-апаратних засобів, оперативного та
адміністративного персоналу, які забезпечують управління і відносяться до класу
автоматизованих систем управління (АСУ).
В загальному випадку АСУЗ військового призначення представляє собою
взаємопов’язану по цілям, задачам, часу, функціонування сукупність органів (систем)
управління зв’язком, пунктів управління зв’язком і технічну складову, що включає
апаратно-програмну реалізацію, засоби автоматизації управління, що забезпечують
автоматизоване управління мережами зв’язку в різних умовах обстановки.
Система управління мережею має глобальну мету – забезпечення заданого
інформаційного обміну з визначеною якістю обслуговування. Система управління мережею
повинні забезпечити:
– оперативне безперервне (централізоване та децентралізоване) управління засобами
зв’язку та автоматизації різних виробників;
– оптимальне використання ресурсів мереж, каналів і ліній зв’язку;
– локалізацію зонового (регіонального) трафіка від трафіка, спрямованого до
центрального вузла (зони) зв’язку;
– автоматичну реєстрацію подій у телекомунікаційних мережах, пов’язаних із станом
технічних засобів, з урахуванням ступеню їх важливості;
– автоматичне конфігурування мережі при зміні її стану; віддалене конфігурування
обладнання та одержання статистичної інформації щодо їх роботи і надання цієї інформації у
тому числі й у графічному вигляді в масштабі часу, близькому до реального тощо.
При побудові АСУЗ необхідно враховувати такі основні принципи [1]:
1. Принцип відповідності організаційно-технічної структури АСУС організаційнотехнічної структури системи зв’язку.
2. Принцип узгодженості та взаємопов’язаності систем управління всіх рівнів на
організаційному, технічному, інформаційному, лінгвістичному, математичному і
програмному рівнях стаціонарної та мобільної компоненти системи в цілому.
3. Централізоване управління з можливістю децентралізації функцій управління
системою зв’язку та її елементами (особливо в тактичної ланці управління).
4. Принцип забезпечення випереджаючої готовності ресурсів АСУЗ по відношенню до
інших складових багаторівневої системи управління ЗСУ, що забезпечує виконання
оперативно-технічних вимог до зв’язку.
5. Принцип єдності науково-технічної політики і системотехнічних рішень (в тому
числі використання єдиної системи стандартів з технічного, інформаційного та програмного
забезпечення) при створенні уніфікованих засобів автоматизації для всіх ланок і рівнів
АСУС ЗСУ.
6. Принцип сполучення з системами управління взаємодіючих мереж та ТМСП.
3. Технології управління телекомунікаційними мережами
В даний час реально існують прості протоколи управління мережею Internet трьох
версій (SNMP v1,2 і 3) і дві концепції управління [3, 5, 6]:
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– концепція OSI, яка передбачає для управління мережами створення мережевих служб
NMS (ISO 7498-4, 9595, 9596), що забезпечують оптимальне функціонування мереж,
планування, управління і контроль роботи всіх їх компонентів, при цьому служба управління
мережею утворюється сукупністю розподілених по МВП апаратних і програмних засобів та
інформаційних ресурсів, розміщених у всіх її елементах;
– модель TMN (Telecommunication Management Networks) – представлена в
рекомендації ITU-TM.3010 М.3020, М.3100 і рядом інших, яка дозволяє будувати систему
управління неоднорідною МВП, побудованої на різних технологіях, обладнанні і
програмному забезпеченні. Ефективне рішення задач управління сучасними МВП можливо
тільки тоді, коли чітко представлена (синтезована) детальна адекватна модель МВП на
принципах GII.
Існуючі зараз технології управління телекомунікаційними мережами розраховані на
статичні або квазістатичні умови їх функціонування та враховують особливості, що
характерні для цивільних систем.
Наприклад, технологія TMN є централізованою, для управління телекомунікаційною
мережею застосовується виділена мережа управління, яка побудована на технології агентменеджер з низьким рівнем автоматизації процесів управління [4 – 6].
Відмінностями між цивільними та військовими системами управління мережами є:
різні цілі, етапи, функції, рівні управління та вимоги до оперативності управління, тобто, у
військових системах зв’язок повинен бути за будь-яких умов.
Особливістю системи управління телекомунікаційними мережами військового
призначення є необхідність інтеграції різних технологій управління мережами: в
стаціонарній компоненті – концепція TMN (Smart TMN), технології CORBA, SDN (SDN –
Software-defined Networking – програмно-конфігурована мережа), в тактичних мережах
потрібно враховувати особливості їх побудови (MANET-технологіїї, наявність SDRпрограмуючих радіозасобів, відсутність виділеної мережі управління та інші).
Тобто, система управління повинна враховувати особливості застосування TMN.
Тенденція подальшого розвитку систем управління зараз полягає саме в інтегруванні
кількох підходів при забезпеченні сумісності нових технологій з існуючими.
TMN буде домінувати на транспортних мережах на рівні управління елементами.
CORBA може бути добрим рішенням для рівнів управління послугами і управління
діяльністю. SNMP буде й далі застосовуватися в управлінні мережами передачі даних.
Нещодавно з’явилась нова технологія SDN – мережа передачі даних, в якій рівень управління
мережею відділений від пристроїв передачі даних і реалізується програмно та є однією з
форм віртуалізації обчислювальних ресурсів.
Ця технологія може органічно вписатися в TMN та стати основою майбутньої
автоматизованої системи управління зв’язком.
Система управління мережею зв’язку військового призначення повинна будуватися за
змішаним принципом: ієрархічним (на організаційному рівні) та децентралізованим (на
технологічному рівні) управлінням, відповідно до існуючої структури системи управління
ЗС України, вирішуваних завдань та з реалізацією в кожній зоні принципу централізованого
управління.
Для оперативного управління в кожній зоні (сегменті ЛОМ) створюється локальні бази
даних (MIB, RMON), які об’єднуються в розподілену базу даних.
Управління та контроль за розподіленою базою даних повинен здійснюватись як
централізовано, так і децентралізовано для забезпечення живучості системи в цілому.
В наближеній перспективі для забезпечення заданого рівня живучості та
продуктивності системи стає завдання використання хмарних обчислень [7] рис. 3.
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Головний
центр
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Рис. 3. Використання хмарних обчислень для надання сервісів у всіх ланках управління МВП

4. Задачі, етапи та принципи управління МВП
На СУМВП покладаються наступні задачі (рис. 3) [4, 5]:
Задачі управління мережами військового призначення
За етапами управління
- планування
- розгортання
- оперативного
управління
- ізольовані
- кооперовані

За видом постановки та
За способом За типом За охопленням
математичним апаратом
реалізації
- управління всією мережею
- спеціальні
- управління зоною мережі
- політ ТА, супутника
- управління рівнями мережі - задачі розподілу
ресурсів
- координація переміщення
- управління передачею
-відновлення працездатності
- маршрутні задачі
між абонентами мережі
- універсальні
- задачі масового
- управління топологією
- централізовані
обслуговування
- управління якістю QoS
- децентралізовані
- задачі динамічного
- управління маршрутизацією
програмування
- змішані
- управління навантаженням
- задачі прогнозування
- організаційніні
- управління безпекою
- тощо
- управління радіоресурсом
- технологічні
- управління трафіком
- організаційно-технологічні
- управління абонентами
За функціями
управління

Рис. 3. Класифікація задач управління мережами військового призначення

За етапами управління задачі діляться на задачі планування, розгортання
(організаційні способи реалізації) і оперативного управління (організаційно-технологічний
спосіб).
Етап планування здійснюється центром управління мережі.
Сутність планування полягає в організації діяльності органу управління, яка
направлена на формування і прийняття рішення з організації мережі (способи побудови
мережі), своєчасну розробку документів і доведення їх до підлеглих (постановка задач перед
силами зв’язку та розподіл сил та засобів) (рис. 4).
Система управління повинна реалізовувати наступні види (рівні) управління зв’язком:
організаційне, організаційноно-технологічне і технологічне [1 – 3].
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Управління мережею
Етапи управління

Планування
(організаційне)

Розгортання
(організаційне)

Етапи планування
Прийняття рішення на побудову і
бойове застосування сил та засобів
Оцінка
початкових даних

Формування
варіантів рішень

Етапи розгортання
Рекогнозування
на місцевості

Розгортання на
місцевості в
бойовий порядок

Оперативне управління
(організаційно-технологічне)

Розробка комплексу
документів
Оцінка і вибір
варіантів рішень

Постановка задач
підлеглим
Організація
управління мережею

Етапи оперативного управління

Прив’язка до
транспортної
мережі

Збір інформації

Контроль
функціонування,
маскування

Контроль виконання
команд

Аналіз

Обґрунтування та
прийняття рішень
Обмін інформацією між
об’єктами системи

Рис. 4. Класифікація основних етапів управління мережею та функцій етапу планування

На рівні організаційного управління повинні реалізовуватися цільові завдання
функціонування системи зв’язку шляхом планування зв’язку, управління побудовою системи
зв’язку і бойовим застосуванням з’єднань і частин зв’язку.
Завдання планування при управлінні МВП являють собою процес постановки цілей, які
потребують досягнення і розробки програми їх досягнення, оформленої у вигляді сукупності
документів зі зв’язку, основним з яких є план зв’язку. Змістом процесу планування є
розподіл ресурсів МВП і визначення порядку їх використання. Сутність і зміст планування
зв’язку визначається її цільовим призначенням, характером функціонування та принципами
застосування в той або іншої обстановки.
Завдання планування розбиваються на групи: для стаціонарного та мобільного
компоненти, для радіозв’язку, для радіорелейного, для тропосферного та космічного зв’язку,
для вузлів зв’язку та ліній прив’язки, для мереж доступу.
Наявність мобільних компонент, а також поточні зміни в структурі МВЗ і систем
управління, призводять до необхідності перерозподілу функцій управління зв’язком по
ланках і рівнях управління АСУ, а також відповідного уточнення складу і взаємозв’язку
завдань, що вирішуються посадовими особами при управлінні МВЗ.
При цьому завдання автоматизованого управління зв’язком на організаційному рівні
повинні вирішуватися на основі застосування комплексів засобів автоматизації управління
зв’язком, загального програмного забезпечення, спеціального програмного забезпечення
організаційного управління та елементів інформаційного забезпечення – баз даних
організаційного управління, реалізованих на основі сучасних засобів прикладної середовища
систем підтримки прийняття рішень (далі СППР).
При цьому в загальному випадку перспективні СППР, що реалізуються в АСУС, як
пасивні, так і активні, можуть поєднувати методи інформаційного пошуку, інтелектуального
аналізу даних, пошуку знань в базах даних, міркувань на основі прецедентів, імітаційного
моделювання, генетичних алгоритмів, нейронних мереж та ін. в залежності від конкретних
завдань і будуватися на основі технології аналітичної обробки інформації в реальному часі
(OLAP – online analytical processing) і варіантів її реалізації.
Для безпосереднього вирішення завдань організаційного управління зв’язком на
організаційному рівні управління повинні виділятися наступні основні логічні підсистеми:
– підсистема обліку даних обстановки по зв’язку;
– підсистема моделювання функціонування мереж зв’язку;
– підсистема планування зв’язку;
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– підсистема планування застосування елементів системи зв’язку (вузлів, центрів, ліній,
мереж;
– системи технічного забезпечення зв’язку і АСУ, резерву сил і засобів зв’язку та
автоматизації);
– підсистема оперативного управління зв’язком;
– підсистема забезпечення оперативно-технічної служби на елементах системи зв’язку;
– підсистема всебічного забезпечення функціонування системи зв’язку.
2. На рівні організаційно-технологічного управління повинні вирішуватися завдання
по управлінню мережами і послугами зв’язку у взаємодії з підсистемами організаційного та
технологічного управління.
Для вирішення завдань організаційно-технологічного управління зв’язком на
відповідному рівні управління повинні виділятися наступні основні логічні підсистеми:
– підсистема управління якістю надання видів і послуг зв’язку,
– підсистема контролю стану і зміна структури мереж зв’язку.
Основу технічної реалізації даного рівня повинен становити комплекс засобів
автоматизації оперативно-технічного управління мережами зв’язку, що включає:
автоматизовані робочі місця посадових осіб, об’єднані локальною обчислювальною
мережею з серверами додатків, і бази даних;
програмне та інформаційне забезпечення, що забезпечує автоматизоване рішення задач
оперативно-технічного управління.
3. На рівні технологічного управління повинні вирішуватися завдання контролю і
зміни технічного стану засобів зв’язку (мережевих елементів) мереж зв’язку шляхом
створення відповідної підсистеми.
Технологічне управління зв’язком здійснюється з використанням можливостей
сучасних засобів зв’язку сприймати керуючі команди і сигнали з боку АСУЗ, змінювати під
їх впливом свої стани, а також видавати в АСУЗ інформацію про свій стан.
Для управління зв’язком і військами зв’язку в різних умовах обстановки може
організовуватися шляхом створення окремих мереж управління (службового зв’язку) або
шляхом використання канального ресурсу мереж зв’язку.
На мережу управління покладаються завдання по передачі командної інформації,
передачі даних, передачі команд технологічного управління комплексами технічних засобів
системи зв’язку ЗСУ, управління рухомими одиницями тощо. Виконання даних завдань
може забезпечуватися за рахунок створення відповідних підсистем мережі управління.
Крім цього в АСУЗ повинна створюватися підсистема безпеки функціонування, яка
спрямована на забезпечення збереження даних, що циркулюють в системі, розмежування
доступу посадових осіб органів управління зв’язком до інформації, їх аутентифікацію і
недопущення несанкціонованого втручання.
Етап розгортання полягає в розгортанні мережі в заданому районі. При цьому задачі
етапу розгортання (перепланування) мережі можуть виконуватися й на етапі оперативного
управління при значних її змінах (ушкодженні, введенні нових угруповань військ й ін.).
Контроль за етапом розгортання мережі здійснюється із центру управління мережею.
На етапі оперативного управління за прийнятими критеріями ефективності постійно
оцінюється стан мереж, і приймаються міри (відповідно до плану та реальної обстановки) з
утримання показників ефективності функціонування в заданих межах або здійснюється їх
системна (користувальницька) оптимізація.
Задачі оперативного управління (на відмінність задач планування) вирішуються
змішаним способом (централізовано/децентралізовано) у режимі реального часу, а за змістом
багаторазово їх повторюють. Цикл управління мережі здійснюється органом управління
(особою, що приймає рішення) та включає (рис. 5) [4, 5]:
– збір інформації про стан мережі (при цьому необхідно приймати рішення за
об’ємом, типом, рівнями, функціями збору службової інформації);
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– аналіз даної інформації – визначаються: ступінь виконання мережею своїх функцій,
необхідність управляючого впливу, цілі управління з подальшою деталізацією їх на підцілі;
– прийняття рішення (реконфігурація мережі, перерозподіл каналів транспортної
мережі та мережі доступу, маршрутизація та обмеження потоків, оновлення елементів
мережі тощо);
– виконання рішення (видача та доведення управляючих команд, розсилання
службової інформації, резервування ресурсу, налаштування обрання, встановлення
потужності передавачів, спрямованість антен тощо);
– контроль виконання рішень у задані часові інтервали.
Оперативне управління мережею
Аналіз

Збір інформації про стан мережі
За об’ємом

За типом

-глобальний
-локальний
(зоновий)

-в міру
необхідності
-періодичний
-за подіями
-безперервний

-адаптивний
-фіксований

Прийняття рішення

За способом

За рівнями
-рівень OSI
-хвильовий -канал
-напр. хвиля -маршрут
-підмережа -напрям
-підмережа
-“джерел”
-мережа
-компонента
-окрема мережа управління
-відсутня окрема мережа
управління

-пасивний
-активний

Реалізація рішення

За способом За цілями
За функціями
-управління конфігурацією
-утримання параметрів
-управління безпекою
-оптимізація мережі
-управління відмовами
-оптимізація зони ме-управління продуктивністю
режі
-управління навантаженням
-користувальницька
-управління маршрутами
оптимізація
-управління радіоресурсом
-управ. якістю обслуговування - кооперовано
- ізольовано
-інші

Рис. 5. Класифікація задач оперативного управління мережею

Виходячи з основних відмінностей та особливостей системи управління МВП та
основних вимог до неї, визначимо основні принципи її функціонування [4, 5]:
– принцип адаптивного управління;
– принцип функціональності управління – на рис. 6 наведені основні функціональні
підсистеми системи оперативного управління;
– принцип ієрархічності управління;
– принцип розподіленості та координації взаємодії;
– принцип оптимальності управління.

Центр
управління
мережею

Система оперативного управління
мережею
Підсистема підтримки
прийняття рішень
Підсистема
Підсистема
Підсистема
Підсистема
управління
управління назабезпечення
управління якістю
топологією
вантаженням
безпеки
обслуговування

Підсистема
управління
маршрутизацією
Підсистема
управління
ресурсами

Підсистема
управління
радіоресурсом

Підсистема збору
та зберігання інформації
(збір статистики)

Підсистема
прогнозування
стану мережі

Підсистема реалізації рішень (моделі, методики,
алгоритми, управляючі
впливи)

Підсистема
ліквідації
аварій

Підсистема
навчання

Підсистема контролю
функціонування
елементів

Підсистема взаємодії
з ТМСП та іншими
мережами

Мережа військового призначення та інші мережі

Рис. 6. Функціональна модель системи оперативного управління

До системи оперативного управління телекомунікаційною мережею пред’являються
наступні основні вимоги [4, 5]:
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– забезпечення засекреченої передачі всіх видів трафіка з заданою якістю;
– максимальна автоматизація процесів управління;
– забезпечення адаптивного функціонування мережі з можливістю її само-організації
(особливо при втратах елементів системи);
– забезпечення прийняття рішень в реальному масштабі часу;
– оптимізація характеристик мережі;
– мінімальне завантаження мережі службовою інформацією.
За охопленням задачі управління (рис. 3) поділяються на управління функціонуванням
всієї телекомунікаційної мережі, її зони або процесом передачі інформації між виділеними
абонентами.
За способом реалізації частина задач оперативного управління вирішується ізольовано
(окремим вузлом), а більша частина – кооперовано, сукупністю вузлів (наприклад,
маршрутизація інформаційних повідомлень й ін.).
За видом постановки та математичному апарату задачі діляться на задачі
розподілу ресурсів, задачі масового обслуговування, маршрутні задачі й ін.
За функціями задачі управління мережі діляться на дві групи:
1. Спеціальні задачі управління (наприклад, визначення маршрутів польоту БПЛА й
координація їхнього переміщення, тощо).
2. Універсальні задачі управління – характерні для мереж всіх рівнів мережі:
управління топологією, управління маршрутизацією, управління навантаженням, управління
ресурсами, управління безпекою тощо.
Однак, конкретна реалізація методів управління кожної мережі повинна враховувати її
призначення та особливості архітектури (розмірність, мобільність, продуктивність й ін.).
6. Архітектура автоматизованої системи управління зв’язком
Архітектура автоматизованої системи управління зв’язком складається з наступних
частин: середовища зовнішніх мережевих та інформаційних ресурсів; транспортного
середовища; інформаційного середовища; сервісного середовища; прикладного
інтерфейсного середовища, кожен з яких на своєму рівні вирішує завдання по захисту
підсистем від несанкціонованого доступу та впливу (рис. 7) [8].
Зовнішнє та транспортне середовище на сьогоднішній день складається за рахунок
оренди у недержавних операторів телекомунікаційних ресурсів.
До транспортного середовища відносяться такі елементи: телекомунікаційні портали,
засоби доступу до Web-ресурсів, шлюзи взаємодії зі спеціальними зовнішніми системами
управління зв’язком.
До інформаційного середовища відносяться наступні засоби: інформаційні та
обчислювальні ресурси ІР- транспортної мережі, в тому числі ресурси інформаційних
порталів, автоматизованих комплексів та засобів комутації й маршрутизації.
Створення інформаційного середовища обумовлено проблемами її уніфікації, взаємодії
з ГІС та іншими системами управління недержавних операторів телекомунікаційних
ресурсів.
До сервісного середовища входять наступні засоби: мультимедіа, телематичні служби
державних та недержавних операторів телекомунікаційних ресурсів, геоінформаційні
системи, забезпечення безпеки інформації, електронного документообігу, доступу до
сервісних порталів прикладного інтерфейсного середовища.
Ці засоби повинні забезпечувати формування, доведення та надання мультимедійних
послуг всім посадовим особам на прикладному інтерфейсному та прикладному рівнях.
До прикладного інтерфейсного середовища належать наступні засоби: сервісні портали
в управляючому, інформаційно-аналітичному та контрольно-технологічному аспектах
функціонування АСУЗ; служби номерів, імен, адрес; автоматизації управління якістю
сервісного обслуговування.
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Управління якістю
сервісного обслуговування

Інформаційноаналітичний портал

Прикладне
інтерфейсне
середовище

Контрольнотехнологічний портал

Сервісне
середовище
Засоби мультимедіа

Телематичні служби

ГІС

Доступ
Пошук

Доступ

Документообіг

Доступ

Копірування
Зберігання

Web-додатки
Пошук

Інформаційне
середовище
Інформаційні ресурси

Обчислювальні ресурси

Контролер домену

Web-сервіс

Транспортне
середовище

Транспортна мережа

Зовнішні мережі
Сервіси інших
Державних мереж

Зовнішні ресурси

Зовнішнє мережеве
та інформаційне
середовище

Управління комплексною безпекою

Портал
управління

Автоматизована система управління зв’язком

Управління функціонуванням, експлуатацією та інформаційною безпекою

Рис. 7. Архітектура автоматизованої системи управління зв’язком

Засоби прикладного середовища повинні забезпечувати формування, доведення та
надання на прикладному рівні всім посадовим особам послуг: управляючих впливів з
формування та передачі команд, сигналів підтвердження, директив, донесень та
розпоряджень по зв’язку, прийому та оперативному аналізу інформації, донесень, доповідей,
що поступають від посадових осіб різних підсистем управління.
До складу цих підсистем разом з посадовими особами органів управління зв’язком та
іншими засобами забезпечення входить автоматизована система інформаційної підтримки
(АСІП) (рис. 8).
АСІП представляє собою інтерактивну людино-машинну систему, яка призначена
реалізовувати інформаційну підтримку процесів планування зв’язку [8]. Пропонується
концепція розробки АСІП як гібридної системи, що об’єднує виконання “жорстких”
алгоритмів, маніпулювання фактографічною інформацією в базі даних, моделювання на
ґрунті різноманітних імітаційних та аналітичних моделей з бази моделей, обробку знань та
використання вже реалізованих планів зв’язку з бази прецедентів (рис. 8).
6. Цілі управління МВП
Цілями системи управління можуть бути екстремум або підтримка (виступають як
обмеження) заданих параметрів функціонування всієї мережі, що можна представити в
вигляді [4, 5, 9, 10]:
Ц = 𝑓(𝑆, 𝑃𝑒 , 𝑃зв , 𝐹, 𝑌, 𝑂, 𝑅) → 𝑜𝑝𝑡
при обмеженнях 𝑅 ≤ 𝑅доп та 𝑂 ≤ 𝑂доп , {Тц ≤ Тдоп } → 𝑚𝑖𝑛,
де S – структура системи управління;
𝑃𝑒 – множина параметри елементів системи;
𝑃зв – множина параметрів зв’язків між елементами;
𝐹 – сукупність функцій, що реалізуються системою управління;
𝑌 – умови функціонування системи управління;
𝑂 – обмеження на значення характеристик властивостей системи управління, що
створюється;
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𝑅 – обмеження на ресурси, за допомогою яких буде синтезуватися система управління;
Тц – час циклу оперативного управління мережею;
Тдоп – час, що відведений на управління мережею або її етапи, який визначається
директивними документами.
Процес автоматизованого циклу управління мережі спеціального призначення
З’ясування
Оцінка
задачі за
обстановки
зв’язком (визначення умов
функціонування
мережі)

визначення

Відпрацювання
замислу (вибір варіан-

Прийняття рішення
по організації зв’язку

Завершення
тів топології, організації (оцінка прогнозованої ефективності мере- планууправління, взаємодії,
жі, вибір варіантів побудови, організації
вання
забезпечення)

управління, взаємодії та забезпечення)

генерація

критика

пояснення

модифікація

навчання

Процеси планування та організації підсистем всіх рівнів мережі спеціального призначення

Система багатоаспектних керуємих адаптивних моделей, методів, методик, знань прецедентів та даних, які задають процеси автоматизованого планування та організації зв’язку
підсистем мережі спеціального призначення
Дані для реалізації процесів планування та організації зв’язку мережі
Множина прецедентів по реалізації процесів планування та організації зв’язку мережі
Множина знань по реалізації процесів планування та організації зв’язку мережі
Множина моделей, методів та методик по реалізації процесів планування та
організації зв’язку мережі
Множина моделей та методик
формування варіантів рішень

…………….

Множина моделей та методик
оцінки варіантів рішень

Автоматизована система інформаційної підтримки
Сховище інформації
База даних
Система
управління

База моделей та методів
Функціональні
компоненти

База знань

Інтерфейс
з посадовою особою

Вимоги до АСІП: бойова готовність, продуктивність, керуємість, стійкість, мобільність, безпека

База прецедентів
Інтерфейс з прикладними
програмними модулями

Вимоги до процесу планування: своєчасність;
обґрунтованість; ресурсопотреба; скритність

Рис. 8. Організація процесу управління зв’язком з використанням АСІП

Разом з тим, у системі управління мережею існує ієрархія цілей Ц. Загальна ціль
поділяється на підцілі: планування та оперативного управління. Оперативне управління, в
свою чергу, поділяється (у відповідності з моделлю ISO) на управління якістю
обслуговування, конфігурацією , несправностями, ресурсами тощо. В загальному випадку Ц
можна представити у вигляді списків підцілей, які пов’язані визначеними відношеннями [9]:

Ц  {Ц 0 R01{Ц11 , Ц12 , ... , Ц1n }R12 {Ц 21 , Ц 22 , ... , Ц 2n }...Rij {Ц k1 , Ц k 2 , ... , Ц kn}},

де Ц – ієрархія цілей системи управління; Ц0 – глобальна ціль;Цij – j-а підціль i-го рівня
ієрархії цілей, i  I , k ; j  I , n ; R – множина відношень на підцілі ієрархії цілей.
Наприклад, до мережевих (зонових) цілей управління можна віднести оптимум
наступних параметрів Ц = {Ц1, Ц2, ... , Цn}:
Ц1 – продуктивність всієї мережі, мережі певного рівня або її зони, напряму, маршруту,
каналу; Ц2 – потужність радіопередачів мережі чи її зони; Ц3 – ступінь покриття території
(абонентів) мережею (аероплатформами); Ц4 – структурна надійність (зв’язність) мережі, її
зони; Ц5– кількість апаратних ресурсів (аероплатформ, базових станцій, серверів тощо); Ц6 –
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час функціонування мережі її зони, напряму, маршруту; Ц7 – обсяг службового трафіка; Ц8 –
час планування, розгортання, відновлення мережі чи її зони, напряму; Ц9 – параметри
безпеки й т. д.
Виконання цілей, поставлених перед системою управління МВП, в кінцевому підсумку,
повинно гарантувати функціонування МВП в цілому, окремих мереж, напряму, маршруту з
необхідною ефективністю. Система управління МВП досить ефективна, якщо вона
забезпечує заданий приріст показника її ефективності. Наявність сукупності критеріїв
ефективності обумовлює багатокритеріальність задач управління та значно ускладнює
розробку формальних методів.
Можливим рішенням є визначення головного критерій ефективності (виходячи з
поточної ситуації в мережі), який підлягає оптимізації, а інші переводити в розряд обмежень.
Для цього пропонується використати метод ієрархічного цільового динамічного оцінювання
альтернатив [10].
Таким чином, розглянуті концептуальні основи синтезу автоматизованої системи
управління мережами зв’язку військового призначення. Розглянуто принципи, задачі,
функції та технології управління мережами та запропонована архітектура АСУЗ.
Створення сучасної АСУЗ мережами зв’язку військового призначення дозволить
значно покращити показники її функціонування.
Напрямком подальших досліджень є інтелектуалізація процесів управління мережами
військового призначення.
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ОСНОВНІ ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ЗВ'ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Розглядаються проблеми реалізації в перспективі єдиного інфокомунікаційного простору (далі – ЄІКП)
Збройних Сил України (далі – ЗСУ). Наводиться перелік перспективних інформаційних і телекомунікаційних
технологій, практичне застосування яких має забезпечити реалізацію ЄІКП з необхідною функціональністю.
Бондаренко Л.А., Плуговая О.Б., Цымбал И.В., Черныш Ю.А. Некоторые вопросы инновационных
направлений развития системы связи группировки войск. Рассматриваются проблемы реализации в
перспективе единого инфокоммуникационного пространства (дальше – ЕИКП) Вооруженных Сил Украины
(дальше – ВСУ). Дается перечень перспективных информационных и телекоммуникационных технологий,
практическое применение которых должно обеспечивать реализацию ЕИКП с необходимой
функциональностью.
L. Bondarenko, O. Plugova, I. Symbal, U. Chernish Some issues about innovational directions of development
of communication systems of military groups. The problems of united information imprementation and communication
space (UICS) for Armed Forces of Ukraine. A list of prospective information and telecommunication technologies, the
practical application of which should ensure the implementation UICS with the required functionality is given below.
Ключові слова: єдиний інфокомунікаційний простір, мережецентричний принцип управління військами,
системи управління, системи зв'язку.

І. Вступ
У сучасних умовах роль системи зв’язку істотно зростає. Ця теза сьогодні набуває
особливу значимість, оскільки саме система зв’язку, виконуючи завдання забезпечення
інформаційного обміну в системі управління, повинна швидко реагувати на зміни
обстановки, динамічно змінювати свою структуру, удосконалювати способи побудови і
режими роботи.
Досягти цього можливо тільки шляхом створення ефективної системи управління, що
функціонує в єдиному інфокомунікаційному просторі, здатної в реальному масштабі часу
обробляти інформацію, виробляти управляючі дії (доводити оперативну інформацію, накази
і команди до бойових платформ та інш.).
Під ЄІКП розуміється сукупність інтегрованих інформаційних ресурсів всіх рівнів, з
єдиними правилами створення і споживання, єдиними стандартами уявлення і можливістю
безпосереднього доступу до них користувачів відповідно до наявних повноважень, а також
телекомунікаційних мереж, що забезпечують підтримку інформаційних взаємодій за рахунок
надання комплексу послуг з організації доступу до мереж, комутації, маршрутизації, доступу
до служб.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Основні погляди керівництва Міністерства оборони на особливості будівництва
Збройних Сил в доступній для огляду перспективі викладені в [1].
Програми створення ЄІКП у військовій області орієнтовані на реалізацію концепції
оборонної інфраструктури, яка передбачає технічне переоснащення ЗСУ і впровадження
нових принципів управління.
Передбачається, що створення ЄІКП ЗСУ буде досягатися на основі об'єднання і
розвитку існуючих інформаційно-аналітичних ресурсів, призначених для забезпечення
ефективної управлінської діяльності органів військового управління [2].
Аналіз стану існуючої телекомунікаційної системи ЗСУ за оцінками ії ефективності,
розрахованої за кількісними та якісними показниками, свідчить про те, що система
відноситься до неавтоматизованої та відносно ефективної системи і не спроможна повною
мірою задовольнити сучасні вимоги до управління військами.
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Постановка проблеми
На наш погляд, удосконалення системи управління ЗСУ повинне здійснюватися із
застосуванням інноваційних підходів, заснованих на:
– впровадженні мережецентричного принципу управління військами;
– побудові технічної основи системи управління, що базується на використанні
сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій;
– переозброєнні військ технікою зв’язку, побудованою на цифрових способах обробки
інформації;
– оптимізації складу, структури органів управління і виробленню оптимальних
алгоритмів їх роботи;
– побудові розподілених (віртуальних) пунктів управління;
– впровадженні сучасних інформаційних технологій підтримки ухвалення рішень;
– виробленню нових принципів організації управління і зв’язку;
– визначенні шляхів скорочення циклу управління військами.
Крім того, цей процес повинен здійснюватися за єдиною методологією відповідно до
концептуальних поглядів на розвиток системи управління ЗСУ. Причому, усі складові
інноваційного розвитку системи управління ґрунтуються або використовуються в тій або
іншій мірі інформаційно-телекомунікаційними ресурсами стратегічного та оперативного
рівнів управління.
ІІ. Основна частина
Інформаційний простір ЄІКП утворюють інформаційно-аналітичні, керуючі системи
(підтримки прийняття рішень, планування операцій і бойових дій, управління військовими
діями, електронного документообігу і т.д.), що реалізуються на різних рівнях системи
управління ЗСУ. Телекомунікаційну основу ЄІКП ЗСУ повинна становити сукупність
телекомунікаційних мереж (далі – ТКМ) ЗСУ, операторів зв’язку України, інших військових
формувань, що реалізуються на базі існуючих мереж і комплексів зв’язку.
ТКМ включає стаціонарний та мобільний компоненти.
Досвід ведення бойових дій збройними силами НАТО та проведення антитерористичної
операції в зоні АТО, показують, що в телекомунікаційних системах військового призначення
здійснюється перехід на нові технології обміну інформацією з використанням ЄІКП.
У якості важливої умови їх реалізації військовими фахівцями розглядається
впровадження трансформованої архітектури систем зв’язку озброєних формувань [3, 4].
Головними відмінностями цієї архітектури від існуючої є використання систем на
основі принципів побудови мереж з використанням ІР протоколів, а також сполучення
різних телекомунікаційних систем, які забезпечать своєчасне доведення інформації до
споживачів, минувши проміжні ланки [4].
Використання сучасних технологій побудови мереж зв’язку спрямоване на створення
об’єднаних мультимедійних мереж обміну інформацією в інтересах ведення розвідки,
вогневої поразки і матеріально-технічного забезпечення. При цьому, одним з головних вимог
є забезпечення безперервного, високошвидкісного зв’язку з об’єктами, що знаходяться
в русі.
Принципи, що закладаються в побудову зарубіжних інноваційних систем військового
зв’язку, повинні вивчатися, аналізуватися і використовуватися при побудові перспективної
системи зв’язку.
Перспективні технології та напрями їх використання при створення засобів
зв'язку і систем управління нового покоління
Компоненти ЄІКП можуть бути реалізовані на базі різних інформаційних,
телекомунікаційних та комп’ютерних технологій (сучасних і перспективних), в тому числі –
технологій розподілених обчислень, штучних інтелектуальних систем, нанотехнологій і інш.,
тобто тих технологій, які віднесені до критичних для ЗСУ на поточний період [3, 4].
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З усієї безлічі перспективних інформаційних технологій можуть бути виділені базові
технології, які в значній мірі визначають вигляд систем управління нового покоління.
Перелік перспективних технологій може бути виявлений на підставі аналізу урядових
програмних документів, результатів аналітичних досліджень провідних експертів у
світовому і національному масштабі, програм розвитку різних (в першу чергу силових)
відомств провідних зарубіжних країн. Узагальнення і класифікація аналітичних матеріалів
дозволяє сформувати перелік перспективних технологій, які є актуальними для проведених
розробок на найближчу і більш віддалену перспективу.
Інформаційні технології:
– технології розподілених обчислень;
– сховища даних;
– системи управління знаннями, в тому числі – оперативної аналітичної обробки даних
(OLAP), інтелектуального аналізу даних (Data Mining), ведення звітності (OLTP) і т.д.;
– експертні системи;
– мультиагентні системи;
– розрахунково-логічні системи;
– системи підтримки прийняття рішень;
– архітектури, орієнтовані на послуги;
– додатки, що використовують дані про місцезнаходження;
– семантичний Web (в тому числі – онтологічні методи представлення знань);
– технології автоматизації проектування і програмування і т.д.
Комунікаційні технології:
– широкосмуговий безпроводовий зв’язок (в тому числі Mesh-мережі, Wi-Max, HSxPA,
EV-DO);
– рухомий супутниковий зв’язок;
– оптичне хвильове мультиплексування;
– радіомережі що здатні до самоорганізації;
– активна і пасивна ретрансляція;
– пакетний радіозв’язок;
– відеоконференцзв’язок та інш.
В узагальненому вигляді еволюція технологій може ілюструватися даними, що наведені
в табл. 1.
Таблиця 1
Перелік технологій і еволюція їх розвитку
Технології
Телекомунікаційні

І етап
ISDN. Internet

Інформаційні

Системи ”клієнт –
сервер”.
Розподілені
обчилювання.
Розподілені БД.
TMN. TMF.

Підтримки
експлуатаційних
процесів
Формалізації знань
про проблемну
галузь.

Специфікації. Мови
візуального
моделювання.

ІІ етап
Подальші етапи
Intranet. Корпоративні мережі Широкосмугові конвергентні
NGN, IMS. 4G (мобільні). Web, мережі. Мережі що здатні до
SDN
самоорганізації.
Сервісно – орієнтовані
Системи управління знаннями.
архітектури. СППР. Системи
Богатоагентні глобальні
управління знаннями.
мережі.
Богатоагентні локальні мережі.
Інтелектуальні агенти
реального часу.
NGOSS. СППР.
Інтелектуальні системи
підтримки експлуатаційних
процесів.
Мови візуального моделювання. Універсальні онтології для
Онтології окремих проблемних глобального
галузей.
інфокомунікаційного простору.

Іноваційність системи зв’язку пов’язана з технічною складовою інноваційних Збройних
Сил і може бути визначена наступними ознаками:
– інтенсивна змінюваність поколінь техніки зв’язку і автоматизації;
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– швидке впровадження принципово новітніх технологій в засоби зв’язку;
– розробка нових перспективних способів організації зв’язку і побудови системи
зв’язку, бойового застосування військових частин і підрозділів зв’язку, інтенсивне створення
їх технічного базису та інш.
Система зв’язку, що відповідає цим вимогам, на наш погляд, буде в технічному аспекті
повністю інноваційною і забезпечить успішне рішення завдань за призначенням.
Перехід на модульний принцип побудови польових вузлів зв’язку, створення
перспективних віртуальних польових пунктів управління вимагають розробки нових
способів забезпечення зв’язку, розвитку теорії і практики бойового застосування військових
частин і підрозділів зв’язку, створення перспективних базових комплексів технічних засобів
зв’язку.
Інновацію інфокомунікаційної складової системи управління військами пропонується
здійснювати шляхом:
– зіставлення відповідних параметрів і характеристик поточного і перспективного стану
інфокомунікаційних систем різних ланок управління і визначення розриву між ними із
застосуванням сучасних технологій аналізу;
– визначення основних напрямів інноваційного розвитку телекомунікаційних систем
різних ланок управління з метою реалізації вимог до системи зв’язку по показникам бойовій
готовності, пропускній спроможності, розвідувальній захищеності, стійкості, керованості і
доступності.
Реалізація інноваційних цілей дозволить забезпечити:
– відповідність систем зв’язку вимогам, що пред’являються до них системою
управління з подоланням існуючого технологічного відставання від армій провідних
зарубіжних країн і мереж зв’язку загального користування України;
– відповідність прогнозованим вимогам розвитку інформаційних і телекомунікаційних
технологій з метою формування ЄІКП ЗСУ.
Нові принципи, що закладаються в основу управління військами в усіх ланках
управління вимагають істотного підвищення стійкості, розвідувальної захищеності і
мобільності елементів системи зв’язку, а також її реконфігураційній здібності.
Як основний принцип розвитку системи управління ЗСУ розглядається концентрація
зусиль на створення міжвидової багатофункціональної (інтегрованої) системи управління,
побудованої на основі розробки і застосування максимально уніфікованих і сумісних
програмно-технічних засобів, мінімальний склад пунктів і засобів управління, необхідних
для ефективного управління військами і всіма видами забезпечення бойових дій при
безумовному виконанні оперативно-стратегічних вимог до системи управління.
Як наслідок, основу створюваної перспективної польової системи зв’язку повинна
скласти розподілена і рівно доступна, для усіх абонентів, транспортна мережа зв’язку, що є
мережею зв’язку загального користування угрупування військ в зоні відповідальності.
Це дозволить звільнитися від громіздких і слабо захищених від радіоелектронної дії
супротивника опорних вузлів зв’язку. Вони мають бути замінені на вузли доступу і
автоматичні комутаційні центри, що дозволяють інваріантне змінювати конфігурацію мережі
зв’язку залежно від обстановки і що забезпечують доступ абонентів до ресурсу системи
зв’язку.
На сучасному етапі розвитку і рівня впровадження інформаційних і телекомунікаційних
технологій, інноваційність системи зв’язку в основному визначатиметься:
– інтеграцією транспортної мережі зв’язку угрупування військ в мережу зв’язку
загального користування ЗСУ;
– модульною побудовою вузлів зв’язку польових пунктів управління різних рівнів,
структура яких складається з однакових функціональних елементів;
– побудовою розподіленої і ешелонованої польової транспортної мережі зв’язку,
рівнодоступної для надання ресурсу абонентам;
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– переходом на єдині інфокомунікаційні служби і послуги, які надаються ними, що
дозволить забезпечити функціональну інтеграцію по устаткуванню (перехід від видів зв’язку
до служб і послуг), скоротити типаж апаратури і зменшити кількість комплексних апаратних
зв’язку на вузлах зв’язку пунктів управління;
– організацією високошвидкісного радіодоступу і об’єктових мереж, що
використовують високошвидкісні засоби широкосмугового доступу, що підвищить
завадозахищеність і розвідзахищеність системи зв’язку.
Надалі, у міру реалізації інноваційних проектів, розробки і оснащення військ
перспективними, завадостійкими, розвідзахищеними цифровими комплексами зв’язку,
розвиток системи зв’язку повинен бути спрямований на створення мережевої архітектури і
перехід до принципу побудови мережевої інфраструктури.
Інфраструктурний принцип побудови системи зв’язку припускає розгортання
транспортної мережі зв’язку з багаторівневим ешелонуванням (у космосі, в повітрі, на морі і
землі) структури і формування ЄІКП в зоні відповідальності.
Такий принцип побудови системи зв’язку дозволить створити умови для оперативного
розгортання телекомунікаційних мереж військового призначення, які мають високу
пропускну здатність, стійкість, доступність і розвідувальну захищеність. Система зв’язку
зможе трансформуватися з урахуванням оперативних завдань, що вирішуються органами
управління, збереження якості послуг зв’язку і безперервності управління військами за
рахунок використання окремих її елементів залежно від обстановки, що складається.
Основними елементами мережевої інфраструктури польової системи зв’язку будуть:
– транспортна мережа;
– мережі доступу;
– система управління мережами зв’язку;
– система забезпечення безпеки інформації;
– абонентські служби;
– призначені для користувача інтерфейси.
Особливостями перспективної польової системи зв’язку є висока мобільність вузлів
зв’язку і підвищені можливості здійснення зв’язку в русі (у тому числі і широкосмугової з
високою швидкістю передачі даних). Пункти управління отримають можливість здійснювати
обмін засекреченою інформацією (телефонною, передачі даних, відео) по каналах
радіозв’язку, у тому числі і в русі.
Метою інноваційного розвитку системи зв’язку на довгострокову перспективу є
створення взаємопов’язаної мережевої інфраструктури, що відповідає вимогам по
своєчасності, достовірності і безпеці зв’язку.
Основні напрями розвитку системи зв’язку на довгострокову перспективу представлені
на рис.1.
Реалізація і безумовне виконання завдань зв’язку при підготовці і в ході військових дій
вимагає, щоб військові частини і підрозділи зв’язку перебували в категорії постійної
готовності і забезпечували випереджаючу готовність системи зв’язку по відношенню до
готовності органів управління і військ. Крім того, війська зв’язку мають бути здатні у будьякий час і в різних умовах обстановки виконувати завдання по забезпеченню зв’язку в
інтересах управління військами без доукомплектування особовим складом і технікою в
умовах дії різних видів зброї супротивника, інтенсивного ведення РЭБ (далі –
радіоелектронна боротьба), небезпечних чинників техногенного і природного характеру і
перешкод усіх видів.
Вузлові військові частини зв’язку у своїй організаційній структурі повинні мати
комплекси технічних засобів, що забезпечують надання посадовим особам пунктів
управління сучасних телекомунікаційних послуг, доступ до ресурсів мережі зв’язку
загального користування ЗСУ для обміну інформацією, як на місці, так і в русі.
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Завдання, склад, організаційна структура з’єднань і військових частин зв’язку повинна
змінюватися відповідно до змін структури системи управління і завдань зв’язку, що
вирішуються при підготовці і веденні військових дій.
Створення програмно-апаратних комплексів по
наданню інформаційно-телекомунікаційних
послуг на основі єдиного транспортного середовища,
застосування сучасних управлінських,
технологічних і технічних рішень
Створення транспортної мережі зв'язку
військ (сил) з переважним використанням
устаткування зв'язку вітчизняного виробництва

Інтеграція інформаційно-телекомунікаційних
систем (засобів) вогневого ураження, розвідки,
радіоелектронної
боротьби, навігації і зв'язку

Забезпечення інформаційно-технологічної
сумісності засобів та комплексів зв’язку що
експлуатуються у військах і приймаються на
постачання

Створення прихованої системи зв'язку на
основі уніфікованих модульних (контейнерних)
територіально рознесених комплексів
технічних засобів зв'язку

Ешелонування польової системи зв'язку в
космічному, повітряному, морському і наземному
ешелонах
Створення високонадійних мультисервісних
мереж зв'язку, що виключають несанкціонований
доступ до інформації, зі застосуванням
перспективних технологій
Створення віртуальних ІТВ у складі
віртуальних пунктів управління
об'єднань, з'єднань (частин)

Перспективні
напрями
розвитку
системи зв'язку
Збройних
Сил
України

Створення автоматизованої системи управління
зв'язком на основі штучного інтелекту, що виконують функції моніторингу стану і оперативного
управління елементами системи зв'язку
Створення єдиної системи технічного
забезпечення зв'язку і автоматизації, що входить
до складу уніфікованої системи
матеріально-технічного забезпечення
Створення роботизованих елементів системи
зв'язку, що забезпечують виконання завдань, без
залучення особового складу військ зв'язку
Створення автономних джерел електроживлення,
що використовують енергію сонячних батарей,
вітру (ветродвигуни), термоелектричну реакцію
(термоелектричні генератори)

Створення підсистеми кібернетичного захисту та
безпеки в інформаційній та телекомунікаційній
системах

Створення елементів системи зв'язку,
що самоорганізуються і самовідновлюються,
заснованих на сінергетичних властивостях системи
і мережецентричних принципах управління
зв'язком (Маch-технології)

Рис.1 Основні напрями розвитку системи зв’язку угрупування військ
на довгострокову перспективу

У складі військових частин і підрозділів зв’язку в перспективі повинні з’явитися
військові частини і підрозділи, що виконують завдання по розгортанню елементів
перспективної системи зв’язку і забезпеченню зв’язку в ЕІКП.
ІІІ. ВИСНОВКИ
Таким чином, розвиток і застосування інформаційних і телекомунікаційних технологій
в довгостроковій перспективі докорінно змінять структуру і принципи побудови системи
зв’язку і спонукає перебудову організаційних структур військових частин і підрозділів
зв’язку. Ці процеси будуть спрямовані в першу чергу на забезпечення управління військами
при підготовці і веденні військових дій в єдиному інформаційному просторі.
Реалізація інноваційних підходів в побудові систем зв’язку дозволить вже найближчим
часом підійти до вирішення проблеми створення ЄІКП ЗСУ.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З
ПСЕВДОВИПАДКОВОЮ ПЕРЕСТРОЙКОЮ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ
Стаття присвячена аналізу завдань, які виникають при розробці та експлуатації засобів радіозв’язку
(ЗРЗ) з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти (ППРЧ). Запропоновано можливі напрямки
вирішення цих завдань. Особлива увага звертається на підвищення завадозахищеності ЗРЗ з ППРЧ.
Гурский Т.Г., Жук А.Г., Кривенко А.В., Шишацкий А.В. Направления усовершенствования средств
радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Статья посвящена анализу задач,
возникающих при разработке и эксплуатации средств радиосвязи (СРС) с псевдослучайной перестройкой
рабочей частоты (ППРЧ). Предложены возможные направления решения этих задач. Особое внимание
обращается на повышение помехозащищенности СРС с ППРЧ .
T. Hurskyy, O. Zhuk, O. Kryvenko, A. Shishatskiy The Ways of Improvement of Radio Communication
Means with Frequency Hopping Spread Spectrum Mode. The article analyses the problems which are appeared in the
development and service of Radio Communication Means ( RCM) with Frequency Hopping Spread Spectrum ( FHSS)
Mode. The possible ways of settlement of these tasks are proposed. Particular attention is turned to improvement of
anti-jam facility of RCM with FHSS modes.
Ключові слова: засоби радіозв’язку (ЗРЗ), псевдовипадкова перестройка робочої частоти (ППРЧ),
станція завад (СЗ), завадозахищеність.

Вступ. Системи і засоби військового радіозв’язку функціонують у складній
радіоелектронній обстановці, що зумовлюється навмисними і ненавмисними завадами, які
діють в каналі, та завмираннями сигналів, що виникають внаслідок багатопроменевого
поширення радіохвиль.
У сучасних військових засобах радіозв’язку, зокрема, виробництва „Harris” (США),
„Elbit” (Ізраїль), „Thales” (Франція), комплексів „Акведук”, „Азарт”, „Граніт” (Російська
Федерація) та ін. з метою підвищення розвід- і завадозахищеності використовується режим
псевдовипадкової перестройки робочої частоти (ППРЧ). Суть ППРЧ полягає у тому, що
радіостанції кореспондентів одночасно за невідомим постановнику завад псевдовипадковим
законом швидко переходять на нову радіочастоту. При використанні режиму ППРЧ
успішність функціонування радіоліній значною мірою залежить від технічних можливостей
засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, а також від швидкості перестройки
частоти. Якщо на одній частоті передається більше одного інформаційного символу,
швидкість перестройки вважається високою (внутрісимвольна ППРЧ), в іншому разі –
низькою (міжсимвольна ППРЧ) [1].
Разом з підвищенням стійкості до впливу навмисних завад, швидка зміна робочої
частоти дозволяє боротися і з багатопроменевістю (за умови, що копії сигналу приходять
порівняно з основним сигналом настільки більший шлях, що приймач уже перестроєний на
іншу частоту в момент їх приходу).
Крім УКХ та КХ радіозасобів, ППРЧ застосовується і у військових радіорелейних
станціях, наприклад, МИК-РЛ400ПР виробництва РФ [2], системах супутникового зв’язку
військового призначення [3].
Проте, засоби радіозв’язку з ППРЧ мають і недоліки, основними з яких є наступні:
станції РЕБ, за певних умов, здатні подавлювати системи з ППРЧ;
підвищені вимоги до системи синхронізації;
створення взаємних завад військовим та цивільним радіозасобам, смуги робочих частот
яких потрапляють у смуги систем з ППРЧ, або частково перекриваються;
зниження швидкості передачі інформації, порівняно з системами на фіксованій частоті.
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Тому метою статті є аналіз завдань, що виникають при розробці та експлуатації
систем радіозв’язку з ППРЧ та визначення напрямків їх вирішення.
Виклад основного матеріалу.
Підвищення стійкості до впливу навмисних завад противника. Для подавлення СРЗ
можуть застосовуватися різні види організованих завад, що реалізуються у відповідних
станціях завад (СЗ). Все різноманіття варіантів СЗ визначається в основному шляхами, якими
їх розробники прагнуть сконцентрувати обмежену потужність передавачів в певних
частотних діапазонах, часових інтервалах та просторових секторах. Метою постановника
завад є розробка такої стратегії вибору завади, яка при загальній обмеженості потужності
передавача завад Рз повинна забезпечити мінімізацію відношення сигнал/завада на виході
приймача.
Шумова загороджувальна та шумова завада в частині смуги. Найбільш
універсальною і стійкою до різних способів підвищення завадостійкості СРЗ є шумова
загороджувальна завада (рис. 1) [1], моделлю якої є обмежений у смузі білий гаусівський
шум зі спектральною щільністю потужності Gз,
(1)
Gз  Рз fс ,
де Δfс  ширина спектра сигналу.
Загороджувальна завада повинна перекривати частотний діапазон СРЗ і при відповідній
потужності СЗ бути в змозі подавити СРЗ при будь-яких способах перестройки частоти.
Оскільки частотний діапазон СРЗ може бути досить значним, потужність передавача завад
повинна бути достатньо великою. У зв’язку з цим СЗ загороджувального виду
представляють велику небезпеку з точки зору забезпечення електромагнітної сумісності
(ЕМС) для інших радіоелектронних засобів (РЕЗ), що працюють в тому ж діапазоні частот.
При цьому сама СЗ стає радіопомітною і, як наслідок, уразливою ціллю для засобів
вогневого ураження противника. Відмічені недоліки звужують можливості застосування СЗ
загороджувального виду [1].
Потужність шумової завади може бути використана ефективніше за рахунок
зосередження її в обмеженій смузі частот, значно меншій, ніж діапазон частот СРЗ. Таку
заваду прийнято називати шумовою завадою в частині смуги (зосередженою по спектру
завадою, завадою з частковим перекриттям спектру сигналів СРЗ) (рис. 2). Спектральна
щільність потужності шумової завади в частині смуги Gз, може бути представлена у вигляді
двох рівнів [1, 4]:
 Pз
в смузі
fc ;

Gз   f c
(2)
 0
в смузі (1  f c ),
де   коефіцієнт, що характеризує частину смуги сигналу, яку займає завада, 0    1.
Gз(f)

Gз(f)
Gз

Gз
0

fc

0
f

а)

fс
fc
б)

Рис. 1. Шумова завада: а) загороджувальна; б) в частині смуги
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Як випливає з (2), спектральна щільність потужності шумової завади в частині смуги
зростає в 1/ разів у порівнянні зі спектральною щільністю потужності шумової
загороджувальної завади (1). Станція шумових завад з рівномірно розподіленою потужністю
в межах смуги fc подавлює частотні елементи сигналу.
З метою підвищення ефективності системи РЕП, спектр шумової завади в частині
смуги може стрибкоподібно за випадковим законом переміщуватися по всьому діапазону
частот СРЗ.
Графіки залежності Pб  f (Q 2 ) , де Q 2 – відношення сигнал/шум, для випадку, коли
СРЗ використовує некогерентну частотну модуляцію (ЧМ) для різних значень 
представлено на рис. 2 [5]. В табл. 1 наведено відповідні значення  .
Таблиця 1
γ1
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Рис. 2. Завадостійкість радіолінії з ППРЧ при впливі ШЗЗ та ШЗЧС

Очевидно, що при даній моделі завади для будь-якого співвідношення сигнал-завада
Pс / Pз має місце оптимальне значення частини подавлюваної смуги opt, при якій
завадостійкість СРЗ буде мінімальною. Завада з такими параметрами є найгіршою для СРЗ. З
метою поточної оптимізації ширини спектру завади в частині смуги і потужності завади в СЗ
необхідно мати станцію радіотехнічної розвідки (РТР) для вимірювання параметрів сигналів
СРЗ, що підлягають подавленню.
Напрямки вдосконалення радіозасобів з ППРЧ при впливі ШЗЗ та ШЗЧС. При
впливі ШЗЧС у разі унеможливлення передачі інформації через перевищення Рб
допустимого значення необхідно збільшувати ширину хопсета – смуги частот, у межах якої
здійснюється перестройка. При цьому, противник змушений буде розширювати спектр
завади, при  = 1 вона перетвориться у ШЗЗ. Якщо у СЗ вичерпані енергетичні можливості,
вона не може створити заваду з необхідною спектральною щільністю потужності (СЩП) і не
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здатна подавити радіолінію. В іншому випадку, єдиним виходом СРЗ є збільшення
потужності передавача.
У сучасних ЗРЗ з ППРЧ розширення хопсета можливо реалізувати за допомогою
оператора, тому він повинен бути достатньо підготовленим і вміти здійснювати відповідні
налаштування радіостанції. Іншим способом, який не вимагає високої кваліфікації оператора,
є створення запасних каналів з хопсетами у інших ділянках робочого діапазону частот, з
хопсетами з більшою шириною. В обох випадках організаційно (на рівні інструкцій
операторам радіостанцій) повинен бути визначений порядок входження в зв’язок у випадку
впливу засобів РЕБ.
Слід зауважити, що зі збільшенням ширини хопсета погіршується якість зв’язку
(збільшується ймовірність помилки через те, що закони поширення радіохвиль значно
відрізняються для різних частотних елементів, і тим більше, чим далі вони рознесені по
частотній осі), а значить – зменшується дальність зв’язку. Якщо дальність необхідно
зберегти на тому ж рівні – слід зменшувати швидкість передачі інформації.
Тому напрямком удосконалення радіозасобів при впливі ШЗЗ та ШЗЧС є створення
методик вибору параметрів радіостанцій, які без участі оператора забезпечать автоматичний
вибір необхідної середньої частоти та ширини хопсету, а також швидкості перестройки
частоти для забезпечення заданої швидкості, якості та дальності зв’язку.
Полігармонійна завада. Для СРЗ з ППРЧ ефективною завадою, за певних умов, є
полігармонійна (багатотональна) завада [1], що представляє собою набір із l немодульованих
гармонійних коливань рівної потужності, розподілених по діапазону частот fc відповідно до
заданої постановником завад стратегії (рис. 3).
Рз(f)

0

fc

f

Рис. 2.8. Полігармонійна завада

Рис. 3. Полігармонійна завада

Наприклад, для СРЗ з ППРЧ для створення ефективної полігармонійної завади потрібне
достатньо точне наведення вузькосмугових завад на центральні частоти каналів, а також
забезпечення на вході i-го каналу приймача СРЗ необхідного співвідношення потужності
завади Рз і потужності сигналу Рс. Ефективність полігармонійної завади, що діє в тому ж
каналі, в якому знаходиться і сигнал, залежить від різниці фаз між завадою і сигналом. При
несприятливих фазових співвідношеннях і рівності Рз = Pс завада може повністю подавити
корисний сигнал.
Напрямки вдосконалення радіозасобів з ППРЧ при впливі полігармонійної
завади. Для збільшення завадозахищеності до впливу полігармонійної завади СРЗ повинна,
як і випадку ШЗЗ та ШЗЧС мати можливість збільшувати ширину хопсета, змінювати
центральні частоти елементів сигналу, збільшувати потужність. Деякі типи радіостанцій з
ППРЧ використовують обмежену кількість частот, незважаючи на ширину хопсета.
Наприклад, радіостанція Р-002 виробництва ТОВ „Телекарт-Прилад” може використовувати
до 256 частот, що значно спрощує завдання постановника завад. Тому кількість частот у
хопсеті повинна бути максимально можливою.
Завада у відповідь. Наявну потужність СЗ найбільш раціонально можна
використовувати при створенні завад у відповідь (ретрансльованих завад) [1, 4, 6].
Потужність передавача завад в цьому випадку концентрується лише в смузі частот СРЗ, що
подавлюється, і лише під час її роботи. У якості завади у відповідь можуть застосовуватися
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шумова і вузькосмугова (гармонійна) завада, а також комбінація шумової і
вузькосмугової завад.
Завади у відповідь певною мірою є копією частотних елементів сигналу СРЗ, що
подавлюється. Це може привести до того, що на приймальній стороні СРЗ такі завади
можуть бути сприйняті як корисні сигнали свого кореспондента. У загальному випадку
завадами у відповідь можуть бути модульовані шумом перехоплені частотні елементи
сигналу. Моделлю таких завад є стаціонарний вузькосмуговий гаусівський процес.
Для застосування завад у відповідь станція РТР повинна здійснювати аналіз
радіоелектронної обстановки і вибір на цій основі СРЗ, що підлягає подавлененю. За
відсутності прийому сигналів від СРЗ випромінювання завади припиняється і станція РТР
переходить в режим пошуку сигналів СРЗ. Слід зазначити, що завада у відповідь особливо
ефективна проти СРЗ на фіксованих частотах та з міжсимвольною (повільною) ППРЧ [1].
Завади у відповідь з погляду енергетичних можливостей є одними з найбільш
ефективних для подавлення СРЗ. Наприклад, для СРЗ з ППРЧ їх ефективність не залежить
від коефіцієнта виграшу, який має СРЗ за рахунок розширення спектру сигналів. Проте
створення завад у відповідь для СРЗ з ППРЧ за порівняно короткий час передачі частотних
елементів сигналу (стрибків частоти) наштовхується на технічні і організаційні труднощі.
Серйозною проблемою, з якою стикаються при створенні завад у відповідь, є не тільки
обмеження за часом передачі завад, але і обмеження по потужності станції завад. Якщо
одночасно перехоплюється декілька сигналів в різних частотних каналах, то СЗ вимушена
або розподіляти свою потужність між цими сигналами рівномірно, або спробувати виділити
сигнали тільки тієї СРЗ, що підлягає подавленню.
Результат впливу ретрансльованах завад на приймач радіозасобу з ППРЧ у загальному
випадку може бути оцінений величиною середньої ймовірності помилки на біт інформації
Рб [6]:
 Eс 
Е 
  1  P2  с  ,
(5)
Pб  P1 
 G0  Gз 
 G0 
де Р1  середня ймовірність помилки на біт при впливі ретрансльованої завади; Р2  середня
ймовірність помилки на біт при відсутності ретрансльованих завад на вході демодулятора; Ес
– енергія сигналу; G0 – спектральна щільність потужності шуму; Gз – спектральна щільність
потужності завади;  – коефіцієнт, що характеризує частину частотного елемента, вражену
завадою (коефіцієнт перекриття), 0    1.
У перспективних станціях ретрансльованих завад УКХ діапазону, що використовують
новітні технічні досягнення і швидкодіючу мікропроцесорну техніку в апаратурі РЕП,
мінімальний час спрацьовування tспр.min може складати десятки мікросекунд і менше [6]. У
цих умовах важливим параметром радіозасобу з ППРЧ (з погляду завадозахищеності) є
фактичний час роботи на одній частоті tр.
Цей параметр, який визначає швидкість перестроювання частоти vпер, характеризує
можливість радіозасобу з ППРЧ „втікати” від впливу ретрансльованих завад. Час роботи
радіозасобу на одній частоті визначається, в основному, шириною смуги частотного каналу і
кінцевим часом переключення синтезатора частот.
Коефіцієнт перекриття сигналу ретрансльованою завадою залежить не тільки від часу
спрацьовування tспр, але і від взаємного розташування (топології) передавача і приймача
СРЗ, а також станції ретрансльованих завад на місцевості, що визначає час затримки завади
tз (рис. 4).
Якщо час роботи радіозасобу на одній частоті tр менший, ніж сумарний час
спрацьовування tспр і час запізнювання завади tз, обумовленого розміщенням (топологією)
на місцевості передавача і приймача СРЗ та станції ретрансльованих завад і кінцевою
швидкістю поширення радіохвиль, то ретрансльована завада є неефективною. У цьому
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випадку коефіцієнт  = 0, а середня ймовірність помилки на біт Рб, як видно з формули (5),
визначається тільки власними шумами приймача.
При цьому допустимий час роботи tр приймача без впливу на нього завад дорівнює [6]
tр  tспр  tз ;

tз 

1
r1  r2  r12 ,
Cp

де r1  відстань від станції ретрансльованих завад до передавача СРЗ, r2  відстань від станції
ретрансльованих завад до приймача СРЗ, r12  відстань передавачем і приймачем СРЗ, Ср 
швидкість поширення радіохвиль.

r12

Передавач

Приймач

r2

r1

Станція завад

Рис. 4. Схема розташування радіолінії та станції завад

Чим ближче приймач СРЗ знаходиться до станції ретрансльованих завад, тим менше
допустимий час його роботи tр без впливу завад.
Ефективний вплив ретрансльованої завади при її достатній потужності на приймач
СРРЗ з ППРЧ досягається при виконанні співвідношення
r r r
(1   )tр  1 2 12  tспр .
(6)
Cp
Використовуючи нерівність (6), можна оцінити часові можливості станції
ретрансльованих завад для подавлення СРЗ з різною тривалістю роботи на одній частоті.
При виборі швидкості ППРЧ у військових УКХ радіостанціях необхідно враховувати,
що зі збільшенням швидкості ППРЧ підвищується захищеність від організованих завад і
погіршуються умови для виявлення і пеленгації, але у той же час, підвищується вартість
радіостанцій, погіршується електромагнітна сумісність, зростає час синхронізації. Прийнятні
швидкості ППРЧ лежать у діапазоні 50-600 стр/с [4].
При таких швидкостях захищеність від організованих завад у відповідь є теоретично
невисокою, однак на практиці постановку завади у відповідь складно реалізувати через
високу щільність радіостанцій у зоні ведення бойових дій, а також внаслідок
багатопроменевості та допплерівських зсувів частоти. Тому вважається, що збільшення
швидкості ППРЧ понад 200 стр/с не дає переваг. Проте в багатьох сучасних радіостанціях
УКХ діапазону швидкість ППРЧ скаладає до 600-1000 стр/с і більше.
На рис. 5 показано обвідну і часові інтервали окремих складових частотного елемента
при міжсимвольній ППРЧ [1, 4]. На рисунку прийнято наступні позначення: Tdс – інтервал
часу, протягом якого синтезатор частоти не видає напруги („мертвий” час); Tr, Tf – інтервали
часу наростання і спаду фронтів частотного елемента, відповідно; Tdω – інтервал часу,
протягом якого частотний елемент має повну амплітуду і передаються інформаційні та
кодові символи („активний” час); сумарний час Tsw = Tr + Tf + Tdс. називається інтервалом
переключення. З урахуванням введених позначень тривалість стрибка частоти Th = Tdω + Tsω.
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Рис. 5. Обвідна і часові інтервали окремих складових частотного елемента при міжсимвольній ППРЧ

Очевидно, що чим більша швидкість перестройки частоти, тим менша інформаційна
швидкість, оскільки час переключення Tsw не можна довільно зменшувати з ряду причин:
обмеженуа швидкодія синетезатора частоти збуджувача передавача; „дзвін” на виході
фільтра проміжної частоти приймача; підсилення завад від сусідніх частотних каналів
приймача та ін. Це підтверджується й аналізом характеристик радіостанцій з ППРЧ. У табл. 2
систематизовано дані по швидкості передачі інформації для радіостанції Harris RF-7850MHH [7].
Таблиця 2
Швидкість ППРЧ
100
300
1000

Передача мови
Передача даних
(ширина каналу 25 кГц)
(ширина каналу 75 кГц)
16 кбіт/с (CVSD), 2,4 кбіт/с (MELP)
64 кбіт/с
12 кбіт/с (CVSD), 2,4 кбіт/с (MELP)
48 кбіт/с
Тільки 2,4 кбіт/с MELP
–

У радіостанціях комплексу „Азарт” (РФ) швидкість ППРЧ досягає до 20000 стр/с, при
цьому швидкість передачі даних складає всього 7,2 кбіт/с [4].
Зменшення інформаційної швидкості при зростанні швидкості ППРЧ пов’язане з тим,
що час переключення залишається незмінним, а активний час частотного елемента
зменшується, тому відношення Tdw Th зменшується при Tsw  const .
В існуючих радіостанціях пауза між випромінюванням на сусідніх частотних
елементах ( Tsw ) складає близько 10 % від часу однократного використання частоти Th [4].
Якщо передача мови не потребує високих швидкостей передачі, то при передачі даних
виникає завдання досягнення максимально можливої швидкості, а значить – зменшення
швидкості перестройки частоти і, як наслідок, погіршення завадозахищеності відносно
ретрансльованих завад.
Напрямки вдосконалення радіозасобів з ППРЧ при впливі полігармонійної
завади. При передачі даних в умовах впливу ретрансльованих завад виникає декілька задач,
які повинні бути реалізовані у відповідних алгоритмах (режимах) роботи радіостанцій:
1) забезпечення мінімально необхідної швидкості ППРЧ при якій коефіцієнт
перекриття завадою частотного елемента дорівнює нулю, а швидкість передачі даних –
максимально можлива. При цьому необхідно враховувати, що збільшення інформаційної
швидкості призведе до розширення спектра сигналу і, як наслідок, при фіксованій
потужності передавача – до зменшення відношення сигнал/шум (ВСШ) на вході приймача.
Тому збільшення швидкості повинне супроводжуватись зворотним зв’язком передавача та
приймача кореспондентів (для підтримання ВСШ на мінімально допустимому рівні).
Допустиме значення ВСШ встановлюється виходячи з граничної чутливості приймача для
заданого значення ймовірності помилки (при передачі даних, як правило, 10-6) [8];
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2) на етапі входження в зв’язок необхідно забезпечити максимальну дальність зв’язку
(для визначення найбільш віддалених кореспондентів) при мінімально необхідній швидкості
передачі інформації;
3) для забезпечення максимальної прихованості передачі інформації та
розвідзахищеності, необхідно забезпечити максимізацію швидкості ППРЧ та мінімізацію
потужності передавача при заданих швидкості передачі інформації та дальності.
Якщо ж противник намагається ставити заваду у відповідь (значить факт нашої роботи
йому відомий) – доцільно, якщо є можливість та необхідність, зменшити швидкість ППРЧ і
за рахунок збільшення часу активної роботи збільшити інформаційну швидкість.
При передачі мови швидкість фіксована, тому оптимізація параметрів зводиться або до
збільшення дальності зв’язку (мінімізація швидкості ППРЧ), або до підвищення
завадозахищеності (максимізація швидкості ППРЧ). При цьому ймовірність бітової помилки
повинна складати 10-2…10-3 [8].
Крім цього, підвищення завадозахищеності при передачі мови може бути досягнуто
удосконаленням алгоритмів аналого-цифрового перетворення.
Параметри, значення яких можуть змінюватись при забезпеченні як передачі даних, так
і мови є швидкість перестройки, швидкість передачі інформації (для передачі даних), ширина
хопсета, потужність передавача.
Розв’язання задач, спрямованих на підвищення завадозахищеності ЗРЗ з ППРЧ як в
умовах завад у відповідь, так і завад інших типів, може бути реалізовано у рамках технології
програмованих радіостанцій – SDR (Software-Defined Radio) та радіостанцій з
інтелектуальним управлінням. Підхід до побудови інтелектуальних радіосистем отримав
назву когнітивного радіо. Основи технології когнітивних радіосистем представлені, зокрема,
у вигляді стандарту ІЕЕЕ 802.22.
Когнітивна радіосистема може отримувати знання про середовище експлуатації та свій
внутрішній стан, на основі чого динамічно та автономно коригувати власні експлуатаційні
параметри та протоколи для досягнення поставлених раніше цілей і навчатися на основі
отриманих результатів [9].
Забезпечення спільної роботи багатьох радіомереж у загальній смузі частот. У
систему зв’язку з ППРЧ спочатку закладений елемент „ненадійності”. Це викликано тим, що
одночасно на одних частотах працює кілька незалежних систем зв’язку, що призводить до
випадкових збігів частот, тобто до виникнення внутрішньосистемних завад, що знижують
значення коефіцієнта готовності зв’язку.
В СРЗ з ППРЧ ймовірність взаємних завад можна зменшити шляхом збільшення
кількості частотних каналів (розширення хопсету). Крім цього, важливо обирати вид
модуляції з якомога компактнішим спектром, наприклад, частотна маніпуляція без розриву
фази [10].
Організаційним заходом, спрямованим на зниження внутрішньосистемних завад є
урахування частот інших РЕЗ при плануванні хопсетів, введення у радіостанції заборонених
смуг частот (для забезпечення ЕМС з іншими РЕЗ при налаштуванні радіозасобів з ППРЧ, як
правило, є можливість виключити потрапляння робочої частоти у певні смуги частот).
Пошук необхідного технічного рішення може лежати у площині дослідження
псевдовипадкових послідовностей (ПВП), за законами яких змінюються робочі частоти
радіомереж, що працюють поряд і створюють взаємні завади [11]. Крім цього, необхідно
врахувати, від криптографічної стійкості ПВП залежить стійкість СРЗ від розкриття
радіотехнічною розвідкою закону перестройки частоти.
Застосування ППРЧ у радіомережах класу MANET. Технологія ППРЧ дає
можливість організувати гнучку стратегію розподілу каналів у мобільних радіомережах з
динамічною маршрутизацією – MANET (Mobile Ad Hoc Network) [10] та отримати виграш у
пропускній спроможності мережі порівняно з роботою на фіксованих частотах.
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У роботі [11] показано, що коли мобільна радіомережа з ППРЧ використовує
некогерентну частотну маніпуляцію (ЧМ) без розриву фази її продуктивність залежить від
індексу модуляції, кратності модуляції (крім двійкової може застосовуватись
багатопозиційна ЧМ), швидкості завадостійкого коду, потужності передавача. Компроміс
між даними параметрами існує, але на практиці їх значення часто вибираються довільно.
Система синхронізації. Прийом і обробка сигналів ППРЧ вимагає точної синхронізації
між опорними ПВП приймача і передавача [13].
Тільки в разі, коли параметри сигналу, в тому числі і його запізнювання за часом, відомі
в точці прийому, можлива ефективна робота приймального пристрою СРЗ. В реальних
умовах з цілого ряду причин (нестабільність генераторів в передавачі і приймачі, затримка
сигналу при поширенні від передавача до приймача і ін.) Точний момент приходу сигналу на
вхід приймача невідомий. Система синхронізації в режимі ППРЧ виконує наступні завдання:
первинну синхронізацію всіх радіостанцій СРЗ; поточну синхронізацію радіостанцій в
процесі обміну інформацією; введення в будь-який час в синхронізм з радіомережею
радіостанції, з яких-небудь причин вийшла з синхронізму; введення в синхронну
радіомережу нових радіостанцій. Виходячи з цих завдань, до системи синхронізації
пред’являються наступні вимоги: процес синхронізації повинен бути автоматичним і займати
мінімальний час; синхронізація повинна забезпечуватися при гранично низьких значеннях
сигналу на вході приймача; синхронізація повинна зберігатися протягом тривалих проміжків
часу за рахунок місцевих джерел синхронізації (при неприйнятті окремих або декількох
кодограм синхронізації, в режимі радіомовчання і т.д.); кодограми синхронізації повинні
бути захищені від навмисних, випадкових завад; кодограми синхронізації (за формою,
положенням в інформаційному потоці) повинні бути невиразні для радіорозвідки
противника; система синхронізації не повинна вимагати „мітки” істинного часу перед
входженням в синхронізм [13].
У сучасних ЗРЗ з ППРЧ завдання синхронізації успішно використовується за
допомогою прийому сигналів GPS. Проте, слід враховувати можливий вплив завад на канали
прийому GPS, можливе перебування радіостанцій поза зоною пориття супутників. Тому
система синхронізації повинна ефективно підтримувати синхронізм як за допомогою
прийнятих сигналів GPS, так і з використанням власного високостабільного опорного
кварцового генератора [14].
Висновки. Таким чином, для забезпечення передачі інформації в умовах активної
радіоелектронної протидії противника у сучасних військових засобах радіозв’язку
використовується режим псевдовипадкової перестройки робочої частоти.
Основним недоліком існуючих ЗРЗ з ППРЧ є відсутність автоматичної адаптації до
стану каналу зв’язку – швидкість перестройки частоти, ширину смуги частот, швидкість
передачі інформації, потужність та інші параметри повинен змінювати оператор радіостанції.
Тому перспективними напрямками подальших досліджень є наступні:
розробка методик, які забезпечать автоматичний вибір параметрів засобів радіозв’язку
з ППРЧ в залежності від поточної сигнально-завадової обстановки у каналі зв’язку;
удосконалення методів оцінки каналу для ідентифікації параметрів завад;
інтелектуалізація процесів ведення радіозв’язку шляхом впровадження технології SDR
та створення когнітивних радіостанцій;
розробка математичних моделей функціонування систем радіозв’язку з ППРЧ в умовах
радіоелектронного конфлікту, проведення дослідження їх надійності та вироблення
пропозицій щодо підвищення надійності зв’язку;
оптимізація
просторово-частотно-чаcового
ресурсу
мобільних
радіомереж
класу MANET.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ МЕТОДІВ
КОМПАКТНОГО ТЕСТУВАННЯ
Розглядається новий підхід до аналізу достовірності діагностування методів компактного тестування.
Такий підхід потребує розробки нових математичних співвідношень для визначення достовірності
діагностування різних методів тестування.
Жердев Н.К., Креденцер Б.П., Кузавков В.В. Сравнительная оценка достоверности
диагностирования методов компактного тестирования. Рассматривается новый подход к анализу
достоверности диагностирования методов компактного тестирования. Такой подход нуждается в
разработке новых математических соотношений для определения достоверности диагностирования разных
методов тестирования.
N. Jerdev, B. Kredencer, V. Kuzavkov Consideration of a new approach to reliability analysis methods of
diagnosing compact testing. This approach requires the development of new mathematical ratios to determine the
reliability of diagnosing different testing methods.
Ключеві слова: компактне тестування, сигнатура.

Вступ.
Класична стратегія тестування цифрових схем (цифрових ТЕЗ) заснована на
формуванні тестових послідовностей, які дозволяють виявляти задану множину їх
несправностей. До класичних методів відносяться детермінований метод і метод
випадкового пошуку. При цьому для проведення процедури тестування, як правило,
зберігаються як самі тестові послідовності, так і еталонні вихідні реакції схем на їхній
вплив. В процесі самої процедури тестування на підставі результатів порівняння реальних
вихідних реакцій з еталонними реакціями ухвалюється рішення про технічний стан схеми,
що перевіряється. При відповідності отриманих реакцій схеми з еталонними, вона
вважається справною, інакше схема містить несправність і знаходиться в несправному стані.
Для низки схем, що випускаються в теперішній час, класичний підхід вимагає значних
часових витрат як на формування тестових послідовностей, так і на процедуру тестування.
Крім того, великі об’єми тестової інформації і еталонних вихідних реакцій припускають
наявність складного обладнання для проведення тестового експерименту. У зв’язку з цим
вартість і час, необхідні для реалізації класичного підходу, зростають швидше, ніж
складність цифрових схем, для яких він використовується.
Тому, пропонуються нові методики побудови ПТ – методи компактного тестування, що
дозволяють значно спростити як процедуру побудови тестових послідовностей, так і
проведення тестового експерименту.
Основною властивістю методів компактного тестування є те, що в результаті їх
застосування відтворюються послідовності дуже великої довжини. Тому на виходах
цифрової схеми, що перевіряється, формуються її реакції, які мають таку саму довжину. При
цьому, якщо для генераторів тестових послідовностей, формуючих лічильникові, випадкові і
псевдовипадкові послідовності, не існує проблеми їх запам’ятовування і зберігання, то для
вихідних реакцій кожної схеми така проблема має місце. Простіше рішення, яке дозволяє
значно скоротити об’єм інформації про еталонні вихідні реакції, що зберігається, є
отримання інтегральних оцінок, що мають меншу розмірність. Для цього використовуються
наступні алгоритми:
1. Формування всіляких вхідних тестових наборів, тобто повного перебору двійкових
комбінацій. Метод підрахунку переходів, метод підрахунку одиниць і ін. В результаті
застосування подібного алгоритму генеруються так звані лічильникові послідовності.
2. Формування випадкових тестових наборів з необхідною імовірністю появи
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одиничного і нульового символів по кожному входу цифрової схеми.
3. Формування псевдовипадкових тестових послідовностей. Метод сигнатурного
аналізу.
Основною властивістю розглянутих алгоритмів формування тестових послідовностей є
те, що в результаті їх застосування відтворюються послідовності дуже великої довжини.
Тому на виходах цифрової схеми, що перевіряється, формуються її реакції, які мають таку
саму довжину.
При цьому, якщо для генераторів тестових послідовностей, формуючих лічильникові,
випадкові і псевдовипадкові послідовності, не існує проблеми їх запам’ятовування і
зберігання, то для вихідних реакцій кожної схеми така проблема має місце. Простіше
рішення, яке дозволяє значно скоротити об’єм інформації про еталонні вихідні реакції, що
зберігається, є отримання інтегральних оцінок, що мають меншу розмірність. Для цього
використовуються різні алгоритми стиску даних [1].
В результаті їх застосування формуються компактні оцінки інформації, що стискається.
Ці оцінки називають контрольними сумами, ключовими словами, синдромами або
сигнатурами відповідних полюсів цифрової схеми, для яких використовується один з
алгоритмів стиску даних.
Будь-який з даних методів отримання компактних оцінок дозволяє зменшити об’єм
інформації, що стискається, в середньому в N раз [2]
l
N
,
int log 2 l
де l – кількість двійкових змінних в бінарній послідовності; int(l) – найближче ціле число,
більше або рівне l.
Значне зменшення об’єму інформації, яку необхідно зберігати для проведення
тестового експерименту є головною перевагою методів компактного тестування.
Основна частина.
Під достовірністю діагностування, для методів компактного тестування, розумітимемо
імовірність виявлення помилки в потоці даних, що стискаються [2].
Це визначається тим, що коли певна несправність не виявляється у вихідних
послідовностях схеми, то вона не може бути виявлена в результаті використання різних
методів компактного тестування. Тому, якщо потік даних не несе інформації про
несправність, то вона і не буде виявлена після його стиску [3]. Для оцінки достовірності
діагностування методів компактного тестування використовуються різні підходи.
Найбільш широке застосування знайшли два методи.
Перший ґрунтується на визначенні кількості двійкових послідовностей з помилками,
які стискаються в сигнатуру, і яка дорівнює сигнатурі послідовності без помилок. Для
методу сигнатурного аналізу, в загальному випадку, процентна імовірність виявлення помилки
в послідовності довжини l при використанні регістру зсуву довжини n визначається за
формулою [4]
100H l  m  2l m  1
,
P%  100 
2l  1
0 при l  m  0;
де Н – крокова функція, H l  m   
1 при l  m  0.
При довжині регістра m = 16 похибка завжди менше 1  2 16 незалежно від l – довжини
вхідної послідовності (коли значення l стає дуже великим, значення імовірності виявлення
помилки наближається до 2  m ).
Це дозволяє з достовірністю Pд  0,999984 сказати, що помилка, якщо вона присутня,
може бути виявлена.
Для контролю шляхом підрахунку кількості переходів відповідна імовірність виявлення
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помилки в послідовності довжиною l визначається за формулою [89]:
 100  l  l!   l!

P%   100   l l
 1 ,





 2 2  1  r 0  l  r !r!  l  r !r! 
де r – фіктивна змінна. Значення даної функції росте із зростанням l.
Графік імовірності виявлення помилок в послідовності довжини l різними методами
стиснення даних показаний на рисунку 1.
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Рис. 1. Імовірності виявлення помилок різними методами стиснення даних

Другий метод порівняння полягає в оцінці ефективності того або іншого методу


компактного тестування з використанням його розподілу імовірності P невиявлення
помилки залежно від її кратності, де l – довжина послідовності, яку аналізують. Вказану
імовірність невиявлення помилки кратності  знаходимо таким чином [1]:

P  Pv Pn ,



(1)


де Pv – імовірність виникнення помилки кратності  ; Pn – імовірність невиявлення
виниклої помилки кратності  (визначається як відношення кількості помилок кратності  ,
що не виявляються, до загальної кількості можливих помилок з  невірних символів в
послідовності з довжиною, яка дорівнює l).


Значення Pv у виразі (1) визначається видом цифрової схеми, що перевіряється,
множиною можливих її несправностей, а також типом тестових послідовностей. Причому,


розподіл імовірності Pv може мати абсолютно довільний вигляд і значно змінюватися
залежно від виниклої несправності, виду схеми і тестової послідовності. В той же час,


імовірність Pn невиявлення виниклої помилки кратності  характеризується тільки
методом компактного тестування. Тому для різних методів залежно від їх розподілу


ймовірностей Pn можуть бути отримані оцінки достовірності контролю цифрової схеми у


вигляді розподілу P (1).
Аналіз даного виду розподілу дозволяє ухвалити рішення про доцільність застосування
того або іншого методу компактного тестування. Причому, для спрощення алгоритму
37

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016
════════════════════════════════════════════════════════
ухвалення рішення слід використовувати компактнішу характеристику, наприклад сумарну
імовірність невиявлення помилки, що обчислюється, як арифметичну суму величин, що


становлять P :

Pn 

l

P



 1

l

  Pv Pn .

(2)

 1

В даному випадку величина Pn характеризує той або інший метод компактного


тестування для цілком конкретного розподілу ймовірностей Pv виникнення несправностей
залежно від її кратності, а не для деякого його гіпотетичного допущення.
Розглянемо методику проведення порівняння методів компактного тестування на
прикладі сигнатурного аналізу, методу підрахунку одиниць і тривіального методу,
заснованого на виборі в якості сигнатури будь-яких m з l біт. Спочатку для кожного із


вказаних методів визначимо розподіл імовірності Pn .

Pn визначається

Для випадку сигнатурного аналізу [1], розподіл імовірності
відповідно до виразу:

Pn1  Pn2  0;
Pn 
де   3,4, ..., 2

m





(3)

1
1  Pn 1    1Pn  2 ;
m
2 

 1.


Відповідно, для m = 4, 5 і 6, (m – розрядність регістру зсуву), розподіл імовірності Pn
приймає вигляд, який наведено на рисунку 2. З аналізу рисунку видно, що вже при m = 7


розподіл імовірності Pn для сигнатурного аналізу можна вважати практично рівномірним, а


значення Pn для  {3,4,5,..., 2  2} , рівними 1 / 2m .
m

Pnµ
1

1
24
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Рис. 2. Розподіл імовірності Pn невиявлення помилки кратності
1. m = 4; 2. m = 5; 3. m = 6
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Таким чином, можна зробити висновок, що помилки кратності  {3,4,5,...,2m  2} , що
виникли в послідовності даних завдовжки 2 m  1 для т > 7, виявлятимуться сигнатурним
аналізатором з однаковою імовірністю, яка дорівнює 1 1 / 2m .
Крім того, необхідно відзначити, що одиночні і подвійні помилки виявляються з
імовірністю 1, а помилки, що складаються з 2 m  1 невірних біт, є такими, що не
виявляються [1].
У разі використання методу підрахунку одиниць, значення сигнатури визначається
числом r одиничних символів в аналізованій послідовності, яке може приймати значення від
0 до l, де l приймається рівним l = 2 m  1 .
При цьому, для   2k  1, k  0,1,,2m1  1 , тобто для непарних значень  , всі
помилки будуть виявлені методом рахунку одиниць, оскільки зміна непарної кількості
символів завжди приводить до зміни сигнатури [1].
Значення останньої залишається без зміни і відповідно помилка не виявляється тільки у
тому випадку, коли зміна сигнатури однієї її складовою компенсується дією іншої.


Імовірність Pn невиявлення  – кратних помилок в аналізованій послідовності, що
складається з r одиниць, визначається виразом:
Cr / 2 C2m/21r

Pn 
,   2k , k  1... ,
(4)
C2m 1
де

  r , якщо

r {1, 2, 3,..., 2m  1} ;

  2m  1  r якщо r {2m1, 2m1  1, 2m1  2, ... ,2m  2} ;

Pn  0 якщо   0 або   2m  1 [1].
Аналіз отриманого виразу показує, що для методу підрахунку одиниць, значення
імовірності, подібно як і для методу підрахунку переходів, є функцією, залежною від
кратності  можливої помилки і виду еталонної послідовності, тобто від представленої в
ній кількості одиниць r .
Тому залежність значень, що характеризують розподіл імовірності невиявлення
помилок кратності  , вибирається з сімейства залежностей для різних r .


Залежності розподілу імовірності Pn для методу підрахунку одиниць при еталонній
послідовності, що складається з r  3 одиниць і містить l  2  1, 2  1 та 2  1
символів, приведені на рис. 3.
Аналіз даних залежностей показує нерівномірність закону розподілу імовірності, яка
зростає із збільшенням значення т, що визначає довжину послідовності, що стискається.
Для методу, заснованому на виборі й аналізу в якості сигнатури будь-яких m з l
4

аналізованих біт, кількість невиявлених помилок кратності

5

6

 , визначається як Сlm , а





загальне число можливих помилок визначається як Сl . Тоді значення імовірності Pn для

l  2m  1 прийме вид:


Pn 

C2m 1m
C2m 1

(2 m  1  m)!(2 m  1   )!
 m
,
(2  1  m   )!(2 m  1)!

(5)

де   1... 2m  1  m .


Для  {2m  m, 2m  m  1, ..., 2m  1} імовірність Pn  0 .


Залежність розподілу імовірності Pn для т=4, 5 і 6, наведено на рисунку 4, аналіз
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якого показує їх нерівномірність при
дорівнювати:

m .

буде

2m 1  m
.
2m 1
m
Для чималих значень т останній вираз практично дорівнює одиниці.
Pnµ
1
2
max P  Pn  Pn

Pnµ



Так, максимальна різниця Pn
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Рис. 3. Розподіл імовірності Pn невиявлення
помилки кратності  методом підрахунку
одиниць: 1. m = 4, r = 3; 2. m = 5, r = 3; m = 6,
r = 3.
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Рис. 4. Розподіл імовірності Pn невиявлення
помилки кратності  методом, заснованим на
виборі і аналізі сигнатури будь-яких
біт:
1. m = 4; 2. m = 5; m = 6.

Висновки.

mзl



Таким чином, отримані розподіли ймовірностей Pn для різних методів компактного
тестування (вирази (3), (4) і (5)), дозволяють провести порівняльний аналіз даних методів на
підставі співвідношення (2) і обґрунтувати доцільність використання одного з них для
контролю певної цифрового блока.
Порівняння різних методів виявило переваги методу сигнатурного аналізу.
Застосування даного методу доцільне у поєднанні з іншими методами діагностування [5].
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СТРАТЕГІЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ КІБЕРПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Загрози воєнній безпеці України у кіберпросторі у разі їх реалізації можуть сприяти зміні
конституційного ладу України, подальшої окупації України або її окремих територій, встановлення прямого
або опосередкованого контролю над Україною та втрати нею державного суверенітету і територіальної
цілісності. Розробка, впровадження та виконання теоретичних засад у зазначеній галузі спрямовано на
попередження та усунення загроз воєнній безпеці України у кіберпросторі.
Живило Є.О., Черноног О.О., Машталір В.В. Стратегия военной безопасности кибернетического
пространства Украины. Угрозы военной безопасности Украины в киберпространстве в случае их реализации
могут способствовать изменению конституционного строя Украины , дальнейшей оккупации Украины или ее
отдельных территорий , установление прямого или опосредованного контроля над Украиной и потери ею
государственного суверенитета и территориальной целостности. Разработка и выполнение теоретических
основ в указанной области направлено на предупреждение и устранение угроз военной безопасности Украины
в киберпространстве.
О. Chernonog, E. Zhivilo, V. Mashtalir Ukraine’s military security cyberspace strategy. The threats of military
security of Ukraine in cyberspace in case of their implementation can contribute to changing the constitutional order of
Ukraine and further occupation of Ukraine or its separate territories , the establishment of direct or indirect control
over Ukraine and its loss of the state sovereignty and territorial integrity. Development and implementation of
theoretical foundations in this region aimed at preventing and eliminating threats to the military security of Ukraine in
cyberspace.
Ключеві слова: кібервійна, збройний кіберконфлікт, кібероборона.

Актуальність, постановка задачі. Стратегія воєнної безпеки кіберпростору України
(далі – Стратегія) грунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної
обстановки, принципах оборонної достатності, високої готовності до оборони, системності
оборонного планування, а також визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої
та зовнішньої політики. Основні положення Стратегії є похідними від Воєнної доктрини
України та Стратегії національної безпеки України, розвивають їх положення за напрямами
забезпечення воєнної безпеки кіберпростору України та спрямовані на протидію агресії з
боку Російської Федерації (Далі – РФ) у кіберпросторі. Саме тому виконання зазначених
вище критеріїв є необхідним для набуття членства в Європейському Союзі (Далі – ЄС) та
Організації Північноатлантичного договору (Далі – НАТО), забезпечення рівноправного
взаємовигідного співробітництва за напрямом кібербезпеки (кібероборони) у воєнній,
воєнно-економічній та військово-технічній сферах з усіма заінтересованими державамипартнерами.
Мета доповіді. Головною метою воєнної політики України в кіберпросторі є
забезпечення її кібернетичного суверенітету та кібербезпеки (Далі – КБ) сектору безпеки і
оборони. Отже створення Стратегії є основою розвитку теоретичних засад за напрямами
забезпечення воєнної безпеки кіберпростору та протидії агресії у кіберпросторі України.
Основні положення.
1.1. Терміни, що вживаються у Стратегії, мають таке значення:
воєнна політика України у кіберпросторі – діяльність суб’єктів забезпечення КБ,
пов’язана із запобіганням воєнним кіберконфліктам у кіберпросторі, організацією та
здійсненням підготовки Збройних Сил України (далі – ЗС України), Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ України), утворених
відповідно до законів України інших військових формувань та правоохоронних органів (Далі
– ІВФ та ПрО) спеціального призначення до кібероборони (далі – КО) держави;
воєнний кіберконфлікт – форма розв’язання міждержавних або внутрішньодержавних
суперечностей із двостороннім застосуванням у кіберпросторі воєнної сили; основними
видами воєнних конфліктів є кібервійна та збройний кіберконфлікт;
кібервійна – протиборство держав (регіонів) у кіберпросторі із застосуванням воєнної
сили для досягнення воєнно-політичних цілей, що зачіпають інтереси цих держав (регіонів);
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збройний кіберконфлікт – зіткнення між державами у кіберпросторі із застосуванням
кіберзброї (міжнародний збройний кіберконфлікт) або між ворогуючими сторонами в межах
національного сегменту кіберпростору однієї держави, як правило, за підтримки ззовні
(внутрішній збройний кіберконфлікт);
КО – сукупність політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науковотехнічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на
захист кібернетичного суверенітету та забезпечення обороноздатності держави у
кіберпросторі;
сили КО –ЗС України, ДССЗЗІ України, утворені відповідно до законів України ІВФ та
ПрО та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань з КО держави;
спроможності сил КО – здатність досягти необхідного результату під час виконання
завдань з питань КО у певних умовах відповідно до визначених сценаріїв дій та з
використанням наявних ресурсів;
1.2. Безпекове середовище у контексті воєнної безпеки України у кіберпросторі
Безпекове середовище у кіберпросторі довкола України складне та динамічне.
Формування та розвиток безпекового середовища у світі відбувається під впливом
таких головних тенденцій:
посилення суперечностей щодо поділу у кіберпросторі сфер впливу між світовими
центрами сили, збільшення їх агресивності, непоступливості, прагнення порушити на свою
користь воєнно-стратегічну рівновагу, зокрема загострення протистояння між США і ЄС та
РФ і КНР;
загострення безпекової ситуації в кіберпросторі країн Близького Сходу та Північної
Африки, активізація релігійного екстремізму та поширення ідей радикального ісламу в
кіберпросторі країн Центральної Азії, суперечності між азіатсько-тихоокеанськими
державами щодо належності острівних зон;
перенесення ваги у воєнних кіберконфліктах на асиметричне застосування воєнної сили
не передбаченими законом збройними формуваннями, зміщення акцентів у веденні воєнних
кіберконфліктів на комплексне використання воєнних і невоєнних інструментів
(економічних, політичних, інформаційно-психологічних тощо), що принципово змінює
характер кібернетичної боротьби;
розширення масштабів кібертероризму та кіберзлочинності.
Головними тенденціями, що впливають на воєнно-політичну обстановку у
кіберпросторі довкола України, є:
поширення практики проведення воєнних і спеціальних кібернетичних операцій та дій
провокаційного характеру для створення конфліктних ситуацій у кіберпросторі;
інтенсивна модернізація збройних сил сусідніми державами, активізація розробок
кіберозброєння та військових засобів програмно-математичного впливу нового покоління з
принципово новими можливостями ураження і управління;
модернізація та вдосконалення спеціальними службами іноземних держав систем і
комплексів технічної розвідки, нарощування їх можливостей, спроби несанкціонованого
доступу до об’єктів інформаційної інфраструктури України, реалізація кібератак,
впровадження програмних закладних пристроїв та розповсюдження спеціально створеного
шкідливого програмного забезпечення.
Актуальними воєнними загрозами у кіберпросторі для України є:
кіберагресія у національному сегменті кіберпростору України, нарощування у
кіберпросторі військової кіберпотужності РФ;
мілітаризація РФ кіберпростору шляхом формування та застосування нових військових
з’єднань і частин, призначених для ведення бойових дій та операцій у кіберпросторі;
активізація спеціальними службами РФ розвідувально-підривної діяльності в
національному сегменті кіберпростору Україні з метою дестабілізації внутрішньої соціальнополітичної обстановки в Україні, а також з метою підтримки не передбачених законом
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збройних формувань у східних регіонах України і створення умов для розширення масштабів
кіберагресії;
діяльність у національному сегменті кіберпростору України не передбачених законом
кіберформувань, спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в
Україні, залякування населення, позбавлення його волі до опору, порушення функціонування
органів державної влади, місцевого самоврядування, важливих об’єктів промисловості та
інформаційної інфраструктури;
цілеспрямований інформаційний (інформаційно-психологічний) вплив з використанням
сучасних інформаційних технологій, спрямований на формування негативного міжнародного
іміджу України, а також на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної обстановки,
загострення міжетнічних та міжконфесійних відносин в Україні або її окремих регіонах і
місцях компактного проживання національних меншин;
посягання РФ на кіберсуверенітет України.
Загрози воєнній безпеці України у кіберпросторі можуть бути реалізовані за такими
сценаріями:
повномасштабна кіберагресія РФ проти України з рішучими воєнно-політичними
цілями;
окрема спеціальна кібернетична операція РФ проти України із застосуванням
військових підрозділів та/або частин, кібернетичних атак та ударів, інформаційних,
інформаційно-психологічних операцій (дій) у кіберпросторі в сукупності з використанням
невоєнних заходів кібернетичного впливу;
збройний кіберконфлікт всередині держави, інспірований РФ з намаганням вплинути
на відокремлення від України адміністративно-територіальні одиниці у східних та південних
регіонах України, за участю не передбачених законом кіберформувань, кібертерористичних
угруповань у взаємодії з політичними, неурядовими, етнічними, релігійними або іншими
організаціями;
Загрози воєнній безпеці України у кіберпросторі у разі їх реалізації можуть сприяти
зміні конституційного ладу України, подальшої окупації України або її окремих територій,
встановлення прямого або опосередкованого контролю над Україною та втрати нею
державного суверенітету і територіальної цілісності. На спроможності України щодо
адекватного реагування на виклики та ризики воєнній безпеці у кіберпросторі негативно
впливають внутрішні економічні та соціально-політичні фактори:
розбалансованість і незавершеність системних реформ у сфері національної безпеки і
оборони, недостатність ресурсного забезпечення сил КО та неефективне використання
наявних ресурсів;
недостатній рівень готовності ЗС України, ДССЗЗІ України, утворених відповідно до
законів України ІВФ та ПрО спеціального призначення до ведення кібернетичної боротьби;
низька ефективність державних органів, що проводять розвідувальну і
контррозвідувальну діяльність у кіберпросторі;
недостатній рівень координації і узгодженості дій органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, низький рівень підготовки їх спеціалістів з питань КБ і КО;
недостатні та непрофесійні зусилля органів державної влади України у сфері протидії у
кіберпросторі пропаганді та інформаційно-психологічним операціям РФ.
Воєнно-економічне та військово-технічне забезпечення воєнної безпеки держави
безпосередньо залежить від оборонно-промислового комплексу (Далі- ОПК) країни,
основними проблемами функціонування якого є:
низька ефективність реалізації військово-технічної політики і політики військовотехнічного співробітництва у сфері КО;
відсутність державного регулювання та недостатня підтримка стратегічно важливих
для КО держави наукових установ і організацій, діяльність яких спрямована на задоволення
потреб ЗС України, ДССЗЗІ України та інших утворених відповідно до законів України
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військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, в
кіберозброєнні, програмному та апаратному забезпеченні КБ та КО;
відсутність підприємств ОПК та військових наукових установ, спрямованих на
створення та дослідження сучасних захищених інформаційно-комунікаційних та
кібернетичних технологій;
критичний стан забезпечення підприємств ОПК та військових наукових установ
висококваліфікованими ІТ-спеціалістами.
1.3. Цілі та основні завдання воєнної політики України у кіберпросторі
Україна прагне підтримувати дружні відносини з усіма державами світу на основі
міжнародних договорів у сфері КО (КБ), укладених на принципах рівноправності,
невтручання у внутрішні справи, взаємоповаги до кібернетичного суверенітету.
Основними цілями воєнної політики України у кіберпросторі є:
забезпечення обороноздатності України у кіберпросторі на рівні, достатньому для
запобігання виникненню воєнного кіберконфлікту, а у разі воєнного кіберконфлікту – для
його локалізації і нейтралізації;
участь України у реалізації спільної політики безпеки і оборони кіберпростору ЄС;
удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки кіберпростору України, яка б
відповідала критеріям членства України в ЄС і НАТО та гарантувала надійний захист
держави від зовнішніх та внутрішніх кіберзагроз.
Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру
актуальних кіберзагроз національній безпеці, основними завданнями воєнної політики
України у кіберпросторі у найближчий час і в середньостроковій перспективі є:
постійне, комплексне та цілеспрямоване вжиття заходів по забезпеченню воєнної
політики держави у кіберпросторі як в мирний час, так і в особливий період;
створення єдиної системи КО з відповідною інфраструктурою отримання та обробки
даних в режимі часу, наближеного до реального (рисунок 1);
створення національної системи КБ України, інтеграція спроможностей її складових
для своєчасного і ефективного реагування на наявні та потенційні кіберзагрози сектору
безпеки держави;
удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки кіберпростору держави,
інтеграція спроможностей її складових для своєчасного і ефективного реагування на наявні
та потенційні кіберзагрози сектору оборони держави;
забезпечення підвищення спроможностей сил КО, необхідних для досягнення цілей
воєнної політики України у кіберпросторі;
блокування в кіберпросторі діяльності незаконних військових формувань,
спрямованих на порушення обороноздатності України;
координація військовим командуванням діяльності добровольчих кіберформувань, що
були утворені або самоорганізувалися для інформаційного або кібернетичного захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
реформування ЗС України з метою досягнення оперативної і технічної сумісності
підрозділів КБ зі збройними силами держав – членів НАТО;
підвищення спроможностей вітчизняного ОПК за рахунок впровадження новітніх
захищених інформаційно-комунікаційних та кібернетичних технологій, створення
максимально можливих замкнених циклів розроблення і виробництва найважливіших
програмно-математичних зразків кіберозброєння, засобів КБ та кіберзахисту, використання
можливостей військово-технічного співробітництва з державами - стратегічними партнерами
України;
удосконалення воєнної політики України у кіберпросторі за напрямком КО;
залучення наукового та науково-технічного потенціалу країни до розробки сучасних
захищених інформаційно-комунікаційних та кібернетичних технологій, апаратного
(мікропроцесорного) та програмного забезпечення засобів КБ та КО;
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нарощення можливостей державно-приватної взаємодії у сфері КБ та КО, в тому числі
із залученням волонтерської допомоги;
підвищення рівня координованості складових сектору безпеки і оборони та
вдосконалення механізмів їх консолідованого розвитку та посилення відповідних
оперативних спроможностей для забезпечення воєнної безпеки кіберпростору України.
Визначені цілі та завдання воєнної політики України у кіберпросторі відповідають
сучасному стану і середньостроковому прогнозу воєнно-політичної обстановки та можуть
уточнюватися з урахуванням змін безпекового середовища, умов соціально-економічного
розвитку України, спроможностей сил КО. Підготовка КО України за змістом,
спрямованістю і масштабом здійснюється відповідно до Закону України “Про оборону
України”. Підготовка сил КО України орієнтується на ведення ними як оборонних, так і
контрнаступальних та наступальних дій у кіберпросторі. Головним принципом застосування
сил КО у воєнному конфлікті в кіберпросторі є активна оборона з метою завдання
противнику поразки та примушення його до припинення воєнних (бойових) дій. Особлива
увага приділяється КО найбільш важливих стратегічних
Кібероборона

Система кібероборони України

Система забезпечення воєнної
безпеки кіберпросторудержави
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кібербезпеки
Кіберзахист
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кібербезпека

Розвідувальна
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кіберпросторі

Кіберзахист
військових систем
та об’єктів
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кіберзлочинності

Військові активні
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кіберпросторі

Контроль стану
кібероборони

Фактори забезпечення обороноздатності
держави у кіберпросторі
Інноваційний
потенціал

Військовий
потенціал
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ІТ-індустрії

Інтернеткультура
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можливості

Розвинутість
ІТ-ринку

Рисунок 1 – Воєнна політика України у кіберпросторі

загальнодержавних автоматизованих систем управління, урядових мереж, систем зв’язку і
управління зброєю, інформаційно-телекомунікаційних мереж військового управління.
Під час застосування ЗС України, основним завданням КО є підтримка виконання
військовими формуваннями поставлених завдань. Основою сил КО є підрозділи ЗС України,
утворених відповідно до законів України ІВФ та ПрО спеціального призначення.
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Ураховуючи наявність на території України критичної інформаційної інфраструктури,
ураження якої через використання кіберпростору може призвести до виникнення
надзвичайних ситуацій та катастроф, а також певну ймовірність застосування з боку
противника кібернетичної зброї, сили безпеки і оборони готуються до дій в умовах
масованого впливу кібернетичних атак та ударів на об’єкти як цивільної так і військової
критичної інформаційної інфраструктури. Україна не виключає можливості застосування
воєнної сили в кіберпросторі також для локалізації та ліквідації внутрішнього збройного
кіберконфлікту. Для ліквідації в кіберпросторі внутрішнього збройного кіберконфлікту
Україна залучає ЗС України, ДССЗЗІ України, Державну спеціальну службу транспорту,
утворені відповідно до законів України ІВФ та ПрО спеціального призначення згідно з
Конституцією і законами України. ЗС України, утворені відповідно до законів України ІВФ
та ПрО спеціального призначення мають бути також готовими відповідно до рішень Ради
Безпеки ООН та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України, до підтримки в глобальному кіберпросторі багатонаціональних
операцій з підтримання миру і безпеки під егідою уповноважених на це міжнародних
організацій, а також антитерористичних операцій в кіберпросторі, реалізації в кіберпросторі
інших завдань, визначених законами України. Окремим напрямом діяльності сил КО є участь
у підготовці національних (спеціальних) контингентів для забезпечення участі України в
організаціях і заходах, пов’язаних з міжнародною колективною безпекою та міжнародним
військовим співробітництвом. Україна вважатиме своїм воєнним противником в
кіберпросторі іншу державу (коаліцію держав), дії якої (яких) кваліфікуються законами
України або міжнародно-правовими актами як агресія у кіберпросторі. Потенційним
воєнним противником в кіберпросторі Україна визнаватиме державу (коаліцію держав), дії
або наміри якої (яких) матимуть ознаки загрози застосування в кіберпросторі воєнної сили
проти України. В умовах, що склалися через агресивні дії РФ в Автономній Республіці Крим
та місті Севастополі та інспірування і підтримку нею сепаратистського руху у східних
регіонах України, підготовка держави до КО здійснюється одночасно з веденням бойових дій
в кіберпросторі проти не передбачених законом кіберформувань. У ході відбиття агресії
продовжується нарощування КО можливостей держави шляхом переведення національної
системи зв’язку, стратегічних загальнодержавних автоматизованих систем управління,
урядових мереж, систем зв’язку і управління зброєю, інформаційно-телекомунікаційних
мереж і систем органів військового управління на функціонування в умовах особливого
періоду, мобілізація додаткових ресурсів для організації бойових дій (операцій) у
кіберпросторі. Найвищий ступінь небезпеки має загроза державному кібернетичному
суверенітету України. Головною такою загрозою є ймовірність запровадження в
кіберпросторі великомасштабної агресії РФ проти України. Усунення (мінімізація) цієї
загрози, забезпечення відсічі у кіберпросторі агресії РФ та створення умов для відновлення
військово-технологічної переваги в національному сегменті кіберпростору потребує
мобілізації всіх воєнних і соціальних кібернетичних можливостей держави і суспільства, що
передбачає комплексне планування дій, централізоване керівництво та координацію зусиль
складових сектору безпеки і оборони, державних і громадських організацій, об’єднаних
спільними цілями. Україна залишає за собою право на використання з метою відбиття агресії
у кіберпросторі всіх можливих форм, способів та наявних засобів кібернетичної боротьби, а
також завдання кібернетичних атак та ударів противнику на його території з дотриманням
принципів і норм міжнародного права. Як основу кризового реагування на воєнні загрози та
недопущення ескалації воєнних конфліктів в кіберпросторі, Україна розглядає такі основні
заходи і дії:
взаємоузгоджене використання політико-дипломатичних, інформаційних та силових
інструментів держави для протидії в кіберпросторі деструктивному тиску агресора на
Україну та примушення його до дотримання норм міжнародного права та власних
зобов’язань;
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посилення розвідувальної діяльності в інтересах підготовки та проведення Україною
воєнних кібернетичних дій та операцій у кіберпросторі;
підвищення ефективності кібернетичних заходів впливу на підтримку проведення
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях і на тимчасово окупованій
території та зосередження сил і засобів для організації ефективної протидії проведенню
ворожих кібернетичних дій та операцій проти України;
своєчасне повне або часткове розгортання підрозділів КБ ЗС України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального
призначення та приведення їх у готовність до виконання завдань в умовах особливого
періоду, в умовах воєнного, надзвичайного стану і при виникненні кризових ситуацій, що
загрожують національній безпеці України;
здійснення заходів щодо кібернетичного захисту критичної інформаційної
інфраструктури;
локалізація та нейтралізація воєнного кіберконфлікту з метою недопущення його
ескалації;
координація відповідно до законодавства діяльності всіх органів державної влади,
органів місцевого самоврядування і громадян в інтересах ліквідації воєнного конфлікту і
відсічі агресії в кіберпросторі;
переведення національної системи зв’язку, загальнодержавних автоматизованих систем
управління, урядових мереж, систем зв’язку і управління зброєю, інформаційнотелекомунікаційних мереж і систем органів військового управління на функціонування в
умовах особливого періоду, мобілізація додаткових ресурсів для організації бойових дій
(операцій) у кіберпросторі.
Основними цілями застосування Україною воєнної сили у кіберпросторі є:
відсіч кіберагресії з використанням усіх необхідних сил і засобів, форм і способів
кібернетичної боротьби, недопущення ескалації та поширення кіберагресії у кіберпросторі
України, завдання агресору поразки (втрат) та примушення його до відмови від подальшого
застосування воєнної сили у кіберпросторі з повним відновленням кібернетичного
суверенітету України;
у разі воєнного кіберконфлікту всередині національного сегменту кіберпростору –
ліквідація (локалізація, нейтралізація) у кіберпросторі не передбачених законом
кіберформувань, посилення кіберзахисту важливої державної критичної інформаційної
інфраструктури, а також демонстрація готовності і рішучості щодо недопущення втручання
іншої держави (коаліції держав) у внутрішні справи України через використання
кіберпростору. Україна здійснює стратегічний перегляд концепції КО з урахуванням досвіду
подолання поточної кризи, запровадження нових методів воєнного керівництва КО, які
ґрунтуються на євроатлантичному досвіді та відповідають єдиному критерію – висока
ефективність за прийнятних витрат. Одночасно передбачається створення результативного
механізму формування і реалізації державної політики з питань забезпечення воєнної КБ,
здійснення військово-політичного, адміністративного та безпосереднього військового
керівництва силами КО. До першочергових завдань належить створення дієвої системи
управління системою КО держави.
Основу матеріально-технічної бази системи КО України становитиме Національний
центр КБ, до складу якого входять головний центр захисту інформації та кібернетичної
безпеки ЗС України, CERT-UA ДССЗЗІ України, центр протидії кібертероризму Служби
безпеки України, центр протидії кіберзлочинності Міністерства внутрішніх справ України та
підрозділи розвідувальних органів України. Складовими матеріально-технічної бази системи
КО України є мережа відомчих центрів у сфері КБ суб’єктів забезпечення КБ постійної
готовності та аналогічних центрів органів державної влади та приватного сектору, які будуть
реформовані з метою досягнення більш високого рівня взаємодії у сфері КО.
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Україна залишає за собою право на застосування воєнної сили для КО, відсічі
кіберагресії РФ та відновлення свого кібернетичного суверенітету.
Ключовими завданнями створення умов для забезпечення кібернетичного суверенітету
України є:
комплексне реформування системи забезпечення воєнної безпеки кіберпростору
України до рівня, прийнятного для членства в ЄС і НАТО;
створення ефективного сектору безпеки і оборони, що забезпечує достатні
спроможності КО для відсічі кіберагресії;
розвиток підрозділів КБ ЗС України за західними стандартами та досягнення сумісності
із підрозділами КБ збройних силам держав – членів НАТО.
Загальна чисельність сил КО та загальна кількість традиційних кіберозброєнь в умовах
мирного часу повинна бути нарощена. Основні зусилля планується зосередити на підвищенні
рівня бойової та оперативної підготовки підрозділів КБ для ведення дій (операцій) у
кіберпросторі з одночасним радикальним оновленням якісних характеристик кіберозброєння
і програмного забезпечення КО та КБ, у тому числі прийняття на озброєння принципово
нових зразків, розроблених на основі сучасних технологій. Передбачається розширення
можливостей головного центру захисту інформації та КБ ЗС України для забезпечення
координації і контролю діяльності органів виконавчої влади, правоохоронних органів та
військових формувань у сфері національної КО у мирний час, в особливий період, в умовах
воєнного, надзвичайного стану і при виникненні кризових ситуацій, що загрожують
національній безпеці України. Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при
Президентові України забезпечуватиме координацію діяльності розвідувальних органів
України за напрямом кіберрозвідки.
З метою досягнення у кіберпросторі воєнно-технічної переваги над воєнним
противником мають бути посилені заходи з реалізації воєнної політики України у
кіберпросторі тимчасово окупованих противником територій.
1.4. Суспільно-політичні, економічні та інші умови реалізації воєнної політики України
у кіберпросторі
Україна перебуває на передових рубежах боротьби з агресивною політикою РФ у
кіберпросторі, що вимагає посилення всіх політичних, воєнних, дипломатичних та
економічних засобів і заходів. Збройний конфлікт у східних регіонах України проявив
серйозні недоліки воєнно-економічної політики нашої держави у сфері КО, зокрема тривале
недофінансування потреб сил КО, відсутність державної підтримки реформування і розвитку
ОПК у сфері КО. У військово-технічній сфері проблемними залишаються питання нестачі
сучасних програмних та апаратних засобів КБ та кіберзброї. Економічне забезпечення
воєнної безпеки кіберпростору України здійснюватиметься шляхом формування і реалізації
принципово нової єдиної воєнно-економічної, військово-промислової та військово-технічної
політики, основними напрямами якої є:
визначення на державному рівні довгострокових наукових та матеріально-технічних
потреб КО, забезпечення створення і модернізації програмного та апаратного забезпечення
КБ та кіберозброєння для задоволення потреб безпеки і оборони відповідно до характеру і
масштабів воєнних кіберзагроз, цілей, пріоритетів і завдань воєнної політики держави у
кіберпросторі;
упровадження системи стратегічного планування розвитку ОПК у сфері КО,
взаємопов’язаного з цілями та завданнями воєнної політики держави у кіберпросторі;
формування збалансованої структури ОПК у сфері КО, визначення пріоритетних
напрямів його реформування і розвитку, технічного переозброєння, забезпечення
максимального завантаження і нарощування науково-виробничого потенціалу у сфері КО;
упровадження комплексу організаційних, технічних, економічних, правових та інших
заходів, спрямованих на зниження залежності України від критичного імпорту програмного
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та апаратного забезпечення воєнної сфери, підвищення ефективності міжнародного науковотехнічного співробітництва, насамперед з державами – членами ЄС та НАТО;
створення системи безперервного забезпечення наукових установ і виробничих
підприємств ОПК інформаційними, аналітичними та іншими матеріалами щодо світових
досягнень у сфері науки, техніки і технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної
техніки у сфері КБ;
створення системи державного замовлення на підготовку робітничих, технічних та
інженерних кадрів для задоволення потреб ОПК у сфері КО, сприятливих умов для
ефективного функціонування і розвитку науково-дослідних, технологічних та проектних
установ, конструкторських бюро у сфері КБ та КО;
забезпечення сучасними зразками програмного та апаратного забезпечення КБ, зокрема
їх розроблення та виробництво силами вітчизняного ОПК, у тому числі за закордонними
ліцензіями, розроблення і виробництво разом з іноземними партнерами, імпорт програмного
та апаратного забезпечення КБ, розроблення і виробництво яких в Україні недоцільне або
технологічно неможливе. Для досягнення своїх інтересів у кіберпросторі Україна
розвиватиме національну економіку, нарощуватиме військову могутність, братиме участь у
підтриманні міжнародної безпеки, використовуватиме всі можливі мирні шляхи для
вирішення конфліктів і кризових ситуацій у кіберпросторі, а в разі потреби застосовуватиме
воєнну силу.
1.5. Шляхи досягнення цілей воєнної політики України у кіберпросторі
Визначальним фактором зміцнення воєнної КБ України є нарощування спроможностей
сил КО. Нарощування спроможностей підрозділів КБ ЗС України, ДССЗЗІ України,
утворених відповідно до законів України ІВФ та ПрО спеціального призначення
здійснюється з метою створення ефективних, мобільних, оснащених сучасним
кіберозброєнням, програмним та апаратним забезпеченням сил КО, здатних гарантовано
забезпечити КО держави.
Формування національних оборонних спроможностей у кіберпросторі буде
здійснюватися шляхом:
удосконалення законодавства з питань КО України, належного унормування діяльності
у воєнній сфері та адаптації базових законодавчих, концептуальних і програмних документів
з питань КО до сучасних реалій;
покращення взаємодії і координації дій органів державної влади і складових сектору
безпеки і оборони з урахуванням особливостей сучасної боротьби у кіберпросторі, у ході
якої широко використовуються не лише традиційні військові операції (дії), але й
різноманітні невоєнні сили та засоби;
створення та впровадження єдиної стратегії КО суб’єктів сектору безпеки та оборони,
визначення єдиного органу для координації та контролю її реалізації;
удосконалення системи кризового планування та управління у сфері КО, впровадження
стандартів управління військами, прийнятих у державах – членах НАТО;
удосконалення засад застосування та підготовки сил КО до дій в умовах сучасної
кібервійни;
розвитку в рамках створення перспективної системи управління сектором безпеки і
оборони системи управління КО України для забезпечення надійного управління військами
(силами) КО в особливий період без перебудови та проведення масштабних організаційних
заходів;
упереджувального забезпечення високого рівня бойової підготовки особового складу та
бойового злагодження військових підрозділів КБ із наступним виконанням ними реальних
бойових завдань у кіберпросторі;
пріоритетного розвитку центрів КБ ЗС України відповідно до стандартів НАТО;
створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил КО з
урахуванням досвіду держав – членів НАТО, цивільного сектору і бізнесу;
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реформування системи військової освіти і підготовки кадрів у сфері КБ, підвищення
престижу військової служби, поліпшення фінансового і соціального забезпечення задіяних у
сфері КО військовослужбовців та працівників правоохоронних органів;
створення бойового потенціалу КО, проведення модернізації, створення нових систем і
уніфікації зразків кіберозброєння, програмного та апаратного забезпечення КБ;
ефективного використання двостороннього та багатостороннього співробітництва з
партнерами та союзниками у військовій сфері, у тому числі шляхом отримання військової
допомоги від них;
розроблення комплексного нормативного документа щодо проведення кібернетичних
дій та операцій, передбачивши узгодження понятійного апарату, визначення профільних
структурних підрозділів державних органів та їх завдань і повноважень у мирний час, в
особливий період, в умовах воєнного, надзвичайного стану і при виникненні кризових
ситуацій, що загрожують національній безпеці України. Чисельність і структура сил КО та їх
складових визначатиметься з урахуванням стану безпекового середовища у кіберпросторі та
потреб КО України, необхідності відсічі кіберагресії РФ і запобігання очікуваним
конфліктам у кіберпросторі, а також фінансово-економічних можливостей держави. Сили КО
намагатимуться забезпечити спроможності, які передусім визначають їх здатність до захисту
України у кіберпросторі та відбиття кіберагресії. ЗС України у взаємодії з іншими
складовими сектору безпеки і оборони дотримуватимуться прийнятих у державах – членах
ЄС і НАТО стандартів щодо діяльності і розподілу функцій та основних завдань у
кіберпросторі.
Забезпечення воєнної безпеки України у кіберпросторі належить ЗС України.
У розв’язанні завдань із забезпечення воєнної безпеки України у кіберпросторі,
підготовки її до КО, інші складові сектору безпеки і оборони з урахуванням компетенції,
визначеної законом, відіграватимуть таку роль:
Міністерство закордонних справ України – забезпечення дипломатичними засобами
розвитку складових КО у відповідності до досвіду держав – членів ЄС та НАТО,
дипломатичне супроводження процесу вирішення завдань щодо забезпечення КО та захисту
національних інтересів у кіберпросторі;
Служба безпеки України – протидія кібертероризму та кіберзагрозам у сфері державної
безпеки, здійснення контррозвідувального забезпечення суб’єктів КБ України;
Служба зовнішньої розвідки України – добування в кіберпросторі розвідувальної
інформації, участь у боротьбі з кібертероризмом, міжнародною організованою
кіберзлочинністю, незаконною торгівлею кіберзброєю і технологіями її виготовлення;
Національна поліція України – протидія кіберзлочинності та боротьба з іншими
правопорушеннями, які вчиняються з використанням інформаційно-телекомунікаційних
систем та їх ресурсів. ДССЗЗІ України – забезпечення кіберзахисту органів державної влади,
урядового зв’язку та державних об’єктів критичної інформаційної інфраструктури,
забезпечує функціонування системи захищеного доступу державних органів до Інтернету.
На ОПК покладаються завдання із забезпечення створення і модернізації
кіберозброєння, програмного та апаратного забезпечення КБ та КО для задоволення потреб
безпеки і оборони відповідно до цілей, пріоритетів і завдань воєнної політики держави у
кіберпросторі.
ЗС України взаємодіятимуть з іншими складовими сектору безпеки і оборони у
виконанні визначених для них завдань з КО та уникатимуть дублювання функцій і завдань
своїх структурних підрозділів з функціями і завданнями підрозділів інших складових сил
безпеки і оборони. ЗС України залучатимуться до здійснення активних заходів з КО
національного кіберпростору України, забезпечення КБ військових формувань, надання
військової допомоги іншим країнам, а також братимуть участь у міжнародному
співробітництві у сфері КО, спільних кібернетичних операціях з НАТО. Для розв’язання
завдань із забезпечення воєнної безпеки України у кіберпросторі сили оборони та їх складові
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будуть взаємодіяти та координувати діяльність між собою та з іншими складовими сектору
безпеки і оборони, державними органами, органами місцевого самоврядування, неурядовими
організаціями та об’єднаннями, зокрема волонтерськими, установами і підприємствами, у
тому числі ОПК, громадянами, відповідними суб’єктами інших держав. Відмова України від
одного з найпотужніших у світі ядерного арсеналу дає їй право розраховувати на підтримку з
боку міжнародної спільноти у розвитку кібернетичних оборонних можливостей, що
гарантуватимуть Україні воєнну безпеку у національному сегменті кіберпростору, у тому
числі шляхом отримання сучасних інформаційно-комунікаційних та кібернетичних
технологій та спільної розробки новітніх кіберозброєнь, утворення у кіберпросторі
військових союзів та отримання закордонної воєнної допомоги. Зовнішні гарантії КБ
України створюватимуться шляхом формування мережі союзництва як з окремими
державами та регіональними організаціями (шляхом укладення угод про спільну КО або
військову допомогу), так і з міжнародними безпековими організаціями (шляхом участі у
застосуванні механізмів колективної безпеки кіберпростору). Водночас у середньостроковій
перспективі Україна використовуватиме насамперед власні можливості та залишає за собою
право обирати спосіб гарантування державного кібернетичного суверенітету. З відмовою від
політики позаблоковості Україна вибудовує нові підходи до забезпечення національної КО,
надаватиме пріоритет участі в удосконаленні та розвитку євроатлантичної та європейської
систем колективної безпеки кіберпростору. Для цього Україна буде інтегруватися до
європейського кіберпростору з метою набуття членства в ЄС, а також поглиблювати
співпрацю з НАТО у сфері КО для досягнення за цим напрямом критеріїв, необхідних для
набуття членства у цій організації. Пріоритетним завданням поглиблення співпраці з НАТО
у сфері КО є досягнення до 2020 року повної сумісності підрозділів КБ ЗС України з
відповідними силами держав – членів НАТО.
Поглиблення співпраці з НАТО передбачає:
розвиток багатосторонніх відносин у сфері КО у рамках сучасних механізмів НАТО,
зокрема в рамках Спільної з ЄС політики безпеки і оборони, Хартії про особливе
партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, програми
“Партнерство заради миру”, Концепції оперативних можливостей НАТО (КОМ/ОСС),
Процесу планування та оцінки Сил НАТО (ППОС/PARP) і середземноморського діалогу;
розвиток двосторонніх відносин України з державами – членами НАТО у сфері КО;
надійне виконання взятих на себе партнерських зобов’язань, взяття на себе
пропорційної частки відповідальності у спільних з НАТО кібернетичних операціях;
забезпечення підготовленості особового складу, технічної сумісності кіберозброєння, а
також оперативної сумісності підрозділів КБ ЗС України і держав – членів НАТО в рамках
Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО
(КОМ/ОСС). Поглиблення кооперації та співробітництва з НАТО і ЄС у сфері КО в частині
протидії у кіберпросторі агресивній політиці Російської Федерації, міжнародним
терористичним, релігійно-екстремістським та злочинним організаціям, передбачає залучення
допомоги КО структур НАТО і ЄС, а також держав – членів НАТО і ЄС з питань створення
та розвитку військових центрів та підрозіділів КБ, залучення для ресурсного забезпечення
таких заходів коштів трастових фондів НАТО, отримання доступу до інформаційних мереж
держав – членів НАТО і ЄС з КО. Поглиблення співпраці з НАТО, надійне виконання взятих
на себе партнерських зобов’язань, трансформація й адаптація документів оборонного
планування, оперативного і бойового управління та досягнення повної сумісності сил КО
України з відповідними силами держав – членів НАТО сприятимуть досягненню необхідних
критеріїв для набуття Україною повноправного членства в НАТО.
1.6. Фінансування потреб КО
Фінансування потреб КО держави здійснюється за рахунок і в межах коштів,
визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
Пріоритетними напрямами фінансування потреб КО є:
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проведення інтенсивної бойової підготовки військових частин та підрозділів сил КО;
реалізація державного оборонного замовлення з урахуванням пріоритетності закупівель
та розроблення нових зразків кіберозброєння, програмного та апаратного забезпечення КБ;
виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК за напрямом
КО, розроблення, освоєння і впровадження нових захищених інформаційно-комунікаційних
та кібернетичних технологій, створення, розширення номенклатури та обсягів випуску
наукоємної конкурентоспроможної продукції в секторі КО;
реалізація соціальних і правових гарантій задійяних у сфері КО військовослужбовців та
працівників правоохоронних органів.
1.7. Розвиток системи КО України
В інтересах забезпечення зниження ризиків у сфері воєнної безпеки держави у
кіберпросторі створюється інтегрована система КО України. У короткостроковій перспективі
головні зусилля будуть спрямовані на створення та забезпечення функціонування сил КО
України, насамперед на:
запровадження з урахуванням досвіду збройного конфлікту в східних регіонах України
нових методів керівництва КО, які грунтуються на стандартах НАТО та відповідають
критерію високої ефективності за прийнятних витрат;
удосконалення законодавчої бази з питань воєнної безпеки у кіберпросторі і КО,
розроблення ефективного механізму реагування на кризові ситуації у кіберпросторі,
розвиток системи управління в кібернетичних бойових діях і операціях;
уточнення ролі і завдань складових сил КО на стратегічному, оперативному і
тактичному рівнях, поетапне створення нових та розвиток функціонуючих організаційних
структур сил КО України, підвищення фахового рівня військовослужбовців та працівників
правоохоронних органів у сферах КБ та КО;
досягнення оперативної сумісності складових сил КО України, планомірний перехід до
стандартів НАТО в організації, озброєнні та підготовці військ (сил), а також у системі
оперативного прийняття рішень;
організацію спільної підготовки сил КО з виконання покладених на них завдань,
перегляд підходів до підготовки і навчання особового складу;
створення нових систем і модернізацію зразків кіберозброєння, програмного та
апаратного забезпечення КБ і КО;
перегляд концепції бюджетного планування і системи забезпечення ресурсами,
радикальне покращення забезпечення ведення бойових дій і операцій у кіберпросторі.
З вирішенням першочергових проблем, відбиттям кіберагресії та за сприятливих умов
міжнародної обстановки, воєнно-політичної ситуації та наявності відповідного ресурсного
забезпечення будуть упроваджуватися додаткові заходи забезпечення належної
обороноздатності держави у кіберпросторі.
Висновок. Стратегія воєнної безпеки кіберпростору України є основою для підготовки
та прийняття воєнно-політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військовотехнічних рішень у сфері КО, розроблення відповідних концепцій та програм. Реалізація
положень Стратегії забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і
оборони України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади
відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України. Керівництво
діяльністю суб’єктів забезпечення воєнної безпеки держави в кіберпросторі в частині відсічі
кіберагресії проти України, реалізації заходів із запобігання виникненню воєнних конфліктів
через використання кіберпростору, підготовки держави до КО, національного сегменту
кіберпростору здійснюється Президентом України відповідно до Конституції та законів
України. Положення Стратегії коригуватимуться в установленому порядку з урахуванням
змін воєнно-політичної обстановки у світі, характеру загрози застосування воєнної сили у
кіберпросторі, умов соціально-економічного розвитку України.
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МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБКИ СИГНАЛЬНО-КОДОВИХ
КОНСТРУКЦІЙ В СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ОFDМ
В роботі розглядається задача формування OFDM-сигналу в системі радіозв’язку на основі нового
ортогонального базису. Запропонований метод формування та обробки сигнально-кодових конструкцій
дозволяє підвищити частотну ефективність систем радіозв’язку з OFDM.
Жук О.Г. Метод формирования и обработки сигнально-кодовых конструкций в системах радиосвязи
с ОFDM. В статье рассматривается задача формирования OFDM-сигнала на основе нового ортогонального
базиса. Предложен метод формирования и обработки сигнально-кодовых конструкций, позволяющий
повысить частотную эффективность систем радиосвязи с OFDM.
О. Zhuk Method of signal forming and processing in OFDM Communications System. This paper presents the
problem of OFDM signal forming in the radio communications system using new orthogonal basis. Suggested method
of signals forming and processing can increase the frequency efficiency of OFDM Communications System.
Ключові слова: багатопроменевий канал, частотна ефективність, міжсимвольна інтерференція.

Вступ.
У сучасних системах радіозв’язку (СРЗ) широко використовується технологія
ортогонального частотного розділення з мультиплексуванням (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing  OFDM). Ідея OFDM полягає в тім, що потік переданих даних розподіляється
по множені частотних підканалів і передача ведеться паралельно на всіх цих підканалах.
При цьому висока швидкість передачі досягається саме за рахунок одночасної передачі
даних у всіх підканалах, а швидкість передачі в окремому підканалі може бути і невисокою.
Технологія OFDM на даний час розглядається як одна з найбільш перспективних для
побудови широкосмугових систем цифрового радіозв’язку по багатопроменевим каналам,
що забезпечує досить високу частотну ефективність цих систем.
СРЗ з OFDM характеризуються рядом переваг, а саме [13]:
висока спектральна (частотна) ефективність модуляції завдяки максимально близькому
розташуванню підканалів;
висока завадостійкість інформаційного сигналу завдяки використанню великої
кількості несучих у широкому діапазоні частот;
можливість реалізації повністю цифрових високоефективних алгоритмів модуляціїдемодуляції, основаних на використанні дискретного перетворення Фур’є (ДПФ).
Усі вищенаведені переваги OFDM стали можливими завдяки апаратній реалізації
прямого (ШПФ) та оберненого (ОШПФ) швидкого перетворення Фур’є.
Однак, сигнально-кодові конструкції на основі ортогональних базисів із прямокутною
формою імпульсу, які застосовуються в СРЗ з OFDM, не дозволяють забезпечити малі рівні
міжканальної і міжсимвольної інтерференції при проходженні через багатопроменеві канали.
Для компенсації цього недоліку, у частотному діапазоні, де відбувається передача
інформації, вводяться захисні інтервали, у яких інформація не передається, при цьому такий
підхід знижує на 25% частотну ефективність СРЗ. У результаті пропускна здатність системи
істотно зменшується в порівнянні з потенційно можливою. Тому, розробка нових методів і
алгоритмів формування сигнально-кодових конструкцій, що дозволяють підвищити
пропускну здатність систем радіозв’язку з OFDM при забезпеченні заданого рівня
достовірності переданих даних, є актуальним завданням.
Аналіз останніх публікацій.
В роботі [4] запропонований ортогональний базис для систем радіозв’язку з OFDM на
основі зсувів за часом і по частоті функцій Вейля-Гейзенберга. Але застосування цього
базису в СРЗ з OFDM дозволяє підвищити частотну ефективність системи лише на 5  7 %.
Аналіз робіт [5, 6] свідчіть, що на даний час спроба використання спеціальних
згладжуюючих функцій, не знайшла застосування, оскільки в такому випадку або
втрачається ортогональність між базисними функціями сигнально-кодової конструкції, або
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збільшується рівень міжсимвольної інтерференції. Зазначені недоліки не дозволяють
говорити про задоволеність вирішення проблеми оптимізації систем передачі інформації
з OFDM.
Тому метою роботи є розробка методу формування і обробки сигнально-кодових
конструкцій у системах радіозв’язку з OFDM, що забезпечує підвищення їх частотної
ефективності.
Проходження OFDM-сигналу через багатопроменевий канал можна представити
наступним виразом [6, 7]:

Z (t ) 

t A

 A()h(t  )d;

t  0, t Z ,

(1)

0

де А(t), Z(t)  сигнал на вході та виході багатопроменевого каналу; h(t)  імпульсна
характеристика каналу; t A  тривалість переданого сигналу, t Z  тривалість сигналу на
виході каналу.
Для мінімізації розсіювання OFDM-сигналу в часі основними вимогами до базисних
функцій є [1, 9, 10]:
незмінність форми переданого сигналу при передачі через обмежений частотночасовими ресурсами канал:
(2)
Z (t )  A(t ); t  0, t Z ,
де   масштабний множник;
мінімальний рівень розсіювання в часі t А  t Z .
Для виконання вимоги (2) сигнал А(t) повинен бути узгоджений з імпульсною
характеристикою h(t  ) і передатною характеристикою H(ω) каналу.
Імпульсна характеристика каналу визначається як:

1
h(t  ) 
2

max

eimax (t  )  eimin (t  )
,
j 2(t  )

i(t  )
d 
e

min

(3)

де Δf = fmax  fmin  ширина смуги пропускання каналу зв’язку; max = 2fmax, min = 2fmin 
верхня і нижня частоти смуги пропускання.
Відповідно до вимоги (2) вираз (1) приймає вид:

А(t ) 

t A

 A()h(t  )d.

(4)

0

Сигнал доцільно представити у вигляді лінійної комбінації:

A(t ) 

N

 Sn qn (t ),

(5)

n 1

де qn(t)  власні функції рівняння (4). Якщо підставити цю лінійну комбінацію в
співвідношення (4) то можна одержати:
t A

 A()h(t  )d 

0

N

 Snnqn (t ) .

(6)

n 1

Таким чином, для виконання умови (2) необхідно вибирати власні функції з
однаковими власними числами μ1 = μ 2 =…= μ. Тоді Z(t) приймає вигляд
N

Z (t )    S n qn (t )  А(t ) .
n 1

Для лінійної комбінації (5) виконується:
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2

А 

t A



N

A(t ) d   S n .
2

2

(8)

n 1

0

Співвідношення для частини енергії сигналу, яка потрапляє у заданий частотний
інтервал Δf має вигляд:

 Q( f ) df 
2

Pf ( A) 

f f

де Q( f ) 

t A

 qi (t )e

 j 2ft

t A t A

N



 A(t1) A(t2 )h(t1  t2 )dt1dt2   i Sn ,

0

0

2

(9)

i 1

dt .

0

Виходячи з цього рівень втрати енергії сигналу у частотній області визначається
рівністю:
N

P  1 

Pf ( A)
А

2

 (1  i ) Sn

 i 1

N

 Sn

2

,

(10)

2

i 1

Аналіз виразу (10) показує, що для зменшення рівня втрати енергії сигналу у частотній
області необхідно використовувати власні функції з максимальними значеннями власних
чисел.
Рівняння, що визначають власні функції і власні числа, виду (6) на основі
квадратурного правила прямокутників [11, 12] має вигляд:
t

N

 А(tі  )q()d  t  А(іt  jt )qˆ ( j); tі  іt; i, j  0, N .

(11)

j 0

0

 

Матриця A  ai, j в виразі (11) складається з елементів виду

 e jFmax (i  j )  e jFmin (i  j )
при i  j;

(12)
ai, j  
j 2(i  j )
при
i

j
,

Fmax  Fmin

де Fmax = fmaxΔt, Fmin = fminΔt.
Таким чином, завдання обчислення базисних функцій може бути зведено до обчислення
власних векторів і власних чисел матриць виду (12).
Метод формування та обробки OFDM-сигналів, схема реалізації якого подана на рис.
1, складається з наступних етапів.
Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку  = {i}, i  1, 5 , де 1 …5 – ширина смуги пропускання каналу зв’язку, тривалість
символу OFDM-сигналу, максимальна потужність корисного сигналу, кількість піднесучих
OFDM-сигналу, розмірність ансамблю сигналів.
Формування матриці власних векторів. Формується матриця A  ai, j виду (12).

 

Обчислений набір власних векторів зберігається на передавальному і приймальному боці.
Формування вектору послідовності переданих модуляційних символів. Формується
вектор:

А

N

 Sn qn  Re( А1)...Re( АN )  j Im( А1)...Im( АN ) .

n 1
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Рис. 1. Схема реалізації запропонованого методу формування і
обробки OFDM-сигналів
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Цифро-аналогове перетворення. За допомогою відповідних цифро-аналогових
перетворювачів формуються компоненти неперервного сигналу:
  t
  t


sin    n  
sin    n  
 Tд

 Tд

N
N




U Re (t )   Re( Аn ) 
; U Im (t )   Im( Аn ) 
,
 t

 t

n 1
n

1
  n 
  n 
 Tд

 Tд

де: Тд  часовий інтервал дискретизації власних функцій;
Формування канального сигналу. Формується канальний сигнал з центральною
частотою f0:
Акан (t ) 

N

U Re (t ) cos(2f0t )  U Im (t ) sin( 2f0t ).

n 1

Сформований сигнал надходить в канал зв’язку.
Приймання сигналу. На виході каналу приймається сигнал Акан(t) і виконується його
розділення на два підканала, у кожному з яких сигнал умножається на гармонійне коливання
несучої частоти і піддається низькочастотної фільтрації відповідно до виразу:

Uˆ Re (t ) 

t A

Uˆ Im (t ) 

 Q1(t  ) cos(2f0t )dt,

0

t A

 Q2 (t  ) sin( 2f0t )dt .

0

Аналогово-цифрове
перетворення
(АЦП).
Здійснюється
аналогово-цифрове
перетворення отриманих сигналів Uˆ Re (t ) і Uˆ Im (t ) із кроком Тд і утворюються вектори
Uˆ (t ) і Uˆ (t ) . З отриманих компонентів і формується дискретний комплексний сигнал:
Re

Im

Aˆ  Uˆ Re (t )  jUˆ Im (t ) .
Обчислення оцінок модуляційних символів. Виконується
модуляційних символів у вигляді скалярних добутків:
Sˆn 

обчислення

оцінок

N

 Аˆ n qn ,

n 1

де Ŝ n  відновлена послідовність модуляційних символів.
Прийняття рішення. Отримані значення обробляються вирішальним пристроєм, при
цьому прийняття рішень полягає в пошуку такого Sет , для якого виконується умова
Re S  Re Sˆ  Im S  Im Sˆ  min Re S
 Re Sˆ  Im S
 Im Sˆ ,
ет

n

ет

n



мод

n

мод

n



де: Ŝ n  прийнятий символ; Sет  еталонний символ, який необхідно знайти; S мод –
символи модуляційного алфавіту. Таке вирішальне правило є оптимальним для приймання в
умовах шумових завад.
Запропонований метод, на відміну від відомих, отриманий основі нового базису
ортогональних функцій, який дозволяє підвищити частотну ефективність систем радіозв’язку
з OFDM.
Для оцінки ефективності розробленого методу проведене імітаційне моделювання в
середовищі MatLab.
Криві залежності коефіцієнта використання смуги частот (частотної ефективності) від
розмірності ансамблю сигналів М подано на рис. 2, де крива 1  частотна ефективність при
використанні базису Фур’є, 2  частотна ефективність при використанні запропонованого
методу. Аналіз залежностей, поданих на рис. 2 показує, що застосування одержаних
сигнально-кодових конструкцій має частотну ефективність в 1,15 …1,22 більшу, ніж
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у сигнально-кодових конструкцій, сформованих з використанням базису Фур’є, при
однакових виділених частотно-часових ресурсах каналу зв’язку.
Висновки. Запропонований метод формування та обробки сигнально-кодових
конструкцій на основі нового ортогонального базису у вигляді власних векторів ермітових
F
8
2

7
6
5

1

4
3
2
1
2

8

16

32

64

М

Рис. 2. Залежності частотної ефективності від розмірності
ансамблю сигналів М

матриць. Метод дозволяє підвищити частотну ефективність системи радіозв’язку з OFDM на
15  22 % в залежності від розмірності ансамблю сигналів.
Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка методів та методик вибору
параметрів OFDM-сигналу при передачі каналами зв’язку з навмисними завадами.
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СРАВНЕНИЕ ПОЗИЦИОННОГО И ТАЙМЕРНОГО КОДИРОВАНИЯ
В работе приведено сравнение позиционного и таймерного кодирования на основе энтропийной оценки
кодовых слов и информационной емкости элемента Найквиста.
Захарченко М.В., Горохов С.М., Кочетков О.В., Гордейчук В.В. Порівняння позиційного і таймерного
кодування. В роботі наведено порівняння позиційного і таймерного кодування на основі ентропійної оцінки
кодових слів і інформаційної ємності елемента Найквіста.
N. Zakharchenko, S. Horokhov, A. Kochetkov, V. Gordeychuk Сompare the position coding and timing
coding. The paper compares the position coding and timing coding of based on entropy assessment of codewords and
information capacity Nyquist element.
Ключові слова: Кількість інформації, ентропія, завадостійке кодування, таймерні сигнальні
конструкції, системи цифрового зв’язку, кодові слова.

Актуальность исследований. На современном этапе в Украине, как и во всем мире,
основными проблемами развития телекоммуникаций является создание и предоставление
дифференцированных услуг (QoS – Quality of service) с соответствующим качеством
обслуживания (SLA – Service Level Agreement). Основные задачи системы обеспечения
качества дифференцированного обслуживания заключаются в повышении скорости передачи
информации и сохранении высокой верности приема информации. Решение данных задач
достижимо посредством повышения эффективности системы передачи и применения
помехоустойчивого кодирования [1]. Одним из методов повышения эффективности системы
передачи является использование многоуровневых сигналов [2]. Использование
многоуровневых таймерных сигналов позволяет в системах цифровой связи значительно
повысить скорость передачи информации.
Повышения верности приема информации достигается за счет применения
помехоустойчивого кодирования в системе передачи информации.
Таким образом, использование этих двух методов позволяет строить эффективные
системы связи.
Анализ предметной области. В научной литературе много внимания уделяется
позиционному кодированию, на основе помехоустойчивых (избыточных) кодов [3, 4]. В
работах [1, 2, 5] показано, что использование многоуровневых таймерных сигналов
позволяет повысить скорость передачи информации по сравнению с позиционным
кодированием. Однако не приведено сравнение позиционного и таймерного кодирования на
основе энтропийной оценки кодовых слов и информационной емкости элемента Найквиста.
Для примера, сравним позиционное и таймерное кодирования.
I.
Позиционное кодирование
1. В работе анализируются условия передачи по каналам с базой Б = t0 ×∆F = 1 ÷ 2;
t0 – длительность переходного процесса на выходе канала с полосой F  t0  1 F –
называемого найквистовым элементом.
Под полосой ∆F понимается реальная полоса ∆Fр деленная на 1,3 (уменьшение на 30%
связано с нелинейностью амплитудно и фазочастотных характеристик).
Под позиционным кодированием (ПК) понимается представление числа N через
коэффициенты системы исчисления соответствующей алфавиту канала “а” (а – число
состояний информационного параметра)
N   n a n  ...   2 a 2  1a1   0 a 0 .
(1)
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  0; 1; ....(a  1);
Для примера рассмотрим представление двух чисел: 23 и 31:
a  10;  0  9
Для десятичной системы:

N1 
 23
N2 
 31
a  2;   0 1

2  101  3  100 
 23
1
0
3  10  1  10 
 31
Для двоичной системы:
N1  23 
1  2 4  0  23  1  2 2  1  21  1  20 10111
N 2  31 
1  2 4  1  23  1  2 2  1  21  1  20 11111

Из этих примеров видно, что с ростом “а” уменьшается число цифр в представлении
одного и того же числа (1).
В канал связи отдельные коэффициенты  i разложения (1) передаются отрезками
сигнала длительностью t0 с различными амплитудами или различными частотами, или
начальными фазами.
В момент изменения коэффициента в представлении (1) происходит модуляция
(изменение) информационного параметра.
К недостаткам позиционного кодирования следует отнести:
1. Минимальное энергетическое расстояние при ПК между кодовыми словами (КС)
равно энергии найквистового элемента, что «излишнее» для каналов с вероятностью ошибки
Pош  104 : уменьшив энергетическое расстояние между КС можно увеличить число
реализаций [4].
2. При длине кода “n” элементов число реализаций N р кодовых слов N р  a n , при
этом количество информации в кодовом слове I КС  n log 2 a бит, а в одном элементе
Найквиста I н  log 2 a бит.
Принципиальным недостатком ПК является невозможность регулировать
энергетическое расстояние между КС и, следовательно, увеличивать число реализаций на
заданном интервале времени.
Для примера в табл. 1 представлено качество передачи кодовых слов по каналу
городской телефонной сети (ГТС) при ПК и при кодировании за счет длительности
отдельных сигналов “  ci ” кодовых конструкций (таймерных сигнальных конструкций –
ТСК).
Таблица 1
Сравнительные параметры позиционного и таймерного кодирования
ПК
ТСК, при S = 7, (∆ = 0,143 t0)
N пер
N пер
N ош
Pош
N ош
Pош
n
n
10

106

700

7  104

9

106

104

1,04 104

20

106

770

7,7  104

17

106

1150

11,5 104

40

106

1500

15 103

33

106

1620

1,6  103

В табл. 1 приняты следующие обозначения: N пер – число переданных кодовых слов,

N ош – число ошибок принятых кодовых слов, n – длинна кодового слова найквистого
элемента.
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Из таблицы 1 следует, что, несмотря на то, что энергетическое расстояние между КС
при ТСК определяется энергией в 7 раз меньше чем при ПК (S = 7), вероятности ошибки при
близких длительностях КС отличаются незначительно.
II. Таймерное кодирование
В таймерных кодах информация заложена в количестве информационных отрезков “ i ”
расположенных на интервале Tck  mt0 , местах их положения на интервале Tck и
длительностями каждого (  ci  t0  z ( k  1; 2; z  целое число)). Величина  определяет
шаг изменения длительностей отрезков, обеспечивающий заданную вероятность ошибочного
определения длительности отрезков  ci на приеме (для канала ГТС (табл. 1)

  t0 7  0,143  t0 ).
На рис. 1 представлены реализации ТСК при 3-х отрезках с ограничением
минимальных и максимальных значений на интервале Tck  7t0 при S = 5:
а) формирование 5 элементов ∆ на интервале элемента Найквиста;
b) кодовое слово при длительностях 3-х отрезков слова и возможных местах
положения;
с) кодовое слово при t1min, t2min, t3 = t0 + 1∆;
d) кодовое слово при t1min, t2min, t3max;
e) кодовое слово при t1min, t1max, t2max, t3max.

Рис. 1. Реализации ТСК при S = 5, m = 7, i = 3,
t1min = 5∆, t2min = 10∆, t3min = 15∆, t1max = 20∆, t2max = 25∆, t3max = 30∆
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В таблице 2 в числителе представлено число реализаций ТСК при i=3 m  4 ÷ 10 при
S = 2; 4; 6; 8; 10,
[mS  i ( S  1)]!
(2)
,
NР 
i!(mS  iS )!
а в знаменателе – количество информации содержащейся в одном найквистовом
элементе:
log 2 N P
IН 
(3)
m
Таблица 2
Число реализаций ТСК и количество информации содержащейся в найквистовом элементе
m
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
S
2 =16
2 =32
2 =64
2 =128
2 =256
2 =512
2 =1024
2

10/0,83

35/1,026

84/1,065

165/1,052

286/1,02

455/0,98

680/0,941

4

35/1,282

165/1,473

455/1,472

969/1,417

1771/1,349

2925/1,279

4495/1,213

6

84/1,598

455/1,766

2925/1,645

5456/1,552

9139/1,462

8

165/1,842

969/1,984

1
0

286/2,039

1771/2,15
8

12341/1,69
9
23426/1,81
4

20825/1,59
4
39711/1,69
7

1330/1,73
0
2925/1,91
9
5456/2,06
8

6545/1,811
12341/1,94
1

14190/1,37
9
32509/1,49
9
62196/1,59
2

Из таблицы 2 следует:
1) В двоичном канале без изменения алфавита за счет резкого увеличения числа
реализаций NP  2m можно передать более двух бит информации на одном найквистовом
элементе (при позиционном кодировании I Н  log 2 2  1 ).
2) Максимальное количество информации на один элемент передается при длине
сигнальной конструкции Tck  5t0 .
3) При изменении алфавита канала число реализаций и, следовательно, I Н
существенно увеличиваются.
4) Например, при а = 5 число реализаций увеличится в [(5/2)]3=15,625 раз. Тогда для
m = 8, i = 3 и S = 7 (табл. 2) число реализаций будет (8436×15,625) = 133375, то есть один
найквистовый элемент будет содержать ( I Н  log 2 133375 ) более 17 бит информации.
Для увеличения множества используемых таймерных сигнальных конструкций без
изменений алфавита канала а = 2 целесообразно объединять подмножества с различным
числом отрезков “ i ” для одного и того же интервала реализации “ m ” и значения “ S “.
Для примера в таблице 3 приведены числа реализаций N P на интервале m = 5 при
S  6; 7; 8; 9 для i  2; 3; 4; 5.
Таблица 3
Количество реализаций N P на интервале m = 5
i
2
3
4
5
S
6
190
455
210
1
7
253
680
330
1
8
325
969
495
1
9
406
1330
715
1
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Если необходимо передать любую пару букв алфавита русского языка из (32×32) – 1024
реализации можно взять реализации при m = 5; i = 3; S = 8 (969 реализаций), а недостающие
добавить из реализаций при i = 2. В этом случае каждый найквистовый элемент будет
log 2 1024 10
содержать I Н 

 2 бита информации.
5
5
Аналогичное кодовое уплотнение можно произвести для двух байт информации на
интервале одного байта.
В
самом
деле,
множество
реализаций
при
наличии
двух
байтов
N P (2S )  256  256  65536 .
При параметрах сигнальных конструкций m = 8; S = 7; i = 5; согласно выражению (2)
можно получить Np= 65780.
Выводы.
Таким образом, и при m = 5 и при m = 8 можно получить 2 бита информации на один
найквистовый элемент (табл. 2) при а = 2, т.е. в два раза больше по сравнению с ПК (
log 2 2  1 ).
Большее число реализаций таймерных сигналов на заданном интервале времени
помимо удвоения информационной емкости найквистого элемента в бинарном канале можно
использовать для создания равновероятной передачи кодовых символов при
неравновероятном первичном алфавите.
Для этого достаточно каждому первичному символу xi (буквы) создать «свой» банк
разных кодовых слов, число которых равно ближайшему целому числу в процентах
вероятности появления символов E  [ P( xi )] %.
Кодовые слова каждого символа «зациклены» и по очереди передаются в канал при
наличии появления символа xi в передаваемом тексте.
Тогда отличие частостей передачи различных кодовых слов будет в пределах одного
процента, что создает невозможным применение статистического декодирования
шифрограммы.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ
В МЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті проведений аналіз основних тенденцій розвитку засобів радіорелейного зв’язку для
використання їх в мережах спеціального призначення.
Ивченко Н.Н., Ткач В.А., Мусиенко В.А., Савченко О.Н., Загребельний О.Ю. Анализ тенденций
развития средств радиорелейной связи в сетях специального назначения. В этой статье проведен анализ
основных тенденций развития средств радиорелейной связи для их использования в сетях специального
назначения.
M. Ivchenko, V. Tcach, V. Musienko, O. Savchenko, O. Zahrebelny The analysis of tendencies of
development of means of radio relay communication in networks of a special purpose. The analysis of the main
tendencies of development of means of radio relay communication for their use in networks of a special purpose have
been dore in this article.
Ключові слова: радіорелейні засоби, мережа спеціального призначення, фактори розвитку, підвищення
пропускної здатності, програмно-забезпечене радіо, пакетний метод передачі інформації.

Вступ. В даний час, в умовах проведення АТО на сході України, анексії Криму, перед
телекомунікаційними системами та мережами спеціального призначення постають сучасні
вимоги до системи управління військами (силами) щодо забезпечення всіма видами
телекомунікаційних послуг з визначеною якістю та відповідним рівнем захисту інформації,
що циркулює в ній.
Це, в свою чергу, вимагає вирішувати ряд наукових та прикладних завдань, серед яких
є забезпечення високої пропускної спроможності транспортних телекомунікаційних систем
спеціального призначення, побудова їх з використанням високошвидкісних цифрових
засобів зв’язку з відповідним ступенем захисту трафіку.
Одним із етапів вирішення даних задач є переоснащення силових відомств цифровими
засобами радіорелейного зв’язку, як елементу резервування та нарощування, побудованих з
використанням новітніх технологій.
Побудовані на застарілих технологіях зразки радіорелейних станцій які
використовуються (хоча із застосуванням цифрових модемів) в форматі сьогодення не
надають повноцінної можливості щодо забезпечення безперебійного обміну інформацією в
системах управління спеціального призначення.
Мобільність таких станцій дуже низька, а споживча потужність обладнання дуже
висока.
Ця техніка потребує значних витрат матеріально-технічних засобів, як при її
експлуатації так і при проведенні технічного обслуговування та ремонту.
Метою статті є аналіз тенденцій розвитку засобів радіорелейного зв’язку в мережах
спеціального призначення.
Основна частина
Враховуючи передовий досвід провідних технічно розвинутих країн світу та провівши
деталізований аналіз основних тенденцій розвитку радіорелейного зв’язку та застосування
ними засобів радіорелейного зв’язку [1 – 3] (табл. 1) слід відмітити, що, з технічної точки
зору, розвиток засобів радіорелейного зв'язку донедавна йшов традиційно в напрямку
вдосконалювання їх можливостей і технічних характеристик за рахунок освоєння нових
частотних діапазонів, залучення нових видів сигналів, застосування нових, у тому числі
багатопозиційних методів модуляції і т.д.
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Зміна парадигми безперервного часу на дискретне привело до повсюдного переходу на
цифрові методи передачі й широке застосування цифрової обробки сигналів.
Що дозволило у свою чергу перейти до програмно-апаратної реалізації основних вузлів
радіорелейного обладнання на основі програмувальної логіки, залученню спеціальних
процесорів для автоматизації основних технологічних процесів формування й обробки
сигналів [4].
В остаточному підсумку це привело до істотного зниження масогабаритних
характеристик устаткування, дало реальну можливість компонувати його в одному
конструктиві зовнішнього розміщення без розподілу на внутрішнє (IDU) і зовнішнє (ODU)
обладнання, що розміщується на щоглі в малогабаритному радіорелейному контейнері
безпосередньо з антенним обладнанням, що дає змогу розгортати радіорелейне обладнання з
винесенням випромінюючих засобів на значну віддаль за межі пунктів управління.
В організаційному плані, радіорелейний зв’язок пройшов шлях від застосування ліній
(одно- і багатоінтервальних та їх використання в місцевому, зоновому й магістральному
зв'язку) до мереж: опорних, розподільчих та доступу.
На етапі становлення мережевих структур каналоутворюючі засоби, у тому числі й
засоби радіорелейного зв’язку використовувалися в інтересах так званої первинної мережі, у
той час як функції засобів комутації, розподілу трафіку та його доведення до користувача
виконувала вторинна мережа.
Таблиця 1
Аналіз застосування засобів радіорелейного зв’язку провідними країнами світу
Пара
метр

Діапазон
Швидкість
робочих
Адаптивна Використ
Шифрува Робота в Побудова Вискошви Волокон.
передачі
Завадоза
SDRчастот
зміна .технолог
ння
режимах Meshдкісний оптичний
даних,
хист
архітектура
модуляції ії XPIC
трафіку PTP, PМP мереж Ethernet інтерфейс
Тип РРС, (НАТО),
Мбіт/с
МГц
виробник

1350-1850
Ultra
(В3)
ORION
1350-2690
GRCдо 1Гбіт/с
(В3+)
245C,
(в системі)
4400-5000
Канада
(В4)
[1]
LTE (700)

так

Harris
RF7800W, 4400-5875
США
[2]

428

GRC200 в
8000, 4400-5000 режимі HC
Ізраїль
(В4)
(підвищ
[3]
потужн)

так

1000
Gigabit Base-LX
Ethernet оптичний
SFP

так

так

як
опція

Gigabit
так
Ethernet (як опція)

так

так

як
опція

Gigabit
так
Ethernet (як опція)

так

так

ППРЧ, AES-256
AFC, FIPS 140
APC рівня 2

так

так

так
(як
опція)

AES-256
APC FIPS 140
рівня 2

так

так
ППРЧ, AES-256
(як
AFC, FIPS 140
опція) APC рівня 2

Можливо виділити основні пріоритетні напрямки підвищення якості передачі
інформації посадовим особам органів управління, що в своїй сукупності впливають на
стійкий розвиток радіорелейного зв’язку та збереження його високої питомої ваги в системах
зв’язку спеціального призначення (рис. 1).
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Основні пріоритетні напрямки підвищення
якості передачі інформації посадовим
особам органів управління(з високою
достовірністю та швидкістю)
Підвищення пропускної
спроможності каналів

Впровадження новітніх
технологій при побудові
радіорелейних засобів
зв’язку

Передавання інформації
посадовим особам органів
управління, у тому числі
мультимедійної
(керівництво боєм в режимі
реального часу) з високою
достовірністю та швидкістю

Використання
радіорелейного
обладнання у більш
високочастотній області
діапазону (до міліметрових
хвиль)

Відеоспостереження з
відеофіксацією
деталізованих об’єктів в
режимі з підвищеною
роздільною здатністю

Використання програмноорієнтованої архітектури
при побудові
радіорелейного
обладнання (SDR-радіо)

Ведення інтерактивних
відеоконференцій керівним
складом), у тому числі й у
русі при переміщенні
посадових осіб

Застосування нових схем
резервування
радіорелйного обладнання

Побудова розгалужених
динамічно реконфігурованих
мереж радіорелейного
зв'язку з адаптацією зміни
режимів роботи
радіорелейних засобів
обумовлених потребами
посадових осіб органів
управління та впливом
різних факторів середовища
поширення радіохвиль
(погодні умови, забудови в
місті, складний рельєф
місцевості тощо)
Реалізація сучасних схем
об'єднання й поділу
цифрових потоків, каналів,
повідомлень і сполучення
різнорідних ліній зв'язку з
метою перерозподілу
телекомунікаційного ресурсу
на складних та інформаційно
важливих напрямках

Доповнення
радіорелейного обладнання
елементами вторинної
мережі (комутаторами,
маршрутизаторами)

Контроль за станом
державного кордону та
інше

Рис. 1. Основні пріоритетні напрямки підвищення якості передачі інформації посадовим
особам органів управління (з високою достовірністю та швидкістю)

Проаналізувавши основні пріоритетні напрямки підвищення якості передачі інформації
необхідно виділити техніко-технологічні фактори розвитку засобів радіорелейного зв’язку:
можливості щодо впровадження автоматизації в керування процесами встановлення й
ведення зв’язку;
можливості щодо адаптивного регулювання потужності, зміни режимів роботи
радіорелейного обладнання, безперервного контролю якості зв’язку і його підтримка на
заданому рівні;
документування (ведення архіву подій і т.д.);
використання програмно-орієнтованої архітектури при побудові радіопристрою, що в
подальшому призведе до зміни (збільшення) функціоналу радіорелейної станції без
апаратного втручання в неї, а лише на програмному рівні (через оновлення програмного
забезпечення) [4];
можливості щодо зручності користування устаткуванням, доступність інтерфейсу при
налаштуванні обладнання та подальшого його використання;
можливості щодо реалізації дистанційного парольованого доступу до керування
устаткуванням як на всій радіорелейній лінії так і у любій точці на заздалегідь визначених
інтервалах з наданням різних рівнів доступу посадовим особам чергових обслуг до цього
процесу і т.д.;
доповнення радіорелейного обладнання елементами вторинної мережі (комутаторами,
маршрутизаторами);
зниження енергетики радіорелейної лінії без погіршення якості зв’язку;
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необхідність пошуку й застосування простих недорогих технічних (у тому числі й
інтерфейсних) комплексних рішень для доведення різнорідної інформації безпосередньо до
командира, у тому числі при перебуванні його в русі (використання технологій пакетної
передачі даних з створенням MESH-мереж), при роботі в умовах межсимвольної
інтерференції й складної радіоелектронної обстановки (застосування сигнально-кодових
конструкцій, багаточастотних сигналів OFDM, COFDM і т.д.) [5];
спільна робота декількох стволів в одній радіорелейній лінії з організацією частотного
чи часового розділення;
застосування нових схем резервування радіорелейного обладнання;
наявність вбудованого шифратору з відповідним рівнем шифрування радіорелейного
каналу, незалежно на кожному інтервалі радіорелейної траси;
можливість роботи в середовищі з високим рівнем завад при використанні технології
програмного переналаштування частоти з метою протидії використання засобів РЕБ
противника;
забезпечення безперебійного електроживлення обладнання;
наявність апаратури визначення координат розміщення радіорелейної станції по
сигналам навігаційних систем, наприклад GPS для швидкого та точного юстування антенного
обладнання;
необхідністю забезпечення високої надійності функціонування устаткування й ліній
зв’язку шляхом автоматизації керування ними, резервування елементів основного
обладнання, впровадженням тестування ліній (мереж) на окремих інтервалах радіорелейної
траси шляхом широкого використання шлейфів по трактах інтерфейсу, ПЧ і НВЧ,
необхідністю швидкого пошуку несправностей;
використання всюди направлених, секторних або направленої дії антен з можливістю
підключення обладнання для роботи на дві поляризації – вертикальну та горизонтальну;
використанням сучасної елементної бази в поєднанні з мікромініатюризацією НВЧ
вузлів, освоєнням більш високих ділянок діапазону НВЧ (з метою можливості більш
компактного розміщення устаткування в одному малогабаритному контейнері) і т.д.
Успіхи науково-технічного прогресу, створення нової елементної бази, переворот у
технологіях проектування й виробництва сучасних засобів зв’язку дозволили досягти такого
рівня уніфікації, що наведений вище розподіл перерахованих факторів по визначених рівнях
на сучасному етапі представляється досить умовним в силу складності їх реалізації та
взаємовпливу.
Так, наприклад, технічний фактор мініатюризації вузлів НВЧ, широке застосування
схем із програмованою логікою приводить до можливості компонування внутрішнього й
зовнішнього радіорелейного обладнання в одному малогабаритному контейнері зовнішнього
розміщення (наприклад, на антенній щоглі). Це досить вигідно вирішує проблему
мобільності при розгортанні станції на визначених, найбільш сприятливих, з точки зору
природи розповсюдження радіохвиль, площ. Але поряд з цим розміщення в одному
малогабаритному контейнері зовнішнього і внутрішнього радіорелейного обладнання різко
знижує швидкість його відновлення після виникнення несправностей в одному з вузлів.
Крім того, уніфікація інтерфейсів дозволяє підводити, наприклад, волоконно-оптичний
кабель до блоку живлення з мережевими інтерфейсами, що знімає ряд таких проблем, як:
виконання заходів щодо приховування системи управління спеціального призначення з
винесенням випромінюючих засобів за межі пунктів управління;
стикування різнорідного обладнання та взаємосумісної їх роботи;
спрощення процесу сполучення ліній зв’язку, благотворно впливає наймовірноснотимчасові характеристики доставки повідомлень до користувачів і, в остаточному підсумку,
на економіку зв’язку.
Виконання радіорелейного обладнання та доповнення його елементами вторинної
мережі (комутаторами, маршрутизаторами) дозволяє розглядати засоби радіорелейного
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зв’язку повноправними елементами мережної структури та уникнути структурування
устаткування по його приналежності до первинної або вторинної мережі, як наслідок – цього
можливо спростити структуру керування й взаємодії елементів між собою, скоротити
обслуговуючий персонал, прискорити й зробити більш зручним проключення маршрутів
повідомлень, маневрування окремими цифровими каналами, потоками і т.д.
Прагнення без погіршення якості зв’язку знизити енергетику радіорелейної лінії
привело до комплексного підходу щодо об’єднання методів обробки сигналів із
завадостійким кодуванням у вигляді сигнально-кодових конструкцій. Незначне (в одиниці
відсотків) зниження їх пропускної здатності стало розумною платою за певні виграші:
зниження гостроти проблеми електромагнітної сумісності, підвищення питомої щільності
застосування радіовипромінюючих засобів в обмеженому просторі і т.д.
Підвищення пропускної здатності радіорелейних ліній можливо досягти шляхом
спільної роботи декількох стволів в одній радіорелейній лінії.
Спільна робота декількох стволів в одній радіорелейній лінії забезпечується шляхом
частотного розподілення. При багатоствольній роботі частоти передачі і прийому стволів
повинні бути вибрані так, щоб звести до мінімуму вплив трактів передачі на тракти прийому
в окремих стволах і взаємні перешкоди між ними. Для цього в багатоствольних
радіорелейних лініях застосовується групування частот передачі і прийому, відповідно до
якого частоти передачі всіх стволів розміщуються в одній половині відведеної смуги частот,
а частоти прийому – в іншій.
Аналізуючи тенденції розвитку новітніх технологій спрямованих на підвищення
пропускної здатності в радіорелейних системах пропонується при побудові магістральних та
внутрішньозонових радіорелейних ліній використовувати радіорелейні системи з реалізацією
методу використання поляризаційної розв'язки в одному (сполученому) частотному каналі
(Co-channel Dual Polar system – CCDP).
Мінімізація крос-поляризаційних перешкод при методі CCDP може бути успішно
вирішена за допомогою введення до складу апаратури спеціальної системи придушення
кросполяризаційної перешкоди (Cross-Polarization Interference Cancellation, XPIC).
Результативність застосування CCDP багато в чому визначається коефіцієнтом крос
поляризаційної розв’язки антен (XPD).
Цей метод активно використовується провідними світовими виробниками та
спрямований на підвищення пропускної здатності радіорелейних систем (табл. 1).
Аналізуючи тенденції розвитку засобів радіорелейного зв’язку, слід відмітити, що
проблема підвищення пропускної здатності радіорелейних ліній нерозривно пов’язана з
переходом у більш високочастотну область діапазону (до міліметрових хвиль),
межсимвольної інтерференції сигналів і ефективним використанням спектра. Це привело до
використання багатопозиційних методів модуляції, застосування адаптивних коректорів
частотно-фазових характеристик каналу й залучення багаточастотних сигналів, наприклад,
OFDM і COFDM.
Крім класичного варіанта застосування ортогонального частотно-дискретного
мультиплексування (OFDM) найбільш ефективним розв’язком проблеми підвищення
пропускної спроможності є поєднання вищезазначених методів з технологією MIMO
(Multіple Іnput Multіple Output – множинний вхід – множинний вихід), що значно підвищить
масштабованість лінії за рахунок збільшення мірності незалежних трактів поширення й
обробки сигналів [6].
Усе більше поширення одержує використання високоефективних багаторівневих
модуляцій 1024QAM, 2048QAM (цифри вказують на кількість символьних рівнів, що
використовуються для модуляції комплексних амплітуд сигналів) і двохполяризаційної
технології XPIC (технологія що враховує крос поляризаційні властивості електромагнітних
хвиль) для підвищення ємності каналу [7].
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Надійність радіорелейних ліній зв’язку досягається застосуванням систем резервування
по ділянках, коли із загального числа стовбурів виділяються резервні, автоматично що
включаються в роботу у разі пошкодження одного з робочих стволів. Перемикання на резерв
здійснюється по сигналу, що передається по груповому спектру або по спектру проміжних
частот. Надійність радіорелейної апаратури досягається застосуванням перспективної
елементної бази, новітньої технології виробництва, забезпеченням безперебійного
електроживлення.
Необхідність впровадження адаптивного керування швидкістю передачі інформації з
адаптивним вибором виду модуляції залежно від стану середовища поширення й (або)
необхідного якості зв’язку (рис. 2) викликана залежністю затухання сигналу передавача
радіорелейної станції від впливу погодних умов та геокліматичних параметрів регіону [8].
Середовище поширення радіохвиль особливо в області діапазону вище 11 Ггц також
накладає свій відбиток на архітектурний вигляд радіорелейного устаткування й динаміку
забезпечуваних їм параметрів.

Рис. 2. Використання функції керування швидкістю передачі інформації з адаптивним вибором
виду модуляції залежно від стану середовища поширення радіохвиль

Аналізуючи напрямки розвитку необхідно відмітити багатофункціональність і
багатоопційність засобів радіорелейного зв’язку. Втім, даний напрямок взагалі властивий
більшості сучасних радіотехнічних розробок. У значній мірі це обумовлене програмноапаратною реалізацією радіозасобів і можливостями технології сучасного виробництва.
Кількість функцій і опцій того або іншого пристрою більшою мірою визначається
програмуванням меншою мірою апаратно й спрямоване на зручність користування
послугами, тому стало можливим нівелювання вартості одно – і багатофункціональних
пристроїв, що й послужило каталізатором розвитку цього напрямку.
Аналізуючи побудову радіорелейних засобів спостерігаємо тенденцію стійкого
переходу від застосування в них технології SDH (синхронна цифрова ієрархія) до пакетних
(Ethernet/IP) [9]. Так при використанні засобів радіорелейного зв’язку побудованих з
використанням технології SDH, в умовах зростаючого потоку інформації, спостерігається
неефективне використання мережевих ресурсів при передачі великих об’ємів інформації,
відсутність гнучкості мережі, ускладненого масштабування та як наслідок значне
удорожчання побудови радіорелейної мережі.
Пакетний метод передачі інформації (Ethernet/IP) останнім часом одержав помітне
поширення в плані його технічної реалізації й застосування на практиці. C технікоекономічної точки зору впровадження даного методу обумовлене простотою й зручністю
користування інтерфейсом засобів радіорелейного зв’язку для стикування з різними
кінцевими пристроями побудованих по технології Ethernet/IP [10].
Пакетна технологія IP/Ethernet набула найбільшого поширення завдяки тому, що у ній
незалежно один від одного сполучаються обробка TDM-трафіка (по суті, крос-комутація
TDM-потоків) і механізм Ethernet-комутації для передачі Ethernet-кадрів. Дана технологія
заснована на тому, що конвертування TDM-трафіка в Ethernet-кадри здійснюється за
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допомогою спеціальної функції міжмережевої взаємодії D-IWF (Dedicated Interworking
Function), яка регулює передачу різнорідного трафіка й забезпечує злагоджену роботу
пакетного радіорелейного устаткування по радіоканалу. При цьому досягається висока
ефективність передачі інформації (надання TDM-послуг із продуктивністю як і в TDM-радіо)
та мінімальний час затримки внесений системою, поліпшення параметрів FER (Frame Error
Ratio – частота появи помилок кадру) [11].
Технічна реалізація даного напрямку термінологічно закріплена в назві – пакетна
радіорелейна система. Визначальним у пакетній радіорелейній системі є наявність механізму
розпізнавання й обробки пакетних послуг (механізм планування, що забезпечує, наприклад,
оптимальність параметра якості послуг, фрагментація пакетів для того, щоб час очікування
пакета був детермінованим, давало можливість дискретної обробки пакетів і мінімізувати
варіації затримки високопріоритетного трафіка і т.д.).
Висновки
Застосування запропонованих тенденцій розвитку для побудови засобів радіорелейного
зв’язку з впровадженням нових технологій дозволить значно покращити якість
радіорелейного зв’язку.
При переоснащенні цифровими радіорелейними станціями силових відомств необхідно
брати за основу сучасний характерний високий ступінь уніфікації і стандартизації апаратури,
що дозволяє значно зменшити витрати на їх розробку, виробництво і експлуатацію.
Напрямок подальших досліджень вважаємо за необхідне зосередити на аналізі
високошвидкісних (більше 1Гбіт/с) радіорелейних ліній зв’язку з використанням
радіорелейного обладнання в міліметровому діапазоні [12], що найбільш актуально в умовах
сьогодення при використанні противником засобів радіоелектронної розвідки та
радіоелектронного подавлення.
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В статті проведений аналіз та запропоновані методики аналізу електромагнітної сумісності, що
призначені для визначення можливого взаємного впливу групи радіоелектронних засобів зв’язку спеціального
призначення.
Коваленко И.Г., Бригадир С.П., Мазниченко Ю.А. Методики анализа электромагнитной
совместимости средств радиосвязи специального назначения. В статье проведен анализ и предложены
методики анализа электромагнитной совместимости, которая предназначена для определения возможного
взаимного влияния группы радиоэлектронных средств связи специального назначения.
I. Kovalenko., S. Brigadir, Y. Maznichenko Methods of electromagnetic compatibility telecommunication
means of special purpose. The paper proposes methods for analyzing electromagnetic compatibility, which is designed
to determine the possible mutual influence of the group of radio communications means for special purpose howe been
conducted.
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Актуальність.
Останнім часом спостерігається тенденція перевантаження радіочастотного спектру
внаслідок розвитку радіотехнологій, збільшення кількості радіозасобів як цивільного, так і
спеціального призначення. Тому постає актуальною задача забезпечення якісного
функціонування цих засобів у спільних та суміжних діапазонах радіочастот [1 – 4]. Для
вирішення цієї задачі необхідно застосовувати методи та методики прогнозування
електромагнітної обстановки та аналізу електромагнітної сумісності (ЕМС).
Загальні підходи та окремі методики вирішення задач даного класу викладені в
множині рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) [2]. Але запропоновані
рекомендації не дають комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності
засобів зв’язку, дозволяють проводити окремі складні розрахунки для складових (часткових)
задач аналізу ЕМС та вимагають багато точних вихідних даних (щодо параметрів
устаткування, рельєфу, параметрів розповсюдження радіохвиль тощо). При відсутності
частини цих вихідних даних (або зниженні їх точності) складні розрахунки за
запропонованими МСЄ методиками можуть привести до неприйнятних результатів, що
ускладнює оперативного вирішення задач даного класу. Крім того розроблені методики не
враховують особливості функціонування засобів зв’язку спеціального призначення.
Задача дослідження – розробка методик, призначених для проведення практичних
розрахунків параметрів та визначення умов електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів спеціального призначення.
Вихідні дані. В запропонованих методиках використовуються наступні вихідні дані.
1. Множина з РЕЗ з відповідними технічними характеристиками:
– тип РЕЗ (аналоговий, цифровий сигнал);
– потужність пристрою, що передає, P, дБВт;
– спектральні характеристики сигналу, що випромінюється S(f);
– коефіцієнт підсилення антени G, її тип, поляризація випромінювання і втрати в
антенно-фідерному тракті η;
– характеристика спрямованості антени g(α);
– клас випромінювання;
– ширина смуги пропускання приймача по проміжній частоті на рівні – 30 дБ, МГц і
форма амплітудно-частотної характеристики;
– чутливість приймача, дБВт, мВ/м, (коефіцієнт шуму, дБ);
– швидкість цифрового потоку, біт/с;
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– припустимий рівень помилок і величина захисного відношення для заданого відсотку
часу.
2. Смуги частот, які використовуються.
3. Характеристики місць розташування об’єктів РЕЗ:
– географічні координати місця розташування РЕЗ, градуси, хвилини, секунди північної
широти, східної довготи;
– висота основи РЕЗ над рівнем моря, м;
– висота підвісу антени над рівнем Землі, м.
4. Характеристики місцевості: висота над рівнем моря та покриття (вода, рослинність
тощо).
Для виконання завдань з аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку (ЗР)
спеціального призначення (СП) в залежності від типу РЕЗ, умов їх функціонування та
розташування пропонується використовувати ряд пов’язаних між собою розроблених
методик (рис.1):
І. Методика аналізу ЕМС засобів радіозв’язку фіксованої радіослужби (ФР)
спеціального призначення [5].
ІІ. Методика аналізу ЕМС засобів радіозв’язку рухомої радіослужби (РР) спеціального
призначення [6].
ІІІ. Методика аналізу об’єктової ЕМС засобів радіозв’язку [7].
Методики аналізу ЕМС ЗР
Методика аналізу ЕМС ЗР ФР

Методика аналізу ЕМС ЗР РР

Методика аналізу об’єктової ЕМС ЗР
Рис. 1

Основним критерієм для визначення електромагнітної сумісності РЕЗ в
розроблених методиках використовується енергетичний критерій, який виражається
відношенням сигнал/(шум+завада) при заданих показниках якості, що представляється у
вигляді коефіцієнта ослаблення завад (коефіцієнта втрат) при вирішенні задач ЕМС
РЕЗ [8 – 11]:
 A  f   A0 N  f  ,
(1)
Рз
де A(Δf) – захисне відношення при заданій частотній розлад Δf між корисним сигналом і
завадою для визначеного відсотку часу; A0 – захисне відношення по суміщеному каналу для
визначеного відсотку часу; N(Δf) – коефіцієнт, який характеризує ослаблення завади в
залежності від частотного розладу між корисним сигналом і завадою; Pc – потужність
корисного сигналу на вході приймача, який зазнає впливу завад, яка дорівнює (в вільному
просторі). Необхідні захисні відношення A(Δf), A0 в (1) залежать від флуктуації рівнів
сигналів на вході приймача, які є випадковими величинами, їх закон розподілення для різних
відсотків часу точно невідомий. В Рекомендаціях МСЭ-R приведені наближені залежності
відсотку часу перевищення глибини завмирань для найгіршого місяця року.
В загальному випадку, наприклад, для аналогових РРЛ з частотною модуляцією (ЧМ),
коли безперервна частина спектру сигналу завади не повністю співпадає з смугою
пропускання приймача, ослаблення завади в лінійній частині приймача, за рахунок розладу,
враховується коефіцієнтом N(f). В цьому випадку захисне відношення для 20 % часу дії
завад виражається формулою [10]: А(20%, f) = 55+N (f), а для 0,001 % часу дії завад
відповідно: А(0,001%, f) = 25+N(f). Для практичних розрахунків параметрів ЕМС
аналогових РРЛ найбільш доцільно використовувати довідкові дані захисних відношень [12].
Pс

72

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016
════════════════════════════════════════════════════════
Для більшості типів аналогових РРЛ необхідне захисне відношення для 20% складає 55 дБ, а
для 0,001% відповідно 25 дБ [12].
На відміну від аналогових РРЛ для цифрових систем показниками якості є допустима
величина вірогідності помилок Рош, яка не повинна перевищувати задане значення протягом
визначеного відсотку часу любого місяця року, та відповідне необхідне захисне відношення
А0(Рош). В [12] наведені вирази якісних параметрів систем з різними типами цифрової
модуляції. Так, для РРЛ з фазо-імпульсним модульованим сигналом величина захисного
відношення для 20 % часу, визначається емпіричною формулою [18] А(20%, f)=15+N(f), а
для 0,001 % часу відповідно: А(0,001%, f)=18+N(f), для цифрових РРЛ величина захисного
відношення для 0,001 % часу розраховується згідно виразу: А(0,001%, f)=25+N(f).
Значення величин захисних відношень та значення коефіцієнта N(f) надані в [12].
Другим критерієм ЕМС для цифрових систем є допустима величина вірогідності
помилок Рпом, яка не повинна перевищувати задане значення протягом відповідного відсотку
часу любого місяця року при відповідному необхідному захисному відношенні А0(Рпом). Так,
відповідно до Рекомендації МСЕ-Р F.594 [13] значення імовірності помилок 10-3 наприкінці
гіпотетичної цифрової РРЛ, довжиною 2500 км, яка складається з 50 прольотів, не повинне
перевищувати протягом більш Рт = 0,054% часу будь-якого місяця року, а значення
імовірності помилок Рпом=10-6 відповідно протягом більш Рт = 0,4% часу будь-якого місяця
року. Допустимі значення Рт визначені в Рекомендації МСЕ-Р F.634 [14].
Розрахунок послаблень радіосигналів за рахунок розповсюдження.
В залежності від частот та умов рельєфу місцевості в методиках використовуються
окремі алгоритми розрахунку [5]:
Розрахунок послаблень радіосигналів за рахунок розповсюдження в діапазонах
30-1000 МГц істотно залежить від конкретного профілю траси [10]. Так, наприклад, у
випадку відкритої траси втрати (Lвт) являють собою втрати вільного простору, що визначені
відповідно до формули:
Lвт = 32,5+20lg(f)+20lg(d),
де f – частота, МГц; d – протяжність траси, км.
Розрахунок послаблень радіосигналів за рахунок розповсюдження в діапазонах
вище 1000 МГц пропонується проводити відповідно Рекомендації МСЕ-R Р.452 [10], у якій
містяться рекомендації щодо урахування наступних механізмів розповсюдження радіохвиль:
розповсюдження у вільному просторі; дифракція; тропосферне розсіювання; аномальне
розповсюдження радіохвиль, а також втрати за рахунок забудови (там, де це необхідно).
Формули розрахунків за рекомендаціями МСЕ-R значно спрощуються, якщо врахувати,
що в розроблених методиках практичне значення для розрахунків мають, по-перше, медіанні
значення потужності сигналу та завади та, по-друге, відстань між передавачем, що заважає,
(або джерелом корисного сигналу) та приймачем не більше 150 км. Перше означає, що
L=L(p=50%); друге – що втратами за рахунок аномального розповсюдження для РРЛ можна
знехтувати, так як вони становляться сумірними з втратами за рахунок тропосферного
розсіювання та дифракції на трасах протяжністю більше 250-300 км (10 –0,2 La = 0 дБ) [12].
Урахування характеристик та спрямованості антен при розрахунку параметрів
ЕМС.
Параметри та діаграми спрямованості (ДС) антен, які входять у вирази для розрахунку
параметрів ЕМС РЕЗ, найбільш вірогідно визначаються на підставі виміру
електродинамічних параметрів антен в конкретному місці установки. Однак при аналізі
параметрів ЕМС РЕЗ таких даних найчастіше не буває. Тому для розрахунку ДС
пропонується використовувати або аналітичні вирази (відомі з теорії антен та рекомендацій
МСЕ), або вирази, що представляють собою апроксимації статистично усереднених ДС
антен. В останньому випадку ДС визначається з деяким невеликим запасом, що, у свою
чергу, призводить до більш жорстких умов дотримання ЕМС РЕЗ.
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І. Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку фіксованої
радіослужби спеціального призначення.
При побудові методики та відповідного алгоритму були враховані наступні фактори:
практичне призначення методики і відповідного алгоритму розрахунків ЕМС РЕЗ та
необхідність проведення великої кількості розрахунків. В запропонованій методиці для
зменшення часу аналізу (розрахунків) в алгоритмі використано кілька етапів відбору
потенційно завадових випромінювань (по частоті, по відстані, по попередньо визначеному
рівню сигналу) і виключення з аналізу джерел завад, які не представляють небезпеки
функціонуванню приймачу.
Методика включає в себе декілька етапів, з яких будується відповідний алгоритм
(рис.2).
1. Введення вихідних даних (груп передавачів, приймачів, джерел корисного сигналу та
їх характеристик, розташування тощо).
2. Визначається рівень корисного сигналу. Якщо рівень корисного сигналу не відомий,
використовується чутливість приймача, в іншому випадку – розраховується очікуване
значення сигналу для приймача, що аналізується.
3. Проводиться відбір РЕЗ, які потенційно можуть створювати завади, за критерієм
максимального частотно-територіального рознесення (по заданій максимально можливій
відстані та перетином частотних діапазонів між джерелом і рецептором завад). З усього
угруповання РЕЗ виділяються РЕЗ, які підлягають подальшому аналізу ЕМС.
4. Для оцінки рівня завад на вході приймача організується проведення почергового
аналізу впливу завад окремих випромінювачів (завад) на кожний приймач в угрупованні РЕЗ.
5 – 7. Проводиться енергетичний відбір для обраної пари передавач-приймач. Для цього
оцінюється рівень сигналу, що заважає, на вході приймача і поріг добору, які визначаються
відповідно розділу 1 загального опису методики. Селективні властивості приймача по
частоті до уваги не беруться. Після порівняння рівнів завад з порогом, виключаються з
розгляду випромінювачі, сигнали яких лежать нижче порогу. На цьому ж етапі виділяються і
запам’ятовуються сигнали, які можуть бути причиною нелінійних ефектів (інтермодуляції і
гармонік до n-го порядку включно) у приймачі. Розрахунки проводяться окремо для
поточного приймача (тільки після завершення аналізу й оцінки ЕМС РЕЗ, до складу якого
входить даний приймач, виконується вибір нового приймача і процес аналізу сумісності
повторюється з пункту 2).
8 – 10. На етапі частотного відбору встановлюються можливі канали проникнення
завади (основний або суміщений канали), розраховується рівень завади на вході приймача, з
урахуванням селективних властивостей приймача і знову виконується порівняння з порогом.
При цьому слід відмітити, що нелінійні ефекти (гармоніки, інтермодуляція і т. і.) можуть
проявлятися при розміщенні РЕЗ на локальних об’єктах (на близьких відстанях). Для
спрощення урахування небажаних випромінювань використовується заданий рівень
побічних випромінювань передавача (-60 дБ).
11 – 12. Сигнали, які заважають і пройшли цей етап відбору, підлягають додатковому
аналізу і їхній рівень корегується з урахуванням наявних у приймачі засобів подавлення або
захисту від завад. Для завад, які визнані потенційно небезпечними, після всіх етапів добору,
розраховується необхідне захисне відношення і прогнозоване відношення сигнал/завада
відповідно розділу 1 загального опису методики. Потім, виконується їхнє порівняння. Якщо
відношення сигнал/перешкода менше необхідного захисного відношення, то розраховується
необхідне додаткове ослаблення завади.
13 – 15. Після завершення аналізу впливу окремих випромінювачів по основному і
побічному каналах прийому, у разі необхідності, проводиться розрахунок параметрів
нелінійних ефектів, які можуть виникнути в приймачі від сигналів, що заважають, виділених
на першому етапі аналізу.
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16. Несприятливі результати аналізу, у тому числі й аналізу взаємодії сигналів, що
заважають, зберігається для подальшого використання з зазначенням виду нелінійного
ефекту і джерел завад, які їх породжують. Інформація про небезпечний випромінювач, канал
проникнення завади і необхідне її ослаблення надається посадовій особі, що приймає
рішення про надання висновку щодо електромагнітної сумісності РЕЗ. Останній етап
методики закінчується після завершення аналізу якості роботи всіх приймачів угруповання
РЕЗ, інакше здійснюється перехід до пункту 2.
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Рис. 2. – Загальний алгоритм аналізу ЕМС РЕЗ фіксованої радіослужби

ІІ. Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку рухомої
радіослужби спеціального призначення
Запропонована методика передбачає використання моделі розрахунку, що містить
парну і групову оцінку при простій логіці взаємного впливу РЕЗ в угрупованні, яка заснована
на імовірнісному (статистичному) підході до оцінки [1]. Проста логіка припускає, що кожен
з пристроїв у групі можна розглядати як функціонально незалежний від інших засобів.
Запропонована методика може використовуватись при ЧТП для оцінки можливості
застосування частотних присвоєнь.
Розрахунок ЕМС РЕЗ виконується в наступному порядку:
вибір РЕЗ по територіальній ознаці, які розміщені в межах обмеженої зони
дослідження;
добір з РЕЗ, обраних по територіальній ознаці, що потенційно можуть заважати
новому частотному присвоєнню РЕЗ по частотній ознаці:
визначення можливих джерел завад по основному каналу;
визначення можливих джерел завад по першому сусідньому каналу;
визначення можливих джерел завад інтермодуляції 3-го порядку;
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розрахунок рівня завад на вході приймача:
– по основному каналу;
– по першому сусідньому каналу;
– інтермодуляції 3-го порядку;
аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення за результатами розрахунків про
можливість частотного присвоєння з урахуванням впливу множинної завади або
необхідності вибору іншої частоти.
Для оптимізації розрахунків пропонується аналіз ЕМС проводити в два етапи:
попередній та детальний. На попередньому етапі проводиться попередній відбір та аналіз
ЕМС для визначених частот. При детальному аналізі проводиться розрахунок ЕМС з
урахуванням впливу побічних випромінювань, можливостей блокування приймача та впливу
інтермодуляційних складових завад.
Етапи методики.
Загальний алгоритм проведення частото присвоєння та аналізу ЕМС для РЕЗ рухомої
радіослужби (рис.3) містить:
1. Введення початкових даних.
2. Вибір вільної частоти fnew в межах розрахункової зони.
3. Вибір діючих РЕЗ в межах розрахункової зони. Вибираються станції, які знаходяться
в подвійному радіусі зони обслуговування станції d, для якої визначається частота (рис 4.).
Зона обслуговування визначається відповідно до стандарту для даного виду зв’язку і
діапазону частот [4].
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4. Відбір завадо небезпечних РЕЗ по частотному критерію проводиться на основі
аналізу завадових ситуацій. Базова станція (БС), для якої проводиться частотне планування,
разом з мобільною станцією (МС), можуть створювати завади іншим базовим або рухомим
станціям, а також зазнавати від них. Тому можуть виникати такі завадові ситуації, які
вимагають наступних різних способів розрахунку.
Базова станція БСі створює завади іншій базовій станції БС. Для визначення
відношення сигнал/завада джерело сигналу МС визначається на максимально можливій
відстані від БС в межах зони обслуговування (рис.5). Тоді очікуваний корисний сигнал Рк і
завада Рз будуть визначатись:
Pк  PМС  L , Pз  PБСі  Lі
де РМС – потужність передавача рухомої станції, РБСі – потужність передавача базової
станції, яка заважає; L – сумарні втрати розповсюдження сигналу, Lі – сумарні втрати
розповсюдження завади.
Базова станція БСі створює завади мобільній станції МС. Для визначення відношення
сигнал/завада рівень прийому рецептора завад МС визначається на лінії, що з’єднує базові
станції, на максимальній відстані від джерела сигналу БС і на мінімальній відстані від
джерела завади БСі у межах своєї зони обслуговування (рис.6). Очікуваний корисний сигнал
Рк і завада Рз будуть визначатись:
Pк  PБС  L , Pз  PБСі  Lі
де РБС – потужність передавача базової станції.
У випадку якщо зона обслуговування невідома і неможливо визначити рівень
очікуваного корисного сигналу, від приймається рівним чутливості МС.
Мобільна станція МСі створює заваду БС. Для визначення відношення сигнал/завада
джерело сигналу МС визначається на максимальній відстані від базової станції БС, а
джерело завад МСі визначається на лінії, що з’єднує базові станції, на максимальній відстані
від джерела сигналу БС і на мінімальній відстані від джерела завади БС і у межах своєї зони
обслуговування (рис.7). Тоді очікуваний корисний сигнал Рк і завада Рз будуть визначатись:
Pк  PМС  L , Pз  PМСі  Lі
де PМСі – потужність передавача мобільної станції завади.
У випадку якщо зона обслуговування невідома і неможливо визначити рівень
очікуваного корисного сигналу, він приймається рівним чутливості базової станції.
Мобільна станція МСі створює заваду іншій мобільній станції МС.
Для визначення відношення сигнал/завада рівень сигналу на вході рецептору завад МС
визначається на максимальній відстані від джерела сигналу БС і на мінімальній відстані від
джерела завади МСі в межах своєї зони ослуговування (рис. 8). Тоді очікуваний корисний
сигнал Рк і завада Рз будуть визначатись:
Pк  PБС  L , Pз  PМСі  Lі .
У випадку коли зона обслуговування невідома і неможливо визначити рівень
очікуваного корисного сигналу, від приймається рівним чутливості рухомої станції
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5. Розрахунок рівня завад Рз на вході приймача по основному і сусідньому каналах
визначається для всіх випадків, визначених в п.4 коли станція, що планується, є станцією
приймачем(передавачем) корисного сигналу. У випадку декількох станцій, що заважають,
для визначення сумарної завади пропонується використовувати метод складання
потужностей [6]:
n

Ei

E  20 lg 10 20 ,
i 1

де Еі – значення напруженості поля для кожного з джерел завад, n – число джерел завад, Е –
ефективне значення сумарної завади.
6. Аналіз отриманих результатів попереднього розрахунку містить розрахунок
відношення сигнал/завада для кожного виду завад. Якщо відношення сигнал/завада нижче
визначеного захисного відношення, здійснюється вибір наступної вільної частоти (п.2).
7. Розрахунок рівня завад від передавача аналогічний п.5 для випадків, визначених в
п.4 коли завадою є станція, що планується.
8. Аналіз отриманих в п.7 результатів попереднього розрахунку містить розрахунок
відношення сигнал/завада. Якщо відношення сигнал/завада нижче визначеного захисного
відношення, здійснюється вибір наступної вільної частоти (п.2), інакше здійснюється перехід
до детального аналізу.
9. Здійснюється відбір РЕЗ за критерієм наближеності. Для подальших розрахунків
обираються РЕЗ в межах радіусу зони обслуговування.
10. Проводиться розрахунок можливих завад від відібраних в п.9 станцій по сусіднім
та дзеркальним каналам, завадам на гармоніках та інтермодуляційним завадам. Розрахунок
сумарної завади Рз∑ для кожної станції в межах визначеної зони проводиться відповідно
методиці [7] і містить наступні етапи:
розрахунок (вимір) величин і форм спектрів завад на вході приймача.
розрахунок сумарної потужності завад на вході підсилювача радіочастоти.
визначення сполучень завад, які формують на виході підсилювача радіочастоти
продукти інтермодуляції на частотах основного та дзеркального каналів.
визначення величин і форм спектрів продуктів інтермодуляції на виході підсилювача
радіочастоти.
визначення сумарної потужності продуктів інтермодуляції на виході фільтра ПЧ.
порівняння розрахованих значень сумарних потужностей завад із допустимими:.
Pп < Рпд та
Рі < РR – Аo,
де Pп (Pп) – сумарний (допустимий) рівень завад на вході приймача, Рі – сумарний рівень
інтермодуляційних складових завад; РR – чутливість приймача; А0 – захисне відношення.
При одночасному виконанні вищевказаних умов робиться висновок про виконання
умов ЕМС відносно розглянутого приймача по блокуванню та інтермодуляції. При
невиконанні кожної з вищевказаних нерівностей робиться вивід про невиконання
відповідних умов ЕМС.
11. Якщо нове частотне присвоєння призводить до перевищення порогу сумарною
завадою, здійснюється перехід до вибору нової частоти (п.2).
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12. Окремо проводиться аналіз об’єктової електромагнітної сумісності для приймача
РЕЗ, що планується, відповідно методиці [7] (аналогічно п.10).
13. Визначається необхідне захисне відношення для приймача РЕЗ, що планується, з
урахуванням частотної вибірковості приймача.
14. При перевищенні сумарною завадою визначеного рівня порогу для завад,
здійснюється перехід до вибору нової частоти (п. 2).
15. Робиться позитивний висновок про можливість частотного призначення.
ІІІ. Методика аналізу об’єктової електромагнітної сумісності засобів зв’язку.
Запропонована методика призначена для визначення можливого взаємного впливу
групи РЕЗ, що розташовані в умовах обмеженого простору [7]. 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. 8.

Ф1

Ф2

П

Ф3

П

Ф4
Д

Г
Рис. 9. Структурна схема приймача

На Рис.9. 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.
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.
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.
2. Розрахунок сумарної потужності завад на вході підсилювача радіочастоти.
3. Визначення сполучень завад, які формують на виході підсилювача радіочастоти
продукти інтермодуляції на частотах основного та дзеркального каналів.
4. Визначення величин і форм спектрів продуктів інтермодуляції на виході
підсилювача радіочастоти.
5. Визначення сумарної потужності продуктів інтермодуляції на виході фільтра ПЧ.
6. Порівняння розрахованих значень потужностей завад із припустимими.
При одночасному виконанні наступних умов: Pп < Рпд та Рі < РR – Аo робиться висновок
про виконання умов ЕМС відносно розглянутого приймача по блокуванню та інтермодуляції.
При невиконанні кожного з нерівностей робиться вивід про невиконання відповідних
умов ЕМС.
Висновок. Запропоновані методики базуються на сучасних рекомендаціях
Міжнародного союзу електрозв’язку. Особливістю розроблених методик є їх орієнтація на
практичну реалізацію для отримання комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної
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сумісності засобів зв’язку спеціального призначення. Особливістю методик також є
зменшення складності розрахунків шляхом поділення аналізу на два етапи – попередній та
детальний. На попередньому етапі здійснюється вибір і аналіз ЕМС РЕЗ за частотнотериторіальною ознакою. На етапі детального аналізу проводяться розрахунки ЕМС з
урахуванням можливого впливу побічних та інтермодуляційних випромінювать, а також
можливості блокування приймачів при розташуванні групи РЕЗ в обмеженому просторі.
Також запропоновані методики передбачають зменшення обсягу складних розрахунків для
окремих складових (часткових) задач аналізу ЕМС, які вимагають надлишок точних
вихідних даних (щодо параметрів устаткування, рельєфу, параметрів розповсюдження
радіохвиль тощо), при відсутності частини яких (або зниженні їх точності) складні
розрахунки за запропонованими МСЄ методиками можуть привести до неприйнятних
результатів. На основі запропонованих методик проводиться розробка алгоритмів та
спеціального програмного забезпечення (ПЗ) аналізу ЕМС РЕЗ для подальшого
використання спеціальними користувачами РЧР України.
В подальших дослідженнях пропонується удосконалити методики та відповідні
алгоритми для врахування особливостей та характеристик окремих РЕЗ спеціального
призначення.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМНОГО
АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДІАГНОСТУВАННЯ
В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОГО РЕМОНТУ
Розроблена методика для кількісної оцінки ефективності та обґрунтування доцільності застосування
автономного автоматизованого пристрою діагностування в системі військового ремонту об’єктів
радіоелектронного озброєння.
Креденцер Б.П., Жердев Н.К., Кузавков В.В. Методика оценки эффективности применения
автономного автоматизированного устройства диагностирования в системе войскового ремонта.
Разработана методика для количественной оценки эффективности и обоснование целесообразности
применения автономного автоматизированного устройства диагностирования в системе войскового ремонта
объектов радиоэлектронного вооружения.
B. Kredencer, N. Jerdev, V. Kuzavkov Developed methodology for quantifying the efficiency and rationale use
a standalone computer-aided diagnosis devices in the system of military the repairs electronic equipment. A method
for quantifying the effectiveness and rationale for the use of a stand-alone computer-aided diagnosis device in the
system of army repair of electronic equipment is developed/
Ключові слова: методика, ефективність, показники надійності.

Вступ.
В роботі [1] проведено теоретичне дослідження і запропонована вдосконалена система
військового ремонту об’єктів радіоелектронного озброєння (РЕО) із застосуванням
автономного автоматизованого пристрою діагностування (АА ПД).
Нові методи отримання та обробки діагностичної інформації в АА ПД ґрунтуються на
єдиній методологічній базі – на врахуванні аналізу фізико-хімічних процесів, які
відбуваються в напівпровідниках під час їхньої експлуатації, та використовуються для
визначення технічного стану цифрових блоків об’єктів РЕО і локалізації несправного
радіоелектронного компоненту (РЕК) у складі цифрового блоку.
Відмінною особливістю застосування АА ПД в системи військового ремонту є
можливість оперативного дефектування групи цифрових блоків, визначених засобами
вбудованого контролю на місці експлуатації об’єкту РЕО. Під час дефектування за
допомогою АА ПД в групі „підозрюваних” блоків виявляються дійсно несправні блоки.
Несправні блоки відправляються до ремонтного органу, а інші (справні) повертаються в
одиночний комплект ЗМП-О. Отже, застосування ефективної АА ПД на місці дислокації
об’єкту РЕО забезпечує можливість суттєвого зменшення кількості блоків, які необхідно
відправляти (транспортувати) на інші рівні системи військового ремонту (в ідеальному
випадку до одного блоку), що призводить до збереження на високому рівні показника
достатності одиночного комплекту ЗМП-О. Під показником достатності комплекту ЗМП-О
розуміють вірогідність того, що при відмові об’єкту РЕО в комплекті ЗМП-О знайдеться
потрібний блок для заміни несправного.
У більшості існуючих зразків РЕО, внаслідок недосконалості вбудованої системи
діагностування, разом з несправними блоками в групі „підозрюваних” в ремонтні органи
відправляються також справні цифрові блоки (в деяких випадках з 5 – 7 підозрюваних блоків
дійсно несправними є 1 – 2). В цьому випадку заміна всіх відправлених блоків на запасні зі
складу ЗМП-О суттєво зменшує обсяг ЗМП-О, що призводить до відсутності потрібних
блоків при черговому виході з ладу об’єкту РЕО. При цьому об’єкт РЕО буде залишатися в
непрацездатному стані до моменту повернення з ремонту відремонтованих та
перевірених блоків.
Враховуючи, що ремонтний орган знаходиться на значній відстані, до часу ремонту (та
перевірки) потрібно додати час транспортування до ремонтного органу та у зворотному
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напрямку. Для зразків іноземного виробництва, обслуговування яких відбувається
сертифікованими центрами (кількість яких обмежена), потрібно врахувати ще і час
перебування в черзі на відновлення.
Таким чином, значення показника достатності одиночного комплекту ЗМП-О залежить
від кількості цифрових блоків, направлених в ремонтний орган, тобто від наявності
(відсутності) ефективної системи діагностування на місці експлуатації об’єкту РЕО.
В свою чергу, від величини показника достатності ЗМП-О суттєво залежить показник
ремонтопридатності – середній час відновлення і комплексний показник надійності об’єкту
РЕО – коефіцієнт готовності.
Ціллю даної статті є розробка методики оцінки ефективності використання АА ПД в
удосконаленій системі військового ремонту РЕО. Для цього необхідно отримати залежність
показників достатності одиночного комплекту ЗМП-О Рд ; середнього часу відновлення Т в ;
коефіцієнту готовності К г ; коефіцієнту простою К пр  1  К г об’єкту РЕО від кількості
цифрових блоків l , відправлених в ремонтний орган.
Наявність подібних залежностей дає змогу порівняти значення перерахованих
показників для існуючої системи ремонту (в ремонтний орган відправляється група з l
( l  1 ) підозрюваних цифрових блоків) і для вдосконаленої системи ремонту ( l  1 за
рахунок використання АА ПД).
Постановка задачі.
Розглянемо зразок РЕО, який характеризується наступним набором вихідних даних:
mi – кількість блоків і-го типу (i  1, N ) ;
N – кількість типів блоків;
i – інтенсивність відмов одного блоку і-го типу;
ni – кількість блоків в ЗМП-О і-го типу;
 i – інтенсивність відмов одного блоку і-го типу в ЗМП-О (  i  0 ,  i  i );
Tрi – середній час ремонту одного блоку з урахуванням часу транспортування;
t з – середній час заміни блоку зі складу ЗМП-О (з урахуванням часу доставки від місця
збереження ЗМП-О).
При відмові об’єкту РЕО та наявності в ЗМП-О необхідного запасного блоку
здійснюється заміна «підозрюваних» в несправності блоків на справні. Застосуємо це
припущення для вдосконаленої системи військового ремонту, коли безпосередньо на місці
експлуатації засобами АА ПД проводиться попередня дефектування блоків, визначених
вбудованою системою діагностування, тобто з групи l ( l  1 ) в ремонт відправляється лише
дійсно несправний блок ( l  1 ).
Також, приймемо наступні обмеження та припущення:
– з точки зору надійності блоки в зразку озброєння з’єднані послідовно;
– наробіток блоку на відмову має експоненціальний характер;
– всі блоки відмовляють незалежно;
– під час простою об’єкту РЕО блоки не відмовляють;
– час відновлення працездатності блоку в ремонтному органі (з урахуванням часу
транспортування) розподілено по експоненціальному закону з відомими параметрами;
– черга на ремонт в ремонтному органі відсутня (відновлення не обмежене);
– в сталому режимі експлуатації (при t   ) в довільний момент часу в об’єкті РЕО
може відмовити не більш одного блоку.
Для зазначених умов існують розрахункові співвідношення визначення показника
достатності одиночного комплекту ЗМП-О [2, 3]:
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N

Рд   Рді ,

(1)

i 1

де Рді , якщо блоки при збереженні в ЗМП-О не відмовляють, дорівнює:

Рді  1 

ai

ni 1
ni 1

k
ni  1! ai
k  0 k!

, ai  mi iTрі ,

та, якщо блоки при збереженні в ЗМП-О відмовляють:
 ni

  a j  ni  1!


j 0
Рді  1  n 1 n
, a j  mi i  j i Tрі .
i
 i

  a j  k!



k  0  j  n i 1  k 

(2)

(3)

Для розрахунку середнього часу відновлення об’єкту РЕО використано наступний
вираз:

mi i
Tрі ,
і 1  0

Tв  Рдtз  1  Рд 
N

(4)

а коефіцієнт готовності (коефіцієнт простою) об’єкту РЕО:
Кг 
К пр

Т0
1
,

Т 0  Т в 1   0Т в
 0Т в
,
 1  Кг 
1   0Т в

(5)
(6)

де
N
1
  mi i .
(7)
Т 0 i 1
Зауважимо, що аналогічно можливо отримати значення Т в , К г , Кпр і для
послідовно-паралельної структури об’єкту РЕО, якщо використовувати наведені в [2, 3]
вирази для Рді .
Таким чином, для конкретного РЕО з фіксованим обсягом одиночного комплекту ЗМПО, спираючись на формули (2) – (7), можливо визначити значення всіх наведених показників
( Рді , Т в , К г , Кпр ).

0 

Безпосередньо для оцінки ефективності застосування АА ПД в системі військового
ремонту використаємо наступний прийом: зменшимо кількість блоків в ЗМП-О на один та
проведемо розрахунки зазначених показників для «зменшеного» комплекту ЗМП-О.
Такі умови характерні для випадку, коли в ремонті одночасно знаходиться два блоки.
При зменшенні об’єму ЗМП-О на два блоки отримаємо випадок, коли в ремонті
одночасно знаходиться три блоки і т. і.
Вибір типу блоку, який вилучається з ЗМП-О, можливо здійснити, моделюючи
випадкові незалежні події А1, А2,…,Ак, які становлять повну групу з відомим розподілом
ймовірностей р1  1 0 , р2  2 0 ,..., рк  к 0 . [2, 3].
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Методика оцінки ефективності застосування АА ПД у складі вдосконаленої системи
військового ремонту РЕО.
Призначення методики.
Методику призначено для обґрунтування ефективності та доцільності використання
запропонованої в дисертації АА ПД на місці експлуатації РЕО, внаслідок чого зменшується
кількість блоків (в групі „підозрюваних” в несправності вбудованою системою контролю),
відправлених в ремонтний орган.
Вихідні дані, обмеження та припущення наведено вище.
Етапи реалізації методики.
1. Розрахунок за формулами (2) або (3) значень показника достатності Рді для кожного
типу блоків в ЗМП-О.
2. Визначення показника достатності одиночного комплекту ЗМП-О Рд вцілому
(вираз (1)).
3. Розрахунок значень  0 та Т в за виразами (7) та (4)
4. Розрахунок комплексних показників надійності зразку РЕО ( К г та Кпр ) за
виразами (5) та (6).
5. Послідовне зменшення обсягу ЗМП-О (на 1, 2 і т.д.) з наступним повторенням п.3.1 –
3.4 для кожного окремого випадку.
6. Комплексна оцінка (у відсотках) зміни показників Рді , Т в , К г та К пр для
випадку існуючої та вдосконаленої (використання на місці експлуатації РЕО розробленої АА
ПД) системи ремонту за виразами:

 ( Рд )% 

Рд (l  1)  Рд (l  1)

100% ,

(8)

 (Т в )% 

Т в (l  1)  Т в (l  1)
100% ,
Т в (l  1)

(9)

 ( К г )% 

К г (l  1)  К г (l  1)
 100% ,
К г (l  1)

(10)

 ( К пр )% 

Рд (l  1)

К пр (l  1)  К пр (l  1)
К пр (l  1)

100% ,

(11)

де l – кількість блоків, які відправлено в ремонт.
Приклад розрахунку. Нехай ЗМП-О складається з 5 типів блоків ( N  5 ), а середній
час, потрібний на заміну несправного блоку на справний з комплекту ЗМП-О ( t з ), становить
t з  0,5 год. В табл.1 наведено вихідні дані для розрахунків.
Проведемо розрахунки за вказаною методикою за виразами (1) – (11) для вихідних
даних (табл.1) при збереженні всіх припущень та обмежень.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку
i
mi
 i ,год-1
ni
Tрi ,год
1
2
3
4
5

5
5
5
5
5

0,002
0,0002
0,002
0,0002
0,002
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1
2
1
2

20
20
20
20
20
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У таблиці позначено:
mi – кількість блоків кожного типу, які функціонують;
ni – кількість запасних блоків в ЗМП-О;
 i – інтенсивність відмов блоків, які функціонують;

Tрi – середній час ремонту одного блоку i -го типу ( i  1,5 ).
В табл.2 містяться значення показника достатності одиночного комплекту ЗМП-О Рд
та показників надійності Т в , К г та К пр , отримані для різної кількості l.
Таблиця 2
Показник

Рд
Тв
Кг

Кпр

1
0,9966

Результати розрахунку показників
Кількість блоків l, направлених в ремонт
2
3
0,9815
0,9625

4
0,9479

0,5963

0,8607

1,231

1,516

0,9822
0,0178

0,9732
0,0268

0,9621
0,0379

0,9537
0,0463

Значення, розраховані для l  1 , відповідають випадку використання на місці
експлуатації РЕО розробленої АА ПД.
Значення, розраховані для l  1 ( l  2,3,4 ), характеризують ефективність існуючої
системи ремонту.
У графічному виді отримані результати наведено на рис. 1 – 4.
Кількісну оцінку виграшу в показниках при використанні розробленої АА ПД на місці
експлуатації РЕО надають формули (8) – (11). Результати розрахунків наведено в табл.3.
Оцінка виграшу при застосуванні АА ПД ( l  1 )
Кількість блоків l,
Виграш в показниках при l =1, %
відправлена в ремонт δ(РД) δ(ТВ) δ(КГ) δ(КПР)
2
1,52
44,3
0,92
50,5
3
3,42
106
2,1
112
4
4,88
154
2,9
160

Таблиця 3

Отримані результати розрахунків свідчать про достатньо високу ефективність
застосування АА ПД у вдосконаленій системі ремонту об’єктів РЕО.

Рисунок 1 – Залежність показника достатності
ЗМП-О від кількості блоків, відправлених в
ремонт

Рисунок 2 – Залежність середнього часу
відновлення об’єкту РЕО від кількості блоків,
відправлених в ремонт
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Рисунок 3 – Залежність коефіцієнту готовності
об’єкту РЕО від кількості блоків, відправлених
в ремонт

Рисунок 4 – Залежність коефіцієнту простою
об’єкту РЕО від кількості блоків, відправлених
в ремонт

Так, при зменшенні кількості цифрових блоків, відправлених в ремонтний орган, з
чотирьох до двох, виграш в показниках надійності об’єкту РЕО (для прийнятих вихідних
даних) становить: для Т в від 154 % до 44,3 %; для К г від 2,9 % до 0,92 %; для К пр від
160 % до 55,5 %) (табл. 3).
Висновок.
Розроблена методика дає змогу провести кількісну оцінку ефективності та
обґрунтувати доцільність застосування АА ПД на місці експлуатації об’єктів РЕО.
Внаслідок цього зменшується кількість блоків, які відправляються в ремонтний орган з
групи підозрюваних в несправності блоків виявлених засобами вбудованого контролю
об’єкта, що призводить до покращення показників надійності об’єктів РЕО.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кузавков В.В. Шляхи вдосконалення системи технічного обслуговування/ В.В.
Кузавков, Г.І. Гайдур, Л.Т. Коваль// Збірник наукових праць „Системи управління, навігації
та зв’язку” Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
– Полтава, 2014. – Вип.4(32). – С.74 – 80.
2. Барлоу Р. Статистическая теория надёжности и испытания на безотказность/ Р.
Барлоу, Ф. Прошап; пер. с англ. И. Ушакова. – М.: Наука, 1984. – 328 с.
3. Надёжность технических систем: Справочник/Ю.К. Беляев, В.А. Богатырёв, В.В.
Болотин и др.; Под ред. И.А. Ушакова. – М.: Радио и связь, 1985. – 608 с.

86

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016
════════════════════════════════════════════════════════
УДК 681.5.075
Лебідь Є.В. (ВІТІ)
к.т.н. Радзівілов Г.Д. (ВІТІ)
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФАЗОВОГО АВТОПІДСТРОЮВАННЯ
ЧАСТОТИ З ЦИФРОВИМ ФАЗОВИМ ДЕТЕКТОРОМ З ПРИСТРОЄМ ФОРМУВАЧА
СИГНАЛІВ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ І ГОТОВНОСТІ
У статті продемонстровано результати моделювання системи фазового автопідстроювання
частоти. На основі моделювання в середовищі Micro - Cap встановлено параметри, які впливають на полосу
захоплення системи ФАПЧ та одночасно забезпечують її стійкість при різних формах характеристики
фазового детектора. Автори підкреслюють, що побудова систем ФАПЧ у відповідності до запропонованих
методів дозволяє істотно підвищити швидкодію та динамічну точність цих систем.
Лебедь Е.В., Радзивилов Г.Д. Имитационная модель системы фазовой автоподстройки частоты с
цифровым фазовым детектором с устройством формирователя сигналов рассогласования и готовности.
В статье продемонстрированы результаты моделирования системы фазовой автоподстройки частоты. На
основе моделирования в среде Micro - Cap установлены параметры, которые влияют на полосу увлечение
системы ФАПЧ и одновременно обеспечивают ее стойкость при разных формах характеристики фазового
детектора. Авторы подчеркивают, что построение систем ФАПЧ в соответствии с предложенными
методами позволяет существенно повысить быстродействие и динамическую точность этих систем.
Y.Lebed, G. Radzivilov Simulation model of the system PLL of frequency with a digital phase detector with
the device reshaper of signals disagreement and readiness. The results of design the system PLL are shown in the
article. On the basis of design in the environment of Micro - Cap which influence on stripe of fascination the system
PLL and simultaneously provide her firmness at the different forms description of phase detector are set. Authors
underline that the construction the systems of PLL in accordance with the offered methods allows substantially to
promote a fast - acting and dynamic exactness of these systems.
Ключові слова: система ФАПЧ, характеристика ФД, смуга захоплення, смуга утримання.

Вступ. Цифрові системи фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) широко
використовуються в техніці зв’язку і управління, радіоавтоматиці, радіовимірювальних
комплексах і інших системах автоматичного регулювання. Показники якості систем ФАПЧ,
що застосовуються в різноманітних технічних засобах, значною мірою визначають
ефективність та якість зв’язку. Останнім часом набуває вусі більшої актуальності
використання в перспективних радіотехнічних комплексах різного призначення (повітряні
сили, військово-морські сили) повністю цифрових систем ФАПЧ, які застосовуються для
детектування ЧМ, а також для дискретного підстроювання фази в системах передачі з ІКМ
[3] і для синхронізації в цифрових мережах. Тому цифрові системи ФАПЧ набувають вусі
більш широкого використання у сучасних системах мобільного, супутникового, та
транкінгового зв’язку.
При аналізі систем фазового автопідстроювання частоти необхідно проаналізувати не
лише величини смуг захоплення і утримання, але і час входу в синхронізм. За відомими
значеннями смуги захоплення можна оцінити точність наближених методів розрахунку,
придатних при довільних характеристиках фазових детекторів. Фазові детектори
забезпечують підвищення стійкості до дії адитивних завад.
Проте вимоги до показників якості системи ФАПЧ безперервно зростають. Тому
необхідно покращувати динамічні характеристики систем ФАПЧ, підвищувати основні
показники якості цих систем - їх динамічну точність та швидкодію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз в роботах [2 – 10],
показує, що визначення точного значення смуги захоплення системи ФАПЧ при різних
формах характеристики фазового детектора, можливо, якщо відомий коефіцієнт передачі
фазового детектора, характеристики якого реалізуються структурами зі зворотнім зв’язком,
які мають високі частотні властивості та стійкість.
Метою роботи є дослідження смуги захоплення системи ФАПЧ при різних формах
характеристики фазового детектора, реалізованого схемою зі зворотнім зв’язком та
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параметрів, які впливають на полосу захоплення системи ФАПЧ та одночасно забезпечують
її стійкість.
Моделювання перехідних процесів системи ФАПЧ з цифровим фазовим
детектором
На рис. 1 зображена змодельована система ФАПЧ, що містить структурні схеми вихідної
системи ФАПЧ з фазовим детектором (ФАПЧ з ФД) та ФАПЧ з цифровим фазовим
детектором з пристроєм формувача сигналів неузгодженості і готовності (ФАПЧ з ЦФД) за
допомогою пакету моделювання Micro – Cap [1].
Цифровий фазовий детектор з пристроєм формувача сигналів неузгодженості і
готовності призначений для вимірювання фазової неузгодженості між двома гармонійними
сигналами або цифровими імпульсними послідовностями.
Для порівняння результатів одночасно виконаємо моделювання системи ФАПЧ в якості
фазового детектора, якої застосований ідеальний перемножувач.
Генератор (рис. 1) формує напругу, яка лінійно змінюється. Блок VCO налаштований на
проміжну частоту 465 кГц і має девіацію частоти ±20 кГц.
Лінійний підсилювач з коефіцієнтом підсилення К=1.
Рис. 1

ФАПЧ з ЦФД

Генератор

ФАПЧ з ФД

Модель системи ФАПЧ

Напруга на виходах ФНЧ системи ФАПЧ з ЦФД (при розімкнених зворотних зв’язках,
коли K = 0 [2, 3] і системи ФАПЧ з ФД (на входах перебудованих генераторів ПГ),
представлена на рис. 2.
U,В

0,75
0,25
0

-0,25
-0,5
1

2

-0,75

455

460

465

470

f,кГц

Рис. 2 Напруга на виходах системи: 1. ЦФД 2. ФАПЧ з ФД

У колі зворотного зв’язку ФАПЧ з ФД у вигляді ідеального перемножувача
встановлений підсилювач X17 з коефіцієнтом підсилення 1,33. Підсилювач X17 призначений
для встановлення однакових коефіцієнтів систем ФАПЧ з ЦФД і ФД. На рис. 3 визначені
смуги захоплення і утримання за значенням фазового зсуву, які дозволяють визначити стан
системи ФАПЧ.
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Рис. 3

В результаті математичного моделювання встановлено, що смуги захоплення f ç та
утримання f ó для систем ФАПЧ з ФД і з ЦФД при К = 0 відповідно дорівнюють:
ФАПЧ с ФД: f ç = 4,58 кГц; f ó = 7,46 кГц;
ФАПЧ с ЦФД: f ç = 4,32 кГц; f ó = 7,18 кГц.
Результати моделювання дозволяють зробити висновок, що смуги захоплення f ç і
утримання f ó систем ФАПЧ з ФД і з ЦФД при К = 0 відрізняються на 5,7 % та 3,8 %
відповідно.

Рис. 4

Модулі спектру вихідної напруги ПГ систем ФАПЧ з ФД і з ЦФД показані на рис. 5.

а)

б)
Рис. 5 а) ФАПЧ з ФД; б) ФАПЧ з ЦФД

На рис. 6 – 8 показані напруги на входах ПГ для ФАПЧ з ЦФД при різних значеннях
коефіцієнтів зворотного зв’язку К:0,2; 0,5; 0,9.
Аналіз рисунків дозволяє зробити висновок: збільшення К призводить до збільшення
смуг захоплення і утримання системи.
В таблиці 1 приведенні значення смуг захоплення та утримання, отриманні при
моделюванні для значень коефіцієнта зворотного звязку К від 0 до 0,95.
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Таблиця 1
Δf
ФАПЧ с ФД
Δfз, кГц
Δfу, кГц

4,6
7,5

0
4,3
7,2

0,1
4,5
7,4

0,2
4,7
7,8

0,3
4,8
8,5

0,4
5
9,3

ФАПЧ с ЦФД
0,5
0,6
5,1
5,3
9,9
10,5

0,7
5,4
10,9

0,8
5,5
11,2

0,9
5,6
11,3

0,95
5,6
11,3

Графіки залежності ширини смуги захоплення і утримання від величини коефіцієнтів
зворотного зв’язку К приведені на рис. 9.

а)
б)
Рис.9 Графіки залежності ширини смуги захоплення та утримання від величини коефіцієнтів
зворотного зв’язку а)ФАПЧ з ФД; б) ФАПЧ з ЦФД

При встановленні коефіцієнта зворотних зв’язків в системі ФАПЧ з ЦФД К =0,9:
1) смуга захоплення збільшується на 30 % в порівнянні з системою ФАПЧ з ФД з
нерегульованою характеристикою;
2) смуга утримання збільшується на 50 % в порівнянні з системою ФАПЧ з ФД з
нерегульованою характеристикою.
При дослідженнях систем ФАПЧ основним питанням, окрім визначення смуги
захоплення і утримання, є побудова проекцій фазових портретів [2, 3] і дослідження
характеру перехідного процесу [4 – 7].
На рис. 10 приведені результати моделювання перехідних процесів в системі ФАПЧ
при розстроюванні в межах смуги утримання 465 кГц
Аналіз кривих на рис. 10 дозволяє зробити наступні висновки:
– при 0 < К < 1 перехідний процес носить коливальний характер;
– у системі відсутні процеси аперіодичного і не коливального характеру.

Рис. 10 Перехідні процеси в системі ФАПЧ при різних значеннях К

Характер перехідних процесів на рис. 10 а також дослідження стійкості системи
ФАПЧ з ЦФД дозволяє зробити наступні висновки: система ФАПЧ с ЦФД стійка для
значень коефіцієнтів зворотного зв’язку 0 < К < 1.
Проте надмірне підвищення коефіцієнтів підсилення К в колах зворотних зв’язків до
значень, що призводять до формування прямокутної характеристики ЦФД, призводить до
зникнення стійкості системи ФАПЧ внаслідок виникнення стійкого граничного циклу. На
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мал. 11 приведені графіки напруги на вході ПГ для ФАПЧ з ЦФД при К = 1, стану системи.

Рис. 11

При зміні частоти опорного генератора (у умовах коли крутизна характеристики ЦФД
не змінюється, К= 0,95) на частотах, більших смуги утримання, система не стійка. На рис.
12 і 13 приведені осцилограми напруги на вході ПГ і проекції фазового портрета відповідно.

Рис.12

Рис.13

Висновки
У статті продемонстровано імітаційну модель системи фазового автопідстроювання
частоти.
На основі моделювання приведене визначення смуги захоплення системи ФАПЧ з
різними формами характеристики фазового детектора, яка реалізується схемою зі зворотним
зв’язком.
Відповідність отриманих значень показників якості системи ФАПЧ підтверджують
можливість підвищення швидкості системи ФАПЧ.
Результати моделювання системи ФАПЧ підтвердили, що параметри які впливають
смугу захоплення системи ФАПЧ одночасно забезпечують стійкість, про що свідчать
отримані результати:
При встановленні коефіцієнта зворотних зв’язків в системі ФАПЧ з ЦФД К =0,9:
– смуга захоплення збільшується на 30 % в порівнянні з системою ФАПЧ з ФД з
нерегульованою характеристикою;
– смуга утримання збільшується на 50 % в порівнянні з системою ФАПЧ з ФД з
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нерегульованою характеристикою.
Характер перехідних процесів для дослідження стійкості системи ФАПЧ з ЦФД
дозволяє зробити наступні висновки:
– система ФАПЧ с ЦФД стійка для значень коефіцієнтів зворотного зв’язку 0<К<1.
– система ФАПЧ с ЦФД при К = 0,95 переходить в нестійкий стан і знаходиться в
режимі биття.
Напрямком подальших досліджень визначено розробку універсального алгоритму для
побудови системи ФАПЧ, з урахуванням критеріїв мінімуму часу перехідних процесів та
середньоквадратичної помилки системи.
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Макарчук В.І. (ВІТІ)
МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
На основі досвіду роботи службових осіб органів військового управління (штабів) сформульовано та
вирішене актуальне науково-практичне завдання щодо розробки методики оцінки якості системи військового
зв’язку за однією з характеристик – стійкості. Було проведено аналіз досліджень із зазначеної тематики, в
результаті якого встановлено неповну відповідність відомих методик оцінки якості систем військового
зв’язку сучасним вимогам системи управління та досвіду проведення антитерористичної операції. Викладено
сутність розробленої методики з обґрунтуванням моделі системи, введених обмежень, математичного
апарату, порядку підготовки вихідних даних. Визначено показники та критерії оцінки. Представлено алгоритм
оцінки стійкості інформаційних напрямків військового зв’язку. Розроблено пропозиції щодо практичної
реалізації розробленої методики у вигляді спеціалізованого програмного забезпечення. Сформульовано висновки
та перспективи подальших досліджень.
Масесов Н.А., Бондаренко Л.А., Садыков О.И., Макарчук В.І. Методика оценки качества системы
военной связи по свойству устойчивости. На основе опыта работы должностных лиц органов военного
управления (штабов) сформулирована и предложено решение актуальной научно-практической задачи по
разработке методики оценки качества системы военной связи по одной из характеристик – устойчивости.
Был проведен анализ исследований по указанной тематике, в результате которого установлено неполное
соответствие известных методик оценки качества систем военной связи современным требованиям системы
управления и опыту проведения антитеррористической операции. Изложена сущность разработанной
методики с обоснованием модели системы, введенных ограничений, математического аппарата, порядка
подготовки исходных данных. Определены показатели и критерии оценки. Представлен алгоритм оценки
устойчивости направлений связи. Разработаны предложения по практической реализации разработанной
методики в виде специализированного программного обеспечения. Сформулированы выводы и перспективы
дальнейших исследований.
M. Masesov, L. Bondarenko, O. Sadykov, V. Makarchuk Methods of assessing the quality of military
communications systems on the property of stability. Practical task of developing methods of assessing the quality of
military communications systems one of the properties – sustainability. Based on the experience of officials of bodies of
military management (headquarters) formulated and solved urgent theoretical An analysis was conducted of research
on this topic, which is installed incompliance of the known methods of quality assessment systems military
communications requirements of modern management system and experience of anti-terrorist operations. Set out the
essence of the developed technique with the justification of the system model, the restrictions imposed, the mathematical
apparatus, preparation of the source data. Identify indicators and criteria for evaluation. An algorithm for the
assessment of sustainability communications. Developed proposals for the practical implementation of the developed
methodology in the form of specialized softwareis developed. Conclusions and prospects for further researchare
formed.
Ключові слова: система військового зв’язку, стійкість системи військового зв’язку, живучість системи
військового зв’язку, інформаційний напрямок військового зв’язку.

Вступ. Нові виклики та загрози, з якими штовхнулись військові збройні формування
України в ході проведення антитерористичної операції, вимагають сучасних та ефективних
рішень щодо вирішення проблемних питань забезпечення операцій (бойових дій).
Система управління військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України як
ніколи потребує організації своєчасного, достовірного та скритного зв’язку. В свою чергу,
якість системи військового зв’язку і автоматизації визначається бойовою готовністю,
функціональною сумісністю, стійкістю, мобільністю, пропускною спроможністю та
безпекою [1].
Задача оцінки якості системи військового зв’язку є актуальним науково-практичним
завданням при плануванні та розгортанні системи зв’язку в різних ланках управління. Зі
складністю вирішення такого завдання штовхнулися службові особи штабів (органів
військового управління) як при плануванні зв’язку на операцію (бойові дії), так і в ході
функціонування розгорнутої системи зв’язку при впливі зовнішніх факторів.
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Аналіз останніх публікацій. Докладні наукові та науково-методичні праці з питань
оцінки якості системи зв’язку датуються 80-ми роками минулого століття [2 – 4].
Методологічні основи оцінки якості були закладені науковцями та викладачами
Ленінградської Військової академії зв’язку [3 – 5]. Але зазначені методи потребують
кардинального уточнення з урахуванням сучасних умов ведення операцій (бойових дій),
наявності у військах зв’язку сучасного телекомунікаційного обладнання, відмови від
закріплення каналів (апаратури) за інформаційними напрямками військового зв’язку, тощо.
Проведений авторами аналіз науково-технічної літератури [6 – 9] за цією тематикою
дозволяє зробити висновок про необхідність та актуальність розробки сучасних методик
оцінки якості системи зв’язку Збройних Сил України.
Слід зазначити, оцінка ефективності системи зв’язку за всіма властивостями вимагає
великих витрат часу та характеризується складністю розрахунків. Тому на практиці,
особливо в умовах обмеженості часу на прийняття рішення, оцінку ефективності системи
зв’язку здійснюють за одним або кількома характеристиками (показниками), що найбільш
точно виражають цільове призначення системи зв’язку в конкретній обстановці та
враховують задачі операції. Враховуючи досвід АТО та збільшення ролі засобів вогневого
ураження та високоточної зброї противника у військових конфліктах сучасності,
пропонується в якості базового показника оцінки якості системи зв’язку визначити її
стійкість. Таким чином, метою роботи є розробка методики оцінки стійкості системи
військового зв’язку та автоматизації.
Виклад основного матеріалу.
Відповідно до [1], характеристика стійкості визначає здатність системи військового
зв’язку і автоматизації виконувати завдання за призначенням за умов впливу всіх вражаючих
факторів. Стійкість, в свою чергу, є інтегральною властивістю і визначається живучістю,
надійністю та завадостійкістю. Всі інші поняття у статті також розуміються у відповідності
до [1, 10].
Оцінка стійкості може проводитися як для існуючої системи військового зв’язку, так і в
процесі її планування. В даній роботі викладена методика оцінки стійкості існуючої системи
військового зв’язку, але математична модель, що представлена, є універсальною.
Вихідними даними для проведення розрахунків виступають:
топологія підмережі військового зв’язку на визначеному інформаційного напрямку;
імовірності виживання ліній зв’язку (ЛЗ) та опорних вузлів зв’язку (ОВЗ);
середній час перерви зв’язку ліній зв’язку та ОВЗ.
Додатковими вихідними даними можуть виступати:
тип та інтенсивність операцій (бойових дій);
можливості угруповань противника;
відстані від вузлів зв’язку до лінії зіткнення;
наявність засобів ураження противника тощо.
Формулювання наукового завдання: на основі аналізу структури і складу системи
зв’язку, що досліджується, очікуваних (реально існуючих) тактико-технічних характеристик
радіо, радіорелейних, тропосферних, супутникових засобів зв’язку і засобів радіоелектронної
боротьби, а також можливостей ураження противника розрахувати і оцінити стійкість
системи зв’язку.
В основі методики покладено ряд обмежень, а саме:
дії факторів, що обумовлюють живучість, надійність і завадостійкість ліній зв’язку,
вважаються незалежними;
стійкість системи військового зв’язку оцінюється через стійкість інформаційних
напрямків військового зв’язку (НЗ), утворених каналами опорної мережі зв’язку (ОМЗ),
лініями прив’язки й (або) лініями прямого зв’язку до ОВЗ;
показник технічної надійності ліній зв’язку в ході окремої операції (бою) вважається
рівним 1;
95

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016
════════════════════════════════════════════════════════
навмисні радіоперешкоди противника не впливають на проводові лінії зв’язку, а їх
вплив на радіоканали не порушує зв’язок між вузлами зв’язку в цілому, а призводять до
короткочасних перерв зв’язку (хвилини, години).
Допущення
Кількісним показником математичної моделі оцінки стійкості у сенсі вірогідності є
ймовірність (РС) того, що інформаційний напрямок (канал, лінія) зв’язку буде працездатним
в будь-який, випадково обраний момент часу.
Дії факторів, що обумовлюють живучість і надійність ліній зв’язку, з достатньою
ступеню точності можна вважати незалежними. Тоді:
РС = РЖ × РН,
(1)
де РЖ – показник живучості лінії зв’язку;
РН – показник надійності лінії зв’язку.
З урахуванням прийнятого обмеження (РН = 1), отримуємо:
РС = РЖ.
(2)
При оцінці завадостійкості враховується завадозахищеність від впливу засобів РЕБ
противника. Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, з урахуванням
використання сучасних зразків обладнання зв’язку, в методиці не враховується. Тоді
завадостійкість, з урахуванням прийнятого обмеження, оцінюється кількісним показником
часу перерви зв’язку.
В якості показників оцінки живучості системи зв’язку використовуються:
а) імовірність виживання (РВ) НЗ – імовірність того, що в напрямку зв’язку хоча б один
маршрут можливо буде використовувати для передачі інформації в ньому після впливу
противника;
б) середній час перерви зв’язку (tпер) НЗ – що виникає внаслідок впливу навмисних
радіоперешкод противника.
Критеріями оцінки живучості системи зв’язку є співвідношення:
РВ ≥ РВЗ, tпер ≤ tпз,
(3)
де
РВЗ – задана ймовірність виживання НЗ;
tпз – заданий середній час перерви зв’язку в НЗ.
Задані ймовірності виживання та час перерви зв’язку НЗ повинні визначатися у
розпорядчих (нормативних) документах (директивах, наказах, тощо).
Завдання оцінки та визначення ймовірностей виживання і середнього часу перерви
зв’язку на вузлах та лініях зв’язку є окремим напрямком досліджень і не розглядається у цій
роботі. Вони можуть бути отримані за результатами статистичної обробки даних стану
зв’язку, що ведеться черговим по вузлу зв’язку, в ході навчань, тренувань, а також при
виконанні завдань за призначенням підрозділами та військовими частинами зв’язку.
Для обчислення показників живучості НЗ може бути використаний метод
еквівалентних топологічних перетворень. Однак, з обліком того, що проходження складених
каналів представляється у вигляді паралельно-послідовного з’єднання вузлів і ліній зв’язку,
повна група перетворень буде містити тільки паралельні й послідовні перетворення.
Розрахункові співвідношення для цих перетворень щодо ймовірності виживання й
середнього часу перерви зв’язку за умови незалежності виходу з ладу ліній і вузлів зв’язку
наступні:
а) при послідовному з’єднанні:
ймовірність виживання:
m1

m1

i 1

i 2

i
P BЛЗЕ   P BЛЗi   P ВЗ
B ;

(4)

час перерви зв’язку:
ЛЗЕ
 t сЛЗЕ 
t пер

1  P BЛЗЕ
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де

t сЛЗЕ

 m1 1 m1 1
   ЛЗ   ВЗ
i
i 2 t с i
 i1 tс

t сЛЗі 

P BЛЗі
ЛЗі

t пер
1 P BЛЗі

;

t сВЗі 

і
P ВЗ
B
ВЗі

t пер
ВЗі
1 P B

;

1


 ;



(6)
(7)
(8)

а) при паралельному з’єднанні:

P BЛЗе  1   1  P BЛЗi ;
n

i 1

1

(9)

n 1 
ЛЗе 
   ЛЗi  .
t пер
 i1 t пер 
(10)
У виразах (4) – 10 прийняті наступні скорочення та позначення: ЛЗ – лінія зв’язку, ВЗ –
вузол зв’язку, m – кількість послідовно з’єднаних ВЗ, n – кількість паралельних ЛЗ, що
з’єднують два ВЗ, індекс Е – еквівалентне значення величин РВ та tпер, що отримуються в
результаті перетворення.
На основі вихідних даних формуються таблиці ймовірностей виживання й середнього
часу перерв зв’язку на ОВЗ заданого напрямку.
Для врахування впливу засобів ураження противника можуть використовуватися
уточнюючі коефіцієнти:
КВ – враховує відстань від вузлів та ліній зв’язку до лінії зіткнення;
КС – враховує інтенсивність операцій (бойових дій) та сценарії загроз воєнній безпеці
України [11];
КУ – враховує можливості угруповань противника щодо наявності засобів ураження
(при відсутності даних дорівнює одиниці).
Розрахункові формули, що уточнюють значення імовірність виживання напрямку
(лінії) зв’язку та середній час перерви зв’язку в НЗ мають наступний вигляд:
РВ = РВ × КВ × КС × КУ.
TП = TП × 1/КВ × 1/КС × 1/КУ.
Оцінку стійкості СВЗ пропонується виконувати шляхом оцінки живучості її НЗ.
Етапи методики
Алгоритм оцінки живучості НЗ наведено на рисунку 1.
І етап – формування вихідних даних у вигляді матриць ймовірностей виживання та
перерв зв’язку для ліній зв’язку та вузлів зв’язку.
Для розрахунків необхідно підготувати формуляр (формуляри) з вихідними даними.
Формуляри готуються на основі даних про топологію НЗ та відомих даних розвідки про
противника.
Для підготовки розрахунків оператором повинні бути підготовлені позивні кінцевих ВЗ
НЗ і заповнені два формуляри.
У першому формулярі (рис. 2) для кожної лінійної ділянки послідовно по графах
записуються.
позивні ВЗ (ОВЗ), що утворять лінійну ділянку;
тип лінії зв’язку, що з’єднує пари ВЗ (ОВЗ) лінійної ділянки;
довжина лінії зв’язку лінійної ділянки.
Для забезпечення можливості резервування пам’яті під формуляр 1 необхідно ввести
кількість рядків формуляра й значення максимальних довжин (у символах) позивних ВЗ
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(ОВЗ) і типів ліній зв’язку. З використанням даних першої й другої граф формуляра 1
формується масив позивних ВЗ (ОВЗ) і матриця кількості ліній зв’язку на лінійних ділянках.
Елементами матриці є кількості ліній зв’язку, безпосередньо з’єднуючих кожну пару ВЗ
(ОВЗ) лінійної ділянки. Елементи головної діагоналі матриці дорівнюють нулю. При
відсутності безпосереднього зв’язку між якою-небудь парою ВЗ (ОВЗ) у відповідній мітці
матриці записується знак (тире).

ПОЧАТОК

Введення
вихідних даних
про лінії зв’язку

Формування матриці
ймовірностей виживання та
середнього часу перерв
зв'язку на лінії зв'язку

Введення
вихідних даних
про вузли
зв’язку
Формування масивів
ймовірностей виживання та
середнього часу перерв
зв'язку на ВЗ
Пошук послідовного
з'єднання

Пошук паралельного
з'єднання

Є послідовне з'єднання?

ні

так
Є паралельне
з'єднання?

ні

так

Вивід
результатів

Перетворення послідовного
з'єднання за виразами (4), (5)

Перетворення паралельного
з'єднання за виразами (9),
(10)

КІНЕЦЬ

Рисунок 1. Алгоритм оцінки живучості НЗ
Лінійна ділянка
Позивний ВЗ (ОВЗ) Позивний ВЗ (ОВЗ)
1
2

Тип лінії зв’язку
3

Протяжність лінії зв’язку
(км)
4

Рисунок 2. Формуляр 1 вихідних даних для оцінки живучості НЗ
Позивний ОВЗ
1

Імовірність виживання ОВЗ
2

Середній час перерви зв’язку
3

Рисунок 3. Формуляр 2 вихідних даних для оцінки живучості НЗ
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Дані формуляра 1 використовуються для формування матриць імовірностей
виживання й середнього часу перерв зв’язку на лініях зв’язку. Елементами матриць є
відповідно ймовірності виживання ліній зв’язку й середній час перерви зв’язку на лініях.
Елементи головної діагоналі матриць дорівнюють нулю. При відсутності зв’язку між якоюнебудь парою ВЗ (ОВЗ) у відповідних матриць записується знак (тире).
У формулярі 2 (рис. 3) для кожного опорного вузла зв’язку НЗ послідовно по графах
вказуються:
позивний ОВЗ;
імовірність виживання ОВЗ;
середній час перерви зв’язку на ОВЗ у заданому НЗ.
Таким чином, на основі формулярів 1 та 2 формуються матриці.
При формуванні матриць повинні використовуватися таблиці ймовірностей виживання
і середнього часу перерви зв’язку на напрямку зв’язку, що виступають у якості постійних
вихідних. Крім того, повинні враховуватися уточнюючі коефіцієнти.
ІІ етап. Над сформованими матрицями в процесі роботи алгоритму виробляються
паралельні й послідовні еквівалентні топологічні перетворення для кожного НЗ.
Спочатку перевіряється наявність у матриці кількості лінії зв’язку пари ВЗ (ОВЗ),
безпосередньо з’єднаних двома й більшим числом лінії зв’язку.
Кожна така пара ВЗ (ОВЗ) заміняється парою, з’єднаною однією еквівалентною лінією
зв’язку, імовірність виживання й середній час перерви якої розраховуються по формулах
паралельного перетворення ймовірностей виживання й середнього часу перерв зв’язку
знайденої лінійної ділянки.
Після виконання всіх паралельних перетворень або при відсутності в матриці кількості
ліній зв’язку пара ВЗ (ОВЗ), з’єднаних двома й більшим числом ліній зв’язку, здійснюється
перехід до пошуку послідовних ділянок у НЗ.
Послідовна ділянка являє собою трійку вузлів зв’язку.
Його проміжним вузлом не може бути один з кінцевих ВЗ ПУ НЗ.
Кількість послідовних ділянок (трійок вузлів зв’язку) дорівнює числу сполучень по
двох з кількості вузлів зв’язку, з якими безпосередньо з’єднаний проміжний ОВЗ.
Послідовне перетворення послідовних ділянок зводиться до видалення проміжного
ОВЗ і з’єднанню між собою ВЗ (ОВЗ) послідовної ділянки однією еквівалентною лінією
зв’язку, імовірність виживання й середній час перерви зв’язку якої розраховуються по
формулах послідовного перетворення ймовірностей виживання й середніх часів розриву
зв’язку послідовної ділянки.
Після послідовного перетворення всіх послідовних ділянок здійснюється перехід до
пошуку в матриці кількості ліній зв’язку пар ВЗ (ОВЗ), з’єднаних двома й більшим ліній
числом ліній зв’язку.
Коли в НЗ залишаються тільки два кінцевих ВЗ ПУ згортка напрямку зв’язку
закінчується, результатом оцінки НЗ отримується ймовірність його виживання й середній час
перерви зв’язку на ньому.
ІІІ етап.
Якщо отримане в результаті розрахунків значення будь-якого показника стійкості не
задовольняє визначеним вимогам, то повинен коректуватися план розподілу засобів по лініях
зв’язку, або ж топологія НЗ.
Після корекції проводиться розрахунок за етапами І та ІІ.
Оцінка стійкості СВЗ припиняється після оцінки живучості всіх складових її
інформаційних напрямків зв’язку.
Приклад оцінки живучості напрямку зв’язку представлено для топології, що наведена
на рис. 4.
Оцінка проводиться для напрямку зв’язку між вузлами зв’язку ВЗ1 та ВЗ2.
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ЛЗ6

ОВЗ1

ОВЗ2

ЛЗ1
ЛЗ5

ЛЗ7
ЛЗ2

ЛЗ10
ЛЗ8

ВЗ1

ВЗ2
ЛЗ9

ЛЗ4
ЛЗ3

ОВЗ3

ОВЗ4

Рисунок 4. Топологія напрямку зв’язку

При оцінці живучості слід підготувати формуляр вихідних даних у вигляді таблиці
(рис. 5).
Лінійна ділянка
Позивний ВЗ (ОВЗ)
Позивний ВЗ (ОВЗ)
ВЗ1
ОВЗ1
ВЗ1
ОВЗ1
ОВЗ1
ОВЗ3
ОВЗ1
ОВЗ2
ОВЗ3
ОВЗ4
ОВЗ2
ОВЗ4
ОВЗ2
ВЗ2
ВЗ1
ВЗ2
ВЗ1
ВЗ2
ОВЗ4
ВЗ2

Код лінії зв’язку
лз1
лз5
лз2
лз6
лз3
лз10
лз7
лз8
лз9
лз4

Рисунок 5. Формуляр вихідних даних для оцінки живучості НЗ.

Постійними вихідними даними при оцінці реально забезпечуваної живучості напрямку
зв’язку є ймовірності виживання й середні часи перерви зв’язку на лініях зв’язку залежно від
їхнього типу й довжини.
Змінними вихідними даними є її топологія, тип, довжина ліній зв’язку, безпосередньо
з’єднуючу кожну пару ВЗ (ОВЗ), а також імовірності виживання й середні часи перерви
зв’язку на опорних вузлах зв’язку. Змінні вихідні дані оформляються у вигляді формулярів
(рис. 6, 7).
Лінійна ділянка
Позивний ВЗ (ОВЗ)

Позивний ВЗ (ОВЗ)

ВЗ1
ВЗ1
ОВЗ1
ОВЗ2
ВЗ1
ВЗ1
ОВЗ3
ОВЗ1
ОВЗ2
ВЗ12

ОВЗ1
ОВЗ1
ОВЗ2
ВЗ2
ВЗ2
ВЗ2
ОВЗ4
ОВЗ3
ОВЗ4
ОВЗ4

Тип лінії зв’язку

Протяжність лінії зв’язку
(км)

ПКЛ-296/302
Р-409
Р-414
ПКЛ-296/302
Р-417
Р-161
ПКЛ-296/302
Р-409
ПКЛ-296/302
Р-409

10
10
30
10
40
10
20
15
15
10

Рисунок 6. Формуляр 1 вихідних даних для оцінки живучості НЗ
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Позивний ОВЗ

Імовірність виживання ОВЗ

Середній час перерви зв’язку

ОВЗ1
ОВЗ2
ОВЗ3
ОВЗ4

0.7
0.7
0.8
0.8

1.8
1.8
2.3
2.3

Рисунок 7. Формуляр 2 вихідних даних для оцінки живучості НЗ

Приклад розрахунку значень показників живучості шляхом послідовно-паралельних
еквівалентних перетворень його топології з використанням розрахункових співвідношень (4)
– (10), показаний на рис. 8.
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Рисунок 8. Формуляр 2 вихідних даних для оцінки живучості НЗ
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Повна згортка напрямку зв’язку містить гілку ВЗ1-ВЗ2, у якої Рв=0,9, Тп=8,4 хв.
Висновки та напрямки подальших досліджень.
Запропонована методика може бути використана для дослідження і оцінки стійкості
напрямків, мереж і системи військового зв’язку в цілому з урахуванням вогневого та
радіоелектронного впливу противника на лінії та вузли зв’язку.
Оцінка стійкості НЗ може проводитися як у процесі планування, так і в існуючій
(розгорнутій) системі зв’язку.
Для оцінки стійкості пропонується використовувати спеціалізоване програмне
забезпечення, яке буде здійснювати відповідні розрахунки за наведеним математичним
апаратом моделі розробленої методики.
Подальші дослідження будуть направлені розробку методик оцінки якості системи
військового зв’язку за характеристиками пропускна спроможність, бойова готовність,
функціональна сумісність, мобільність, безпека, а також комплексної оцінки якості
функціонування системи зв’язку.
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Артюх С.Г. (ВІТІ)
МЕТОД ПОБУДОВИ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ „ПРИЧИНИ-НАСЛІДКИ” ІЗ
ПРАВИЛ ЯКЩО-ТО ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ
У статті розглядається метод видобування нечітких відношень із правил ЯКЩО-ТО, який дозволяє
оперувати з невизначеністю функцій належності нечітких термів, а також з розбіжністю в наслідкових
частинах ТО експертних тверджень.
Самойлов І.В,. Шевченко А.С., Артюх С.Г. Метод построения нечетких отношений „причиныпоследствия” из правил ЕСЛИ-ТО для решения задач диагностики. В статье рассматривается метод
построения нечетких отношений из правил ЕСЛИ-ТО, который позволяет оперировать с неопределенностью
функции принадлежности нечетких терминов, а также с отличием в частях ТО экспертных правил.
I. Samoylov, A. Shevchenko, S. Artuh The method of construction of fuzzy relations „cause-effect” of IFTHEN rules for solving diagnostic tasks. The method of construction fuzzy relations on IF-THEN rules, which allows
operate with the uncertainty of the membership functions of fuzzy terms and with distinction in parts THEN of expert
rules is considered in the article.
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Актуальність. Сучасні технічні системи є складними апаратно-програмними
комплексами, що постійно вдосконалюються, розвиваються та модернізуються.
Використання таких систем у провідних високотехнологічних сферах (зв’язок, системи
управління, телекомунікації тощо) вимагає забезпечення високого рівня надійності їх
функціонування. Одним із методів підвищення надійності є розроблення і впровадження
ефективних апаратно-програмних засобів діагностування. Однією з центральних задач
діагностики є встановлення причин виникнення несправностей та їх усунення.
На сьогодні актуальною науково-технічною проблемою є створення систем
діагностування, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. У базах знань
таких систем міститься не тільки кількісна інформація, що характеризує стан об’єкта
діагностики, а і якісна інформація, яка являє собою експертні оцінки. Однією з задач при
проектуванні складних діагностичних систем, є задача створення моделі об’єкта діагностики,
яка полягає в побудові оператора зв’язку між причинами та наслідками за
експериментальними даними, які є в наявності. В умовах невизначеності для побудови такої
моделі зручно використовувати нечіткі відношення (НВ) і композиційне правило виведення
Заде [1].
Аналіз публікацій. Серед методів побудови НВ найбільш поширеними є експертні
методи. До експертних методів належить зокрема модифікований метод парних порівнянь
Сааті [2]. Метод полягає в тому, що експерт обирає оцінку, попарно порівнюючи варіанти.
Оцінки виражаються словами “немає переваги, мала перевага, велика перевага, абсолютна
перевага тощо”. Джерелом невизначеності може вважатись те, що різні люди розуміють
слова, тобто порівняльні оцінки, по-різному. Крім того, якщо два варіанти порівнює група
експертів, то буде отримана гістограма порівняльних оцінок. Якщо вибрати порівняльну
оцінку за принципом більшості, це буде означати, що наслідки невизначеності повністю
проігноровані. Тому необхідно розробити алгоритми побудови НВ ІІ типу на базі експертних
парних порівнянь, що здатні враховувати гістограму порівняльних оцінок і невизначеність
через розуміння слів.
НВ можуть бути отримані із експертних правил ЯКЩО-ТО [3, 4]. При цьому, якщо для
побудови нечіткої бази знань залучена група експертів, то буде отримана гістограма частин
ТО в кожному правилі. Крім того, в правила входять нечіткі терми. Так само, як і в
попередньому випадку, різні люди вкладають різний зміст в слова (терми), що описують
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причини і наслідки, а також в слова, що описують ступінь впливу причини на виникнення
наслідку. Тому виникає невизначеність щодо значень слів та розбіжності в наслідкових
частинах експертних тверджень. Отже необхідно розробити алгоритми видобування НВ ІІ
типу з експертних правил ЯКЩО-ТО, що здатні враховувати гістограму частин ТО і
невизначеність через розуміння слів.
Реалізація експертних методів побудови НВ в умовах невизначеності може
здійснюватись наступними шляхами [3, 4, 5, 6]:
1. Вибрати варіант рішення (порівняльну оцінку або частину ТО експертного правила),
який був обраний максимальною кількістю експертів.
2. Представити варіант рішення як зважену середню оцінку з урахуванням частоти
появи кожного з можливих варіантів.
3. Врахувати всі можливі варіанти експертних рішень шляхом побудови множини
систем з урахуванням ваги кожного рішення.
В першому випадку невизначеність, пов’язана із розбіжністю у висновках експертних
тверджень, буде повністю проігнорована. В останньому випадку побудова моделі, що
враховує всі варіанти, пов’язана з обчислювальними складностями.
Тому на практиці знайшов застосування підхід (другий варіант), який розглядає
вихідну лінгвістичну оцінку (порівняльну оцінку або частину ТО правила) як зважене
середнє можливих варіантів. Кожна вихідна нечітка множина замінюється її центроїдом, що
дозволяє обчислити середнє зважене значення. В якості ваги обирається частота появи
лінгвістичної оцінки.
Отримані середні значення використовуються як центри класів у виконанні операції
дефазифікації. Побудована таким чином модель буде враховувати невизначеність, пов’язану
із розбіжностями в наслідкових частинах експертних висловлювань, і невизначеність через
розуміння слів, що використовуються для побудови НВ.
Мета роботи. Запропонувати метод побудови нечітких відношень із правил ЯКЩОТО, який дозволяє враховувати невизначеність в розумінні слів, що використовуються при
побудові нечіткої бази знань і невизначеність через розбіжність в наслідкових частинах ТО
експертних правил.
Постановка задачі. Нехай відомо:
– D = {d1, d2, …, dn} – множина причин, які підлягають порівнянню з точки зору впливу
на виникнення наслідків;
– S = {s1, s2, …, sm} – множина наслідків, які означають зміни кількісних або якісних
параметрів стану об’єкта;
m – множина лінгвісти– V 1  v11 , v12 ,  , v1q , V 2  v12 , v22 ,  , v2q ,  , V m  v1m , vm
2 ,  , vq





1





2





m

них оцінок вихідної змінної y j , j  1, m , де qj – кількість елементів множини Vj.
Причинно-наслідкові зв’язки будемо формалізувати нечіткими правилами ЯКЩО-ТО
вигляду:
ЯКЩО міра значимості причини di дорівнює одиниці
І міри значимості усіх інших причин дорівнюють нулю
ТО
yj = Tij,
(1)
де T ij V j , i  1, n , j  1, m.
Необхідно видобути із нечітких правил ЯКЩО-ТО вигляду (1) нечіткі відношення

r ij d i  s j .
Спочатку розглянемо процедуру побудови НВ в умовах відсутності невизначеності.
Нехай залежність „причина-наслідки” описується за допомогою експертної матриці
знань (таблиця 1).
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Таблиця 1
Експертна матриця знань „причини - наслідки”
ТО виходи
ЯКЩО
входи
y1
y2
…
ym
x1 = d1
T11
T12
…
T1m
x2 = d2
T21
T22
…
T2m
…
…
…
…
…
xn = dn
Tn1
Tn2
…
Tnm
Цій матриці відповідає нечітка база знань (БЗ):
ЯКЩО xi = di ТО y j  T ij , i  1, n , j  1, m,
(2)
де Tij  Vj – лінгвістичний терм, що описує змінну yj в i-му рядку і j-му стовпці матриці
знань, i  1, n , j  1, m.
Лінгвістичні оцінки в нечіткій БЗ (2) формалізуються функціями належності (ФН) І
типу [7]. В цьому випадку невизначеність щодо значення слів, що використовуються при
побудові нечіткої БЗ, повністю ігнорується. Для побудови таких ФН можуть бути
використані експериментальні дані „причина – допустимі діапазони зміни параметрів стану”,
які представлені в таблиці 2. Структура таблиці 2 аналогічна структурі експертної матриці
знань.
Таблиця 2
Співвідношення „причини - діапазони зміни параметрів стану”
Виходи
Причини
y1
y2
…
ym
1

1

d1

[ y , y1]
1

d2

2
[ y , y1 ]
1
…

2

…

n

1
1
[ y , y 2]
2
2

2
[ y , y 2]
2
…

…

1
1
[ y , y m]
m

…

2
[ y , y m]
m
…

…

2

n

n

n
n
n
…
[ y , y1 ]
[ y , y 2]
[ y , y m]
1
2
m
Будемо інтерпретувати співвідношення „причина di – допустимі діапазони зміни

dn

i

i

параметрів стану [ y , y j ] ” функціями належності параметрів стану до причин μ d i ( y j )
j
(рис. 1, а).
Нехай відомі ФН параметрів стану до наслідків μ s j ( y j ) (рис. 1, б). Ці ФН можуть
бути побудовані на основі експертної інформації про співвідношення „параметри стану –
наслідки”.
Із системи рівнянь НВ [8] випливає, що нечіткі відношення rij – це міра значимості
наслідку bj за умови, що міра значимості ai причини di дорівнює 1, а міри значимості усіх
інших причин al , l  1, n, l  i , дорівнює 0. Оскільки міра значимості bj залежить від
значення параметра стану yj, то можна розглядати НВ rij як міру значимості наслідку bj, якщо
значення

параметра

стану

становить

i

i
y j ( a i  1, a l  0 )  [ y , y j ] ,
j

тобто

i

i
r ij  b j ( y j  [ y j , y j ]) .

Тоді НВ r ij , i  1, n , j  1, m , може бути визначене за формулою:
d
r ij  sup[min(μ i ( y j ) , μ s j ( y j ))],

105

(3)

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016
════════════════════════════════════════════════════════
де sup[min(μ d i ( y j ) , μ s j ( y j ))], відповідає точці a на рис. 1, в.
Таким чином алгоритм видобування НВ І типу з правил ЯКЩО-ТО для випадку, коли
відсутні джерела невизначеності, включає такі кроки:
– на основі даних таблиці 2 побудувати ФН І типу параметрів стану до причин
μ d i ( y j ), i  1,n , j  1,m ;
– побудувати ФН І типу параметрів стану до наслідків μ s j ( y j ), j  1, m ;
– використовуючи формулу (3) обчислити значення НВ.

μd i

1

μs j
1

0

yj

а)

0

б)

yj

μs j

μd i
1
rij
0

a
в)

yj

Рис. 1. Функції належності І типу вихідної змінної до нечітких термів причин (а), наслідку (б) і
визначення нечіткого відношення (в)

Розглянемо метод побудови НВ у випадку, коли виникає невизначеність через розуміння
слів, що використовуються при побудові нечіткої БЗ.
Нехай залежність „причина-наслідки” описується за допомогою експертної матриці
знань (таблиця 3). Цій матриці відповідає нечітка БЗ:
ЯКЩО xi  d~i , ТО y j  T~ ij , i  1, n , j  1, m ,
(4)
де T~ ij – лінгвістичний терм, що описує змінну yj.
Таблиця 3
Експертна матриця знань „причини - наслідки”
ТО виходи
ЯКЩО
входи
y1
y2
…
ym
~
~
~
~
x1  d 1
…
T 1m
T 11
T 12
~
~
~
~
x2  d 2
…
T 2m
T 21
T 22
…
…
…
…
…
~
~
~
~

xn d n
…
T n1
T n2
T nm
Лінгвістичні оцінки в нечіткій БЗ (4) формалізуються ФН ІІ типу [8]. Це дозволяє
оперувати з невизначеністю щодо значень слів (нечітких термів), що використовуються при
побудові нечіткої БЗ. Для побудови ФН ІІ типу можуть бути використані експериментальні
дані „причина – допустимі діапазони зміни параметрів стану”, які представлені в таблиці 4.
На відміну від таблиці 2 таблиця 4 містить значення відхилень σ ij , σ ij від середніх значень
i

i

границь діапазонів [ y , y j ] .
j
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Будемо інтерпретувати співвідношення з таблиці 4 ФН ІІ типу параметрів стану до
~
причин μ d i ( y j ) (рис. 2, а).
~

Нехай відомі ФН ІІ типу параметрів стану до наслідків μ s j ( y j ) (рис. 2, б). Будемо
вважати, що ці функції належності отримані експертним шляхом.
Таблиця 4
Співвідношення „причина - діапазони зміни параметрів стану”
Виходи

Причини

y1

y2

1

d1

d2

[ y , y1] ,
1

1
1
[ y , y 2] ,
2

1
σ1 , σ11
2
2
[ y , y1 ] ,
1
2
σ 1 , σ12

1
σ 2 , σ12
2
2
[ y , y 2] ,
2
2
σ 2 , σ 22

1

…

…

ym

…

1
1
[ y , y m] ,
m

…

2
[ y , y m] ,
m
i

σ j , σ ij

…

n

n
[ y , y 2] ,
2

n

σ 2 , σ n2

…
n

n

…

n

σ 1 , σ1n

1

σ m , σ1m
2

…

n
[ y , y1 ] ,
1

dn

…

n
[ y , y m] ,
m
n

σ m , σ nm

Тоді нижня і верхня границі НВ r ij  [r ij , r ij ], i  1, n , j  1, m , можуть бути визначені
за формулами:
~

~

~

~

r ij  sup[min(μ d i ( y j ) , μ s j ( y j ))],

(5)

di
sj
r ij  sup[min(μ ( y j ), μ ( y j ))],
~

~j

де sup[min(μ d i ( y j ), μ s

(6)

( y j ))], відповідає точці a на рис. 2, в,

~

~

sup[min(μ d i ( y j ), μ s j ( y j ))], відповідає точці b нa на рис. 2, в.
~

~

μd i

μsi

1

0

1

yj

а)

0
~

1
r ij

r ij
0

б)

yj

~

μsi

μd i
b
a

yj
в)
Рис. 2. Функції належності ІІ типу вихідної змінної до нечітких термів причин (а), наслідку (б) і
визначення нечіткого відношення (в)

Таким чином алгоритм видобутку НВ ІІ типу з правил ЯКЩО-ТО за умови
невизначеності через значення слів включає такі кроки:
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– на основі даних таблиці 4 побудувати ФН ІІ типу параметрів стану до причин
~
μ d i ( y j ), i  1, n , j  1, m ;
~

– побудувати ФН ІІ типу параметрів стану до наслідків μ s j ( y j ), j  1, m ;
– використовуючи формули (5) і (6) обчислити значення нижніх і верхніх границь НВ.
Розглянемо метод побудови НВ ІІ типу, коли до невизначеності через розумінням слів
додаються розбіжності в наслідкових частинах ТО експертних правил.
Якщо для побудови нечіткої БЗ залучена група експертів, то буде отримана гістограма
частин ТО в кожному експертному правилі. Вага правил може інтерпретуватись як частота
вибору даної лінгвістичної оцінки в якості частини ТО. В цьому випадку залежність
„причини-наслідки” може бути описана за допомогою m експертних матриць знань (таблиця
5). Цій матриці відповідає нечітка БЗ:
j …
ЯКЩО xi  d~i , ТО y j  v~1j з вагою wi1j АБО y j  v~ 2j з вагою wi2
АБО y  v~ j з вагою w j ,
(7)
j

qj

iq j

де wikj – вага правила з номером i,k, i  1, n , k  1, q j .
Таблиця 5
Експертна матриця знань з гістограмою частин ТО
ТО вихід yj
ЯКЩО
v~ qj
входи
…
v~1j
v~ 2j
j
~
j
j
w1jq
x1  d 1
…
w11
w12
j
~
x2  d 2

j
w21

…
~
xn  d n

j
w22

…

w2j q

…

…

…

…

j
w n1

j
w n2

…

j
wnq

j

j

Тоді, враховуючи гістограму частин ТО в правилах (7) та експериментальні дані, які
представлені в таблиці 4, нижні і верхні ФН вихідних змінних до нечітких термів причин
можуть бути визначені за формулами (рис. 3, а):
~

~j

μ d i ( y j )  max ( wikj  μ v k ( y j )) ;
avg

(8)

k 1,q j

~

~j

v
i ( y )  max (
μ davg
wikj  μ k ( y j )) .
j

(9)

k 1,q j

У цьому випадку нижня і верхня границі НВ
визначаються за формулами:

~

r ij  [r ij , r ij ], i  1, n , j  1, m ,

~

i (
y j ) , μ s j ( y j ))];
r ij  sup[min( μ d
avg

~

~

sj
di
r ij  sup[min( μ avg ( y j ) , μ ( y j ))],
~

~j

i (
y j), μ s
де sup[min( μ d
avg

~

( y j ))] відповідає точці a на рис. 3, в,
~

i (
sup[min( μ d
y j ) , μ s j ( y j ))] відповідає точці b на рис. 3, в.
avg

108

(10)
(11)

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016
════════════════════════════════════════════════════════
Таким чином алгоритм видобутку НВ ІІ типу з правил ЯКЩО-ТО за умови
лінгвістичної невизначеності та розбіжності в частинах ТО експертних правил включає такі
кроки:
– за формулами (8) та (9) з урахуванням гістограми частин ТО побудувати ФН ІІ типу
~
i ( y ) , i  1, n , j  1, m ;
параметрів стану до причин μ davg
j
~

– побудувати ФН ІІ типу параметрів стану до наслідків μ s j ( y j ), j  1, m ;
– використовуючи формули (10) та (11) обчислити нижні і верхні границі НВ.
~

di
μ avg

1

0

μ

~
s j

1

μ di
yj

а)

0

~
di
μ avg

μ

1
r ij
r ij

0

μ di
в)

~
s

б)

yj

j

b
a
yj

Рис. 3. Функції належності ІІ типу вихідної змінної до нечітких термів причин (а), наслідку (б) і
визначення нечіткого відношення (в)

Висновок. Таким чином, запропонований метод видобування нечітких відношень із
нечітких баз знань дозволяє оперувати з невизначеністю функцій належності нечітких
термів, а також з розбіжністю в наслідкових частинах експертних тверджень. Напрямом
подальших досліджень є розгляд можливості застосування нейро-мережевого підходу для
адаптивної корекції нижніх і верхніх границь нечітких відношень ІІ типу на базі відомих
значень нечітких відношень І типу.
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METHOD OF SELF-TRAINING FUZZY KNOWLEDGE BASES NODES
INTELLECTUAL CONTROL SYSTEMS IN THE MANET
Сова О.Я., Сальник С.В., Сальник В.В., Стемпковська Я.А. Метод самонавчання нечітких баз знань
вузлових інтелектуальних систем управління в мобільних радіомережах класу MANET. У статті
запропоновано метод самонавчання нечітких баз знань вузлових інтелектуальних систем управління в
мобільних радіомережах класу MANET. Розглянуто особливості вузлових баз знань та методи отримання
знань. Побудова запропонованого методу навчання ґрунтується на використанні нечіткої логіки та апарата
нейронних мереж. Суть даного методу полягає в розподілі процесу самонавчання нечіткої бази знань вузлових
інтелектуальних систем управління у відповідності з запропонованими кроками. Розробка методу дозволила на
підставі поповнення бази знань в процесі функціонування мережі, приймати управлінські рішення відносно
можливих подій в мобільній радіомережі.
Сова О.Я., Сальник С.В., Сальник В.В., Стемпковская Я.А. Метод самообучения нечетких баз
знаний узловых интеллектуальных систем управления в мобильных радиосетях класса MANET. В статье
предложен метод самообучения нечетких баз знаний узловых интеллектуальных систем управления в
мобильных радиосетях класса MANET. Рассмотрены особенности узловых баз знаний и методы получения
знаний. Построение предложенного метода обучения основывается на использовании нечеткой логики и
аппарата нейронных сетей. Суть данного метода заключается в распределении процесса самообучения
нечеткой базы знаний узловых интеллектуальных систем управления в соответствии с предложенными
шагами. Разработка метода позволила на основании пополнение базы знаний в процессе функционирования
сети, принимать управленческие решения относительно возможных событий в мобильной радиосети.
О. Sova, S. Salnyk, V. Salnyk, Y. Stempkovska Method of self-training fuzzy knowledge bases nodes
intellectual control systems in the MANET. In article method self-training fuzzy knowledge bases nodes intellectual
control system offers in mobile radio networks class MANET. Features knowledge bases nodes and methods receipt
knowledge are considered. A construction an offer method studies is base on use fuzzy logic and vehicle neural
networks. Essence this method consists in distribution process self-training fuzzy base knowledge nodes intellectual
control system in accordance with offer steps. Development method allowed on basis addition knowledge bases in
process functioning network, to accept administrative decisions in relation possible events in mobile radio network.
Keywords: treatment knowledge, base knowledge, intellectual control system, mobile radio network.

Research actuality. Mobile radio networks (МR) or Mobile Ad – Hoc Network (MANET) [1]
show a soba totality mobile devices (sites) that is located on locality by casual character equipped
by radiomodule. Basic difference МR from classic radio networks is absence fixed network
infrastructure and, as a result, fixed routes information that needs use fundamentally new going near
control this class networks.
One such approaches there is use decentralizing control system (СS) in composition every
mobile site [2], and also intellectualization processes control МR [3]. In [4] offer model intellectual
control system (ІСS) by site МR, a central place in that is extracted processes treatment knowledge
about the state sites and situation that was folded in МR.
Administrative decisions that is accepted nodes ІСS are based on an analysis and estimation
great number heterogeneous parameters functioning sites and МR, to set quantitative dependence it
is difficult or in general impossible (for example, quality maintenance certain type traffic and speed
or direction moving sites) between that. In addition, through the frequent change operating МR
(mobility sites results in frequent changes network topology) conditions service information about
parameters functioning sites very quickly gets older, usually is inexact and insufficient for
construction clear mathematical model functioning МR. On such conditions in basis ІСS site МR
must be fixed system knowledge about objects control, a mobile site can come forward as that, zone
МR or МR on whole, and system knowledge must use such language representation knowledge,
that would give to possibility adequately to recreate structure control objects and was characterized
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sufficient formality and logic with aim construction compact, strict and clear system knowledge
with possibility her self-training.
In this connection, an aim article, which consists in development method self-training fuzzy
knowledge bases (KB) in intellectual control system МR class MANET, is actual on today's stage
development wireless telecommunications.
Object consideration this article is a process treatment service information, receipt and
representation knowledge about a situation in МR.
Article research is a method self-training fuzzy knowledge bases in ІСS.
Analysis subject domain. Through dynamic and unforeseeable nature functioning radio
networks class MANET control system behave by them to difficult distributed systems that are
characterized weak formalization dependence entrance and initial variables, what the construction
clear mathematical model such systems not always is possible from. The so-called intellectual
methods and models that allow more adequately to display different aspects vagueness in the
process control МR (related incompleteness information about her state) can be used in this case, in
comparing analytical models and algorithms that are based on use of traditional methods design.
Functioning any ІСS is base on converting service information into knowledge about a that or
other subject domain, on basis that it will be accepted administrative decisions. As marked higher,
ІСS as a result collection and treatment information gets knowledge the site МR about the state
other sites and situation that was folded in МR on whole. These knowledge show a soba totality
information about every site МR, and also great number rules use of this information for the
acceptance administrative decisions in МR. In practice operating knowledge in any ІСS comes
true KB.
Base knowledge ІСS by site МR shows a soba special family database, that contains given in
a certain form state information structured, mobile sites and МR whole, that is used by functional
subsystems nodes ІСS for acceptance administrative decisions on different levels model OSI.
By basic features nodes KB, that distinguish them from bases given is, :
– it is ability forming conclusions in automatic mode and acquisition new knowledge on basis
obtained data from the environment functioning МR;
– it is ability KB to find contradictions that can arise up in it;
– it is ability KB to adapt oneself to the new operating mobile site or МR conditions, that like
ability to "get experience" [5, 6].
In accordance with the above-mentioned determination, basic function nodes KB in relation to
treatment knowledge about a situation in MR it is possible to divide into two constituents:
representation knowledge and receipt knowledge (studies) [6, 7]. The first constituent is related to
that nodes ІСS shows a soba difficult technical system that needs hardware and programmatic
representation intellectual functions. Second a constituent is related to the features functioning МR,
that from one side require permanent updating KB and addition to it new rules, and on the other
hand eliminate a man from process control nodes and network resources.
On method studies methods receipt knowledge are divided into:
1. Methods studies with a teacher where for every precedent a "situation - necessary decision"
(educational selection) is force set. The examples methods studies from a teacher are:
– a method correction error is a method studies perceptron neural network, at that weight
connection does not change that pore, while current reaction perceptron remains correct. At
appearance wrong reaction weight changes on unit, and a sign (+/-) is determined by opposite sign
error [8];
– a method reverse distribution error is a method studies Multi-layer perceptron
neural network, that consists in distribution signals error from the return network to her entrances,
in direction reverse to direct distribution signals in ordinary mode operations network [9]. This
method a method gradient lowering, that envisages change weight transneuronal connections
proportionally measure their influence on a difference between model and experimental initial
variable values, is basis [10].
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2. Methods studies without a teacher, id est method machine studies, during that investigated
system spontaneously studies to execute a task, without interference from the side of experimenter.
As a rule this method studies is suitable for tasks there are well-known descriptions great numbers
objects (educational selections) in that, and it is necessary to educe internal intercommunications,
dependences and conformities to law, that exist between objects.
Coming from indicated, for ІСS МR it is expedient to use methods studies class MANET with
a teacher on stage construction network, and farther for self-training network it is necessary to use
methods studies KB without a teacher, basic line that are independence and capacity for selforganization.
Thus, the fuzzy design process functioning nodes ІСS envisages description causation
between the entrance and initial variables of that or other subsystem of nodes ІСS, that characterize
certain dependence on each levels model of OSI by means fuzzy KB. It is necessary to notice that
fuzzy KB will realize these copulas a human language with the use of theory fuzzy sets and
linguistic variables, that allows to build dependences between physically separate entrance and
initial sizes during the design of nodes ІСS. Taking into account inaccuracy information and
incompleteness knowledge about a situation in МR, that is caused by complication МR as systems
and by dynamic nature of the operation elements, in [4] the use vehicle fuzzy sets and neural
networks (NN) offers for construction KB nodes ІСS and her self-training in process her further
functioning.
In addressing issues of self-fuzzy KB, built using neural networks are devoted D.O. Hebb,
A.P. Karpenko, V.V. Borisov, A.K. Jane. However, part of these works investigates the question
support and making decision persons that make decision at different family economic, biological or
social systems, and other part - does not take into account features functioning МR class MANET.
In this connection in this article method self-training fuzzy BK is offered in ІСS, that will allow to
carry out the process addition new knowledge KB nodes ІСS by means application neuro-fuzzy
logic.
NN show a soba the system artificial neurons united and interactive inter se. At presence
connection neurons in a large network of interaction which is managed, such networks are able to
execute difficult tasks. NN have ability to conduct studies, in consequence what NN able find out
difficult dependences between entrance and initial data, and also conduct clusterization entrance
characters to the taught list parameters.
Research NN is considered presently to one the most perspective directions in industry of
artificial intelligence. It is possible to take to the features NN [11]: the simple functional cursored
element is a neuron; the far neurons takes part in the process treatment information; one neuron is
related to plenty of other neurons; the scales connections change between neurons; massed
parallelism treatment information.
From the formal point view NN shows a soba universal model-approximation as a count, the
main line of that is the use connections different weight between neurons as to the tool for
memorizing information. Treatment information NN is conducted simultaneously by plenty the
cursored elements, due to what they are proof to the disrepairs and apt at rapid calculations. To
other advantages NN it is possible to take the small volumes of memory, necessary for storage
neurons, high adaptivity, and also capacity for working of fuzzy and incomplete information, that
allows to apply NN in any subject domain, including at the decision tasks prognostication difficult
processes.
Fuzzy logic (FL), among all well-known tools design is based on fuzzy sets [12,13] but
allows to carry out mathematical formalization logical-linguistic information, that is used at
description of difficult nonlinear objects. As a rule, the design of such objects is taken to the
construction of fuzzy KB, that incarnate in itself expert knowledge about an object as linguistic
expressions IF-THEN, that attribute to advantages.
Thus, through the features functioning МR (frequent changes topology МR, unforeseeable
character their functioning, and others like that) to overcome the fuzzy knowledge about the state
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sites МR and radio network on the whole very difficult, as on the stage planning so on stage
operative control МR. On such conditions the most expedient and actual going near the construction
nodes ІСS is the use vehicle fuzzy sets and NN. It is explained by that marked a mathematical
vehicle gives an opportunity to operate with the lexical categories estimations, perception and ways
thinking expert, that it is especially important on the stage planning nodes ІСS, thus considerably
will facilitate the initial studies nodes ІСS, so as a vehicle FL, that operates linguistic variables,
allows most exactly to realize machine interpretation knowledge experts. At the same time,
application methods NN for the construction rules fuzzy product will provide ability nodes ІСS to
study on own experience.
Assumption: examine process functioning site real-time, there is ІСS in composition that built
on technology intellectual agents. In composition ІСS is KB, that is built on technology NN.
Preset parameter МR: have a great number entrance variables xn .
Population customers to the method self-training knowledge bases ІСS: {Вq = {В1, В2, В3,
В4}: work is in the conditions decentralizing control; minimum work-load network by service
information; possibility co-operating is with different levels model OSI.
It is necessary: to work out method self-training fuzzy KB ІСS in МR class MANET, using
fuzzy logic and neural networks for this purpose. To attain this aim it is necessary for the
least steps.
A method self-training fuzzy knowledge bases is in ІСS.
Quitting a necessity to conduct self-training NN without a teacher and feature functioning МR
class MANET will define the row requirements to the method: studies without a teacher; decision
tasks of classification and cauterizations; realization adaptation network is for work at fuzzy
network activity; presence in the network feed-backs; there is realization studies real-time.
Quitting requirements and given the characteristics neuro-fuzzy for the construction
knowledge bases ІСS for basis there was a select method studies of Hebb [14]. In the method Hebb
a process studies is exceptionally a local process that embraces two nearby neurons and synapse;
there is not a requirement in a global feed-back for development neuron formations.
A new method self-training fuzzy knowledge bases nodes intellectual control system in the
MANET.
For the decision of the put task the new method of self-training of fuzzy knowledge bases
nodes intellectual control system is offered in mobile radio networks class MANET, where at a
robot KB, a neuron gets the great number entrance signals simultaneously.
Every entrance has own synaptic weight that influences on her and needed for the function of
summator. Weight shows a soba measure importance entrance connections and designs behavior
synapses. The scales ponderable entrance increase and scales unimportant entrances diminish
superfluously, that determines intensity entrance signal. Scales change in accordance with trainees
examples and rules KB [10,23].
The method studies fuzzy KB ІСS consists in the calculation previous measuring returns for
determination changes weight by next rule:
(1)
ij (t )  ij (t  1)    yi( n1)  y (jn) ,
where yi( n1) – initial value of neuron i layer n  1 , y nj – initial value of neuron j layer n ;

ij (t ) – weigher coefficient of synapse from to the neuron i to the neuron j in the moment of time
t , ij (t  1) – weigher coefficients of synapse that connects a neuron, on iterations t and t  1
accordingly;  – coefficient of speed of studies. Here and farther under n it is considered the
arbitrary layer of neural network. At studies on this method copulas increase between the excited
neurons.
In a differential method the cycle serve of educational characters proceeds until then, while
the initial values NN are not stabilized with the set exactness. Such network is able to summarize
identical offenses that attribute to one class of events. For presentation results studies network in a
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comfortable form it can complement a network one layer and teach this layer on the method of
reverse distribution of error.
At studies after this method copulas increase between the excited neurons.
Taking into account the objective function making decision neuro-fuzzy ІСS it maybe to
present as follows:
(2)
U * (t )  arg opt Y (t )( X (t ),Uф (t ),U м (t )),  Zij  1, i, j  N , i  j
U ф ( t ) , U м ( t )∈





wg  f w x1* , x 2* , ..., x *g , g  1, G,

(3)

where X *  x1* , x2* , ..., x*g – vector fixed values variables, that act on the entrance nodes ІСS;
w g – initial variable value.

The task making decision from providing safety sites consists in that on the basis of
information about the vector of entrances X * to define a return w g  Y . For the decision this task
the system fuzzy rules (SFR) is formed as:
Thus for the studies knowledge bases ІСS networks class MANET expedient will be the use
differential method that consists next steps.
On the first step that has the name initializing, casual values are appropriated all weigher
coefficients. At forming of rulebase taking into account the unforecast processes in МR, at casual
influences and in the conditions dynamic and fuzzy it is necessary to use the vehicle fuzzy sets
and NN.
On the basis analysis subject domain, functional features application neuro-fuzzy networks,
characteristic features МR and requirements to the construction method studies KB, the fuzzy NN
Takagi-Sugeno-Kang, that gives the least error of studies and the best exactness prognostication,
was select.
A network executes the fuzzy guiding Sugeno out use N variables x j but m rules:
N

П k : Ifx1  A1( k ) and x 2  A2( k ) and ...and x  AN( k ) , then y k  w0k   w kj x j

(4)

j 1

where A kj – fuzzy therm it must belong to that j - but entrance variable, to activate k governed, w kj  weigher coefficient, k  1, 2, ..., m .
In a general view great number the formed rules fuzzy product, that display dependence, it is
possible to present following character:
IF x1  a111 AND x2  a11
AND … AND xn  a11N 
2 
12
OR x1  a112  AND x 2  a 12
2  AND... AND x n  a N 





OR… x1  a11k1 AND x2  a12k  AND... AND xn  a1kN
THEN wg  d11 ,

1

1



where d gh ( g  1, G, h  1, H ) – it is a linguistic estimation initial variable w , what is certain
mk

from the great number therm possible decisions D; a n – linguistic estimation entrance variable x n
у k – to the row m - to disjunction that gets out from the corresponding great number therm An ,
n  1, N ; H – amount therms that is used for the linguistic estimation initial variable w g .
Thus initial variable value w g in the end it is determined as some material number.
In accordance with the values linguistic therms, that display the decision neuro-fuzzy ІСS
between the sites МR, in-process two groups SFR offer: governed, that consist types aberrant
behavior and rules that consist normal behavior. Thus, each groups rules must envisage two cases
construction control system : during that information gathers basis clusterization and classification
incoming traffic, (id est i  a but j  g , i, j, a, g  N ) but when on the basis characteristic therms
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suggestion will be given in relation to an administrative decision in relation to every separate
encroachment that consists of h , h  1, N  1 encroachments.
With the aim providing plenitude and indisputability KB it is expedient to break up space
entrance and initial variables in accordance with a minimum or maximal every variable value. A
corresponding great number is from linguistic values { subzero, middle, high} or more detailed,
there will be depend from a certain task that decides.
The algorithm Sugeno will be used farther, is characterized that the presence outputs rules d gh
, what are set by a linear function from entrances, for example:
k
N
N
mk 
(5)
(
x

a
)

w

b

(bgn  xn ), g  1, G,



n
n
g
g
0


n 1
k 1  n 1

where b g 0 but b gn – some coefficients
Id est, governed in the base Sugeno are family switches from one linear law "entrance-return"
on other linear law. The feature algorithm fuzzy output Sugeno consists in the use him in that case,
when to get such knowledge expert it not maybe. In this connection, for the construction fuzzy KB
nodes ІСS the use KB Sugeno is offered [13]. Realization fuzzy conclusion nodes ІСS, in an
algorithm shows a soba the second step, comes that true in accordance with the next stages [15]:
1. Stage - fazifіkatsіya, as a result implementation this procedure values functions belonging
are worked out for entrance variables that consists in establishment accordance between the certain
value the separate entrance variable system fuzzy conclusion and value S nmk , what displays the
degree truth subcondition rule on the basis value function belonging corresponding to it therm
entrance linguistic variable:
(6)
S nm k   nm ( xn ) ,
m

where xn – vector values entrance variables the system fuzzy conclusion;  nm ( xn ) – function
belonging m - therm.
2. Stage – aggregating – there is determination degree truth terms on that S hk , h  1, H after
each rules the system fuzzy conclusion on the basis well-known values truth subterms S nmk , what
enter to him. If the condition rule is set in form fuzzy linguistic expression kind x1  a1m , m  1, M ,
the stage their aggregating abandons the degree truth without a change. If the condition rule consists
a few subterms, the degree truth for such rule is determined [16]:
S hk  min n S nmk ;
(7)
(8)
S hk  max n S nmk ,
where, expression (8) displays logical conjunction or logical "AND" fuzzy subterms rule (4),
and expression (9) - logical disjunction or logical "OR" governed (4). Those rules, degree truth that
not zero, are considered active and used for further calculations.
On this stage, the great number rules is worked over with their further aggregating in a
finishing decision. At planning devices with fuzzy logic it is important to provide possibilities their
adaptation to the changes environment the method studies rulebases that is built on the basis
experience and knowledge experts, created models actions operator and method studies. In turn
studies consist in the adaptive selection parameters fuzzy sets and automatic generuting rules fuzzy
inferencing.
3. Stage – activating – envisages determination values function belonging each
subconclusions for the weekend linguistic variables, that is examined. A calculation comes true
after a formula:
(9)
 hk (wg )  min Z gh , gh (wg ) ,
h
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where  gh ( w g ) – function of belonging h - therm of initial variable w g ; Z gh – degree truth each of
subconclusions, that settles accounts after a formula:
(10)
Z gh  S hk  F k ,
where F k – it is a weigher coefficient rule.
4. Stage – accumulation – envisages an association and accumulation with the use triggerable
operation of max- disjunction [15, 17] all degrees truth subconclusions for the receipt function
belonging each weekend variable:
kM H

 ( wg )    hk ( wg ) .

g

(11)

k 1 h 1

5. Stage – defuzzyfication, consists in that on the basis results accumulation all weekend
linguistic variables clear (quantitative) values turn out each weekend variable, that can be used by
the subsystems site (what is external in relation to the system fuzzy output nodes ІСS) in the
process its functioning. In accordance with the algorithm Sugeno [18], for defuzzyfication the
modified variant is used in the form method centre gravity for one point great numbers:
H

wg 

Z
h 1

h
g

 d gh
,

H

Z
h 1

(12)

h
g

where w g – a result of defuzzyfication is as a clear initial variable value; H – common amount of
active rules fuzzy to the products, there is an initial linguistic variable in the suboutputs that d gh .
On the third step on the entrances of network entrance character is given, and the signals of
excitation
spread
for
all
to
the
layers
accordingly
principles
classic
livestreaming networks [19], id est for each the self-weighted sum its entrances, to that an activating
(transmission) function is used to the neuron, settles accounts a neuron, as a result of what get him
initial value y in , where i  0 ...m j 1 , m j  a number of neurons is in a layer j ; n  0 ... N  1 , and
N  number of layers of network.
On a fourth step, so as in (1) a – coefficient of speed of studies i - neuron from the radius of
studies in k - loop of studies. The scales of neurons that are outside the radius studies do not
change. Coefficient speed studies a divided into two parts: function neighbourhood i d , k  but

function speed of studies a k  :

а  i  (d , k )  a(k ) .

(13)

As a function of neighbourhood Gaussian function is used :

 i (d , k )  e

di
2 ( k )

,

(14)

where d i – distance between i – by a neuron and "neuron-winner". Thus  k  – function
arcwise running back from to the number of cycle of studies.
Function speed studies a k  presents by a soba running back from to the number cycle
studies [20], but used as arcwise or back-proportional from to the number cycle studies of kind:
a(k ) 

A
,
kB

(15)

where A and B it is constants. The use of this function results in a volume, that all vectors
from a trainees selection bring in approximately equal payment in the result studies.
Studies will consist of two stages [21]:
– on initial the large value of speed studies and radius studies are elected, that allows to locate
the vectors neurons in accordance with a distributive reception in an elector.
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– on final more exact tuning weight is conducted, when value parameters speed studies far
less initial.
Studies will proceed until error network at p entrance vectors will not become the least size (

 j –vector of weight „ neuron-winner ”) [22].
2
1 p
(16)
xi   j .

p i 1
On a fifth step, on the basis of the got initial values neurons on a formula (1) the change
weigher coefficients comes true.
On a sixth step there is verification accordance entrance values to the pulled out requirements.
In case falling short initial values goes back to the second step until then while. This step takes
place until then while initial value NN, not stabilized in maximal accordance.

E

CONCLUSIONS
Thus, in article first method self-training fuzzy KB offers in ІСS МR to the class MANET.
Essence method consists in the studies KB in ІСS at application fuzzy logic and vehicle neural
networks. In a method it offers to conduct the studies knowledge bases ІСS without a teacher. This
method allows to fill up the base knowledge in process functioning МR, that in turn, allows ІСS
real-time to accept administrative decisions in relation to possible events at МR or influences on a
network.
During further researches there will be the conducted estimation efficiency new method selftraining fuzzy knowledge bases nodes intellectual control system in the mobile radio networks class
MANET, and also the method self-training knowledge bases nodes intellectual control system is
worked out in the mobile radio networks class MANET.
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– 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 № 203 науковоорганізаційного відділу 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 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
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 – viti@viti.edu.ua
Електронна адреса надання статей – naukaviti@gmail.com.
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