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УДК 621.396.662
к.т.н. Бовда Е.М. (ВІТІ)
МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛОМ НАВАНТАЖЕННЯ В SDN МЕРЕЖАХ
В статті проведено огляд підходів управління перерозподілом навантаження в SDN мережах, проведено
аналіз сучасних підходів забезпечення управління трафіком та оптимізації використання ресурсів пропускної
здатності мережі, запропоновано нові підходи в управлінні трафіком телекомунікаційних мереж.
Бовда Э.М. Метод управления перераспределением нагрузки в SDN сетях. В статье проведен обзор
подходов управления перераспределением нагрузки в SDN сетях, проведен анализ современных подходов
обеспечения управления трафиком и оптимизации использования ресурсов пропускной способности сети,
предложены новые подходы в управлении трафиком телекоммуникационных сетей.
E. Bovda Method for managing the redistribution of load in SDN networks. The article is a review of
approaches to managing stress redistribution SDN networks, analyzes current approaches provide traffic control and
optimize resource utilization of network bandwidth, the new approaches to traffic management of telecommunication
networks.
Ключові слова: управління потоками, управління трафіком, пропускна здатність мережі, SDN мережа.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Управління потоками в мережі
відноситься до завдання управління трафіком та кваліфікується в літературі як traffic
engineering (TE). Сама функція формування трафіку працює в середині мережі та відповідає
за виключення перевантажень й правильне використання ресурсів пропускної здатності
мережі. В SDN мережі за здійснення цієї функції відповідає контролер, який передає
відповідні вказівки комутаторам для організації правильної політики управління трафіком.
Разом з тим, в SDN мережі не існує завчасно готових політик управління трафіком. Все
залежить від завдань, які покладаються на мережу та можливостей самої мережі. В статті
проведено аналіз останніх досліджень з цієї тематики та розглянуто нові підходи до
формування політики управління трафіком для попередження перевантажень та оптимізації
використання ресурсів пропускної здатності мережі, а також питань забезпечення
необхідного рівня гарантованої якості обслуговування QoS.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Робота [1] присвячена управлінню
трафіком в існуючих мережах при впровадженні SDN архітектури: показано як ефективно
можна використати централізований SDN контролер як засіб для зменшення втрат та
затримок пакетів.
В роботі [2] запропоновано підхід, який дозволяє сумісне використання традиційної IP
маршрутизації та SDN при здійсненні передачі в межах домену провайдера. Був розроблений
та впроваджений набір інструментів управління з відкритим кодом для емуляції
запропонованого рішення над емулятором Mininet та інших розподілених тестових стендів.
В роботі [3] розглянуто рішення для управління трафіком з маршрутизацією сегмента,
що базується на MPLS передачі. Воно базується на відомій евристиці для traffic engineering
та по запропонованій маршрутизації сегмента шляхом завдання алгоритму для
розподілу потоку.
В роботі [4] розглянуто SDN контролери, що включають механізми
переконфігурування мережі в глобальному масштабі з метою реагування на часті зміни
конфігурації. Застосування поточної ітерації вимагає реконфігурації потоку, який шкодить
QoS і стабільності системи. Для того, щоб обмежити переконфігурації, пропонуються дві
політики управління, які мінімізують витрати розподілу потоку та враховують бюджет
реконфігурації мережі.
В роботі [5] досліджується трафік інжінірінг у SDN/OSPF гібридній мережі. У цьому
випадку, OSPF ваги та коефіцієнт поділу потоку вузлів SDN може бути змінено.
Запропоновано новий алгоритм під назвою SOTE, який дозволяє отримати більш низьке
максимальне використання каналу. Встановлено, що навіть коли тільки розгорнуто 30%
вузлів SDN, можна отримати продуктивність мережі, що близька до оптимальної.
6
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В роботі [6] показано, що балансування навантаження і оптимізації мережі в SDN
мережі вимагають ефективного розподілу потоку. Спосіб поділу потоку зазвичай
реалізується в комутаторах для відображення вихідної хеш-функції, де обчислюються
заголовки вхідних потоків інформації, які зберігається в тернарній асоціативній пам’яті
(TCAM). Великий розмір TCAM означає, що розподілом потоку можна більш точно
моделювати частки цього потоку, а розподіл обсягу потоку серед шляхів обмежено насправді
використанням тільки обмеженої кількості TCAM рядків. Наведено алгоритм поділу потоку,
що максимізує загальну кількість вимог, виділених в мережі залежно від TCAM обмежень за
розміром і, в той же час, мінімізує загальну вартість маршруту. Ця проблема є NP-складною,
показано за допомогою моделювання наближення до оптимального рішення в відведені
часові терміни.
В роботі [7] наведено, що SDN мережі прокладають шлях до безлічі онлайнових
механізмів маршрутизації, які реагують миттєво на раптові варіації трафіку та мережеві збої.
Розглянуто динамічну систему маршрутизації, де ці онлайнові механізми прагнуть вирішити
вимоги оптимізації. Запропонована політика управління, яка дозволяє динамічно
вирішувати, коли переконфігурувати мережу. Політика управління мінімізує середню
вартість і гарантує, що швидкість реконфігурації мережі не перевищує поріг, що
встановлюється оператором.
В роботі [8] розглянуто можливість вирішувати складні задачі оптимізації
централізованим способом з використанням SDN. Проведено огляд і адаптація деяких з
ключових алгоритмів вхідного управління, проведена оцінка їх ефективності в реальних
умовах. Запропоновано будувати мета-алгоритм вхідного управління, який здатний
відстежувати кращий алгоритм вхідного управління при невідомих умовах трафіку. Для цієї
мети пропонується використовувати метод машинного навчання під назвою стратегічний
експерт мета-алгоритм (SEA).
На основі проведеного аналізу маємо зробити висновок, що переважна більшість вище
наведених авторів проводили свої дослідження по реконфігурації мережі, де в не повній мірі
враховуються завдання перерозподілу навантаження в середині мережі та оптимізації
пропускної здатності ліній зв’язку.
Метою статті є створення методу управління в SDN мережах для попередження
перенавантажень та забезпечення оптимізації ресурсів пропускної здатності мережі.
Виклад основного матеріалу
Можливі наступні варіанти реалізації застосування технології SDN:
1. Гібридний варіант (рис. 1) – це коли використовується традиційні технології
маршрутизації в поєднанні з технологіями SDN (SDN елементи, OSPF маршрутизатори). Цей
варіант на сьогодні є більш імовірним, оскільки по-перше, більш розповсюдженні традиційні
технології передачі даних, по-друге, заміна традиційних маршрутизаторів на SDN
контролери та комутатори (до 30% обладнання) значно покращує можливості мережі
[2, 3, 5], по-третє, впровадження SDN елементів та інтелектуалізації розщеплення трафіку
надасть можливість формувати політику управління трафіком для попередження
перевантажень та оптимізації пропускної здатності мережі та інш.
2. Використання тільки технології SDN. Це ідеальний варіант, але він на даному етапі
занадто коштовний.
Розглянемо перший варіант, який можливо буде більш вживаний. В основу цієї
технології покладено наступне – в мережі, що складається з SDN елементів (контролери та
комутатори SDN), OSPF маршрутизаторів здійснюється управління трафіком з метою
мінімізації максимального навантаження каналів мережі та оптимізації пропускної здатності
мережі. OSPF маршрутизатори оновлюють свої таблиці з певною періодичністю,
обчислюючи оптимальний маршрут, а SDN комутатори – за вказівкою SDN контролера. Для
контролю трафіка SDN контролером здійснюється періодичне опитування OSPF
маршрутизаторів та SDN комутаторів, де здійснюється виміри параметрів навантаження
потоків. SDN контролер має в своєму складі базу знань, що самонавчається, де зберігаються
7
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дані та можливі варіанти розщеплення трафіку. На основі аналізу та обробки отриманої
інформації SDN контролер (який управляється оператором мережі) за допомогою системи
підтримки прийняття рішень здійснює відповідні впливи на SDN комутатори, змінюючи
логіку їх роботи. Це дозволить автоматизовано реалізовувати процеси маршрутизації,
комутації, розщеплення трафіку та надасть можливість формувати політику управління
трафіком для попередження перевантажень та оптимізації пропускної здатності мережі
та інш.
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Рис. 1. Варіант використання традиційної технології маршрутизації
в поєднанні з технологіями SDN

1. Постановка та рішення завдання
Дано: G=(V, E) – мережа, де V – множина вузлів мережі V={υ1,… υn}, а E – множина
спрямованих ліній зв’язків E={ 𝑒1 , … , 𝑒𝑚 }∈ 𝑉 × 𝑉; 𝑒 = (ℎ(𝑒), 𝑡(𝑒)) – початок ℎ(𝑒) та кінець
𝑡(𝑒) спрямованої лінії зв’язку, чия пропускна здатність і вартість в розрахунку на одиницю
трафіку позначаються b(e) і c(e) відповідно; ρ – коефіцієнт навантаження лінії зв’язку; С –
множина SDN комутаторів; D – множина комутаторів (маршрутизаторів); w(e) – вага лінії
зв’язку OSPF; набір Ḏ = {Ḏ1, Ḏ2, ..., ḎK} потоків K повинен бути маршрутизований через
мережу, де кожен потік к представляється як кортеж Ḏk = (hk, tk, Tk, Pkp), де параметри hk і tk є
вихідний і кінцевий вузли; 𝑇 = (𝑡𝑖𝑗 ) ∈ 𝑅 𝑛×𝑛 – трафік, який необхідно передати між вузлами
мережі, де кожний елемент 𝑡𝑖𝑗 відповідає трафіку, що необхідно передати від вузла υi до
вузла υj; 𝑓 𝑖𝑗 (𝑒) – потік трафіку на лінії зв’язку е між двома вершинами (він є доступним SDN
контролеру по OSPF-TE) 𝑓 𝑖𝑗 (𝑒𝑘 ) ≥ 0; Tht – швидкість трафіку від вузла 𝑠 ∈ 𝑁 до деякого
іншого вузла d ∈ N; Wud – загальний обсяг трафіку для вузла призначення d ∈ N, що або бере
свій початок або проходить через SDN комутатор е ∈ С; Pht – множина допустимих шляхів
між h і t; Iut – трафік, який вводиться за допомогою SDN комутатора.
Припущення: SDN комутатор u може вимірювати Wut для всіх адресатів t,
використовуючи розширену таблицю маршрутизації; значення Tht для всіх пар вузлів (h, t)
SDN контролера не відомо. Для більш ефективного використання мережевих ресурсів, кожен
потік може бути передана через кілька шляхів. Однак, для того, щоб обмежити джиттер в
загальному потоці, поділ трафіку по декількох шляхах (так званий поділ потоку) може бути
виконано тільки на вході пристрою, використовуючи не більше Pkp шляхів. Для кожного
потоку в мережі повинні бути виконані умови:
𝑡𝑖𝑗 , 𝑒 = 𝑖;
(𝑖𝑗)
(𝑖𝑗)
∑𝑘:𝑡(υ𝑘 )=𝑙 𝑓𝑘 − ∑𝑘:ℎ(υ𝑘)=𝑙 𝑓𝑘 = { −𝑡𝑖𝑗, 𝑒 = 𝑗;
(1)
0, в противному випадку
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Сума потоків ∑𝑖,𝑗 𝑓 (𝑖𝑗) являє собою багатопродуктовий потік, який відповідає всім
вимогам на розподіл потоків від всіх джерел до всіх призначень 𝑡𝑖𝑗 . Вимога на розподіл
потоку може бути передана через мережу тільки в тому випадку, якщо вона не перевищує
пропускну здатність ліній зв’язку та відповідний коефіцієнт навантаження лінії зв’язку:
𝑓(𝑒𝑘 ) = ∑ 𝑓 𝑖𝑗 (𝑒𝑘 ) ≤ 𝑏(𝑒𝑘 ) або 𝜌(𝑒𝑘 ) = 𝑓(𝑒𝑘 )/𝑏(𝑒𝑘 ) ≤ 1.
(2)
Кожному потоку надається полоса пропускання деякого шляху:
∑𝑝ℎ𝑡∈𝑃(𝑖𝑗) 𝑏(𝑝ℎ𝑡 ) = 𝑓𝑚(𝑖𝑗) .

(3)

Потрібно: знайти оптимальне рішення маршрутизації в SDN контролері по
перерозподілу трафіку з метою мінімізації максимального використання ліній зв’язку в
мережі (балансування навантаження) та оптимізації ресурсів пропускної здатності мережі.
Формулювання завдання SDN контролера
Оскільки контрольованим є трафік, який проходить через SDN комутатор, потрібно
розглянути трафік, що приходить на SDN комутатор. Трафік Iut, що приходить на SDN
комутатор u∈С, повинен досягти вузла призначення t. Це можливо тільки по одному з
допустимих шляхів P∈Put. Нехай g(е) позначає некерований потік на лінії зв’язку е. Метою
SDN контролера є побудова маршруту контрольованого трафіку таким чином, що затримка і
втрата пакетів на лінії зведені до мінімуму. Тому метою для SDN контролера є мінімізація
максимального коефіцієнту навантаження ліній зв’язків в мережі (х(Р) – потік до шляху P):
min ρ
при обмеженнях
𝑔(𝑒) + ∑𝑃:𝑃∋𝑒 𝑥(𝑃) ≤ 𝜌 𝑏(𝑒) ∀𝑒 ∈ 𝐸
(4)
∑𝑃∈𝑃𝑢𝑡 𝑥(𝑃) ≥ 𝐼𝑢𝑡 ∀𝑢 ∈ 𝐶 𝑡 ∈ 𝑁
(5)
𝑥(𝑃) ≥ 0 ∀𝑃
(6)
Перший набір нерівностей (4) показує, що загальний потік в каналі, який є сумою
неконтрольованого потоку (g (e)) і контрольованого потоку менше, ніж множення
максимального використання лінії зв'язку (ρ) на пропускну здатність лінії зв’язку b(е).
Другий набір нерівностей (5) показує, що сумарний трафік, який перерозподіляється,
прямує в мережу.
Третій набір нерівностей (6) гарантує, що потік на будь-якому шляху є невід’ємним.
Оптимальне значення ρ – це максимальне використання будь-якого зв’язку. Якщо
значення ρ <1 оптимальне, то жодний з каналів не буде використовуватися надмірно. Після
того, як SDN контролер вирішує цю задачу оптимізації, то легко обчислити такі переходи та
відповідні ваги у всіх SDN комутаторах для кожного пункту призначення.
Формулювання завдання динамічної маршрутизації
Необхідно провести маршрутизацію трафіку SDN контролером, щоб мінімізувати
максимальний коефіцієнт навантаження ліній зв’язку в мережі. Еквівалентна постановка
завдання – це задати пропускну здатність лінії фіксованою та перерозподілити трафік до
можливої її підтримки мережею. Ця проблема полягає в наступному:
𝑚𝑎𝑥 𝜌
при обмеженнях
∑𝑃:𝑃∋𝑒 𝑥(𝑃) ≤ 𝑏(𝑒) − 𝑔(𝑒) = λ(𝑒) ∀𝑒 ∈ 𝐸
(7)
∑𝑃∈𝑃𝑢𝑑 𝑥(𝑃) ≥ 𝜌𝐼𝑢𝑑 ∀𝑢 ∈ 𝐶 𝑑 ∈ 𝑁
(8)
𝑥(𝑃) ≥ 0 ∀𝑃
(9)
Завдання має експоненціальне число змінних [1]. Вирішити завдання до будь-якого
бажаного рівня точності, можна використовуючи прямо-двоїстий алгоритм. Для того, щоб
вирішити завдання лінійного програмування для динамічної задачі маршрутизації, що
показана вище, потрібно зв’язати двоїсті змінні l(e) з пропускною спроможністю каналу
9
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зв’язку та zud для обмеження попиту. Прямо-двоїстий алгоритм [1] тепер може бути
записаний у вигляді:
𝑚𝑖𝑛 ∑ λ(𝑒) 𝑙(𝑒)
𝑒∈𝐸

за умови

∑𝑢∈𝐶 ∑𝑡∈𝑁 𝐼𝑢𝑡 𝑧𝑢𝑡 ≥ 1
𝑙(𝑒) ≥ 0 ∀𝑒 ∈ 𝐸

(10)
(11)

Іншими словами, з огляду на будь-який невід’ємний набір ваг зв’язків l(e),

∑𝑒∈𝐸 λ(𝑒)𝑙(𝑒)

∑𝑢∈𝐶 ∑𝑡∈𝑁 𝐼𝑢𝑡 𝐿𝑢𝑡

є верхньою межею в завданні динамічної маршрутизації.

Таким чином, задача трафік інженірінгу в даній постановці вирішена. Це дасть змогу
попередити перевантаження в мережі. Слід зазначити, що ця задача рішається на етапі
оперативного управління. Але в цій постановці не враховано ряд важливих складових таких,
як періодичність збору інформації OSPF-TE, обміну службової інформації й інш. В такого
роду системах управління для забезпечення реального часу реакції системи потрібно
додатково займатись проектуванням систем інтелектуалізації, наприклад, систем
ідентифікації стану системи та систем підтримки прийняття рішень.
Поділ потоку в SDN комутаторі.
Поділ потоку здійснюється в SDN комутаторі з використанням хеш-функції. Для
кожного пакета потоку, хто входить, обчислюється хеш-код за частиною заголовка пакета,
щоб визначити, які правила пересилання до нього застосовувати. Набір правил пересилання
визначає конфігурацію поділу, що характеризує частину вхідного потоку, який передається
за різними шляхами. Хеш-поділ потоку може відрізнятися від оптимального фракційного
поділу вирішенням завдання багатопродуктового потоку. Однак, на практиці, забезпечуючи
ідеальне уявлення оптимального розподілу з достатньою точністю неможливо, так як
кількість правил переадресації, які можуть бути представлені в тернарній асоціативній
пам’яті (TCAM) обмежено.
Рис. 2 ілюструє, як хеш-функція робить це ділення. Пересилання пакетів розкладається
на два набори правил, що зберігаються в таблиці пересилання і груповий таблиці. У таблиці
пересилання, перше правило відображає пакет, що входить в свою групу розщеплення. У
свою чергу, групова таблиця містить записи, які в рівній мірі розділяють потоки за наступні
переходи за допомогою хеш-функції. Нерівний поділ різних шляхів досягається шляхом
повторення наступного переходу в груповий таблиці. Записи в обох таблицях називаються
відра. Мета SDN контролера – обчислення можливих виділених відер для застосування
всередині кожного комутатора з послідуючою передачею управляючих впливів на
комутатори. На рисунку 2 показаний приклад, де потік D1 розділено на 3 суб-шляхи з
коефіцієнтами (1/6, 1/3, 1/2). На проміжних вузлах кожного суб-шляху (наприклад, вузол 4)
ніякого розколу не допускається і тільки одне відро потрібно для зберігання правила
пересилання. Таблиця пересилання і групова таблиця комутатора u містять відповідно 𝜏𝑢𝐹 та
𝜏𝑢𝐺 відра, за умови, що їх сума не перевищує розмір TCAM пам’яті.
Таблиця пересилання (вузел 1)
Потоки

Дія

D1

Застосувати Групу 1

D2

Передати до
65.87.19.2

...

...

Записи



ID групи

F
1

Відро

Групова таблиця (вузел 1)
Id групи
1
1
1
1
1
1
...
Записи

Хеш
0
1
2
3
4
5
...



G
1

Наступний перехід
65.87.19.1
65.87.19.2
65.87.19.2
65.87.19.3
65.87.19.3
65.87.19.3
...

Наступний
перехід

 16
1

Коефіціенти ділення для D1

Адреса
призначення


3

1
2



Таблиця пересилання (вузел 4)
Потоки
D1 суб-шлях 2

...
Записи

1

1

8

6

1

1

2

3

Дія
65.87.19.8

2



...
F
4

4

3

Конфігурація
розділення
для потоку D1

Рис. 2. Процес поділу потоку D1 на три суб-шляхи з використанням хэш-функції
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Правила пересилання зберігаються в TCAM апаратних частин комутаторів. Цей тип
пам’яті може виконувати високошвидкісний пошук пакетів в одному такті. Однак, ці
компоненти енергозалежні та коштовні. Тому, SDN комутатори, як правило, оснащені
невеликим TCAM, який може зберігати від декількох сотень до тисячі записів [9], та
позначається як відра 𝜏𝑢 . Це обмеження зменшує кількість можливих розділень і може
привести до недоцільних виділень потоків. Нижче наведені всі параметри завдання
багатопродуктового обмеженого поділу потоку (MCFS):
hk – вузел-джерело для потоку k;
tk – вузел призначення для потоку k;
Tk – трафік, що генерується потоком k;
Pkp – максимальне число шляхів для потоку k;
cuv – вартість лінії зв’язку (u,v);
buv – пропускна здатність лінії зв’язку (u,v);
τu – TCAM розмір пам’яті вузла u.
Завдання багатопродуктового обмеженого поділу потоку (Multicommodity Constrained
Flow Splitting – MCFS) полягає в тому, щоб знайти як можливо швидко для набору К потоків
поділ мережевої конфігурації, яка максимізує пропускну здатність мережі. Основна мета
полягає в тому, щоб прийняти якомога більше трафіку, як це можливо, і вторинна мета
полягає в тому, щоб звести до мінімуму вартість маршрутизації.
𝑘𝑝
З цією метою визначаємо наступні змінні рішення. Двійкові змінні рішення 𝑥𝑢𝑣
𝜖{0, 1}
𝑘
вказують посилання, які вибираються на вимогу маршруту к більш ніж з одного 𝑃𝑝 шляхів
𝑘𝑝
(𝑝 = {1, … , 𝑃𝑝𝑘 }). Зокрема, 𝑥𝑢𝑣
= 1 означає, що зв’язок (u, v) належить 𝑝 -му шляху, який
використовується для маршрутизації потоків к джерела до місця призначення. Реальні змінні
𝑘𝑝
𝑦𝑢𝑣
∈ 𝑅 вказують обсяг трафіку, що передається по ребру (u, v) для потоку к на його 𝑝 -й
𝑘𝑝
шлях, в той час як двійкові змінні ℎ𝑢𝑣
𝜖{0, 1} вказують деякий трафік потоку k, який
𝑘𝑝
насправді прямує через ребро (u, v) з 𝑝 -ого шляху. Іншими словами, ℎ𝑢𝑣 = 1 тоді, якщо
𝑘𝑝
𝑘𝑝
𝑘𝑝
𝑥𝑢𝑣
= 1 та 𝑦𝑢𝑣
> 0. Змінні ℎ𝑢𝑣
використовуються для підрахунку кількості передавальних
𝐹
відер 𝜏𝑢 на проміжних вузлах, так як в зв’язку з округленням потоку, викликаним джерелом
призначенням відра, деякий шлях може мати нульовий потік. Двійкові змінні рішення 𝑧𝑄𝑘
вказують загальну кількість відер, які використовуються для потоків к (𝑧𝑄𝑘 = 1 означає, що
саме Q відра використовуються для поділу потоку к). Нарешті, з огляду на значення відер Q,
поділ смуги пропускання Tk, що запитаний для потоку k, визначається з використанням
цілочисельних змінних 𝑞𝑄𝑘𝑝 ∈ {0, … , 𝑄}. Зокрема, поділ смуги пропускання Tk за 𝑝 -й шлях
𝑘𝑝

здійснюється відповідно до співвідношення

𝑞𝑄
𝑄

, яке визначається тільки коли 𝑧𝑄𝑘 = 1 як

показано в наступних формулах.
Завдання MCFS виявляється проблемою багатопродуктового потоку з додатковими
обмеженнями на кількість використовуваних шляхів і поділом потоку, що призначено
обраним шляхом. Зокрема, MCFS може бути сформульовані наступним чином:
𝑃𝑘

𝑃𝑘

𝑘𝑝
𝑘𝑝
𝑝
𝑝
𝐾
max ζ ∑𝐾
𝑘=1 ∑𝑝=1 ∑(ℎ𝑘 ;𝑣)∈𝐸 𝑦ℎ𝑘 𝑣 − ∑𝑘=1 ∑𝑝=1 ∑(𝑢,𝑣)∈𝐸 𝑐𝑢𝑣 𝑦𝑢𝑣 ,
𝑘𝑝
∑(ℎ𝑘 ;𝑣)∈𝐸 𝑥ℎ𝑘𝑝𝑘𝑣 = 1, ∑(𝑢;ℎ𝑘)∈𝐸 𝑥𝑢ℎ
= 0,
𝑘
𝑘𝑝
∑(𝑡𝑘 ;𝑣)∈𝐸 𝑥𝑡𝑘𝑝
= 0, ∑(𝑢;𝑡𝑘)∈𝐸 𝑥𝑢𝑡
= 1,
𝑘𝑣
𝑘
𝑘𝑝
𝑘𝑝
∑(𝑢;𝑣)∈𝐸 𝑥𝑢𝑣 − ∑(𝑣;𝑢)∈𝐸 𝑥𝑣𝑢 = 0, ∀𝑢 ∈ 𝑉\{ℎ𝑘 , 𝑡𝑘 },
𝑃𝑝𝑘
𝑘𝑝
∑𝐾
∑
𝑘=1 𝑝=1 𝑦𝑢𝑣 ≤ 𝑏𝑢𝑣 ,
𝑘𝑝
𝑘𝑝 𝜃
∑𝑄=1
𝑦𝑢𝑣
= 𝑇𝑘 𝑥𝑢𝑣
𝑃𝑝𝑘

𝑘𝑝
𝑞𝑄

𝑄

,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

∑𝑝=1 𝑞𝑄𝑘𝑝 = 𝑄𝑧𝑄𝑘 , ∑𝜃𝑄=1 𝑧𝑄𝑘 = 1,
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𝑃𝑘

𝑘𝑝
𝑝
∑ 𝑘∈𝐾: ∑𝜃𝑄=1 𝑄𝑧𝑄𝑘 + ∑ 𝑘∈𝐾: ∑𝑝=1
∑(𝑢,𝑣)∈𝐸 ℎ𝑢𝑣
≤ 𝜏𝑢 ,
ℎ𝑘 =𝑢

ℎ𝑘 ≠𝑢

𝑘𝑝
𝑘𝑝
𝑘𝑝
𝑘𝑝
ℎ𝑢𝑣
≤ 𝑥𝑢𝑣
, ℎ𝑢𝑣
≤ 𝑞𝑄𝑘𝑝 , ℎ𝑢𝑣
≥

𝑘𝑝

𝑦𝑢𝑣
𝑇𝑘

(8)

,

(9)

𝑘𝑝 𝑘𝑝
𝑘𝑝
𝑥𝑢𝑣
, ℎ𝑢𝑣 ∈ {0,1}, 𝑦𝑢𝑣
∈𝑅
(10)
𝑘𝑝
𝑘
𝑞𝑄 ∈ {0, … , 𝑄}, 𝑧𝑄 ∈ {0,1},
(11)
де ζ досить велика постійна і 𝜃 = max{𝜏𝑢 } – це максимальне число правил, які можуть бути
збережені в TCAM. Якщо цей параметр не заданий, діапазон змінних виглядає наступним
чином:
𝑘 ∈ 𝐾,
𝑢 ∈ 𝑉, 𝑝 ∈ {1, … , 𝑃𝑝𝑘 }, (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸
Цільова функція (1) в вищенаведеному формулюванні максимізує пропускну здатність,
прийняту в мережі, в той час як другий додаток мінімізує витрати маршрутизації серед усіх
допустимих рішень з максимально допустимою пропускною спроможністю. Для цього
досить встановити, 𝑠𝑒𝑡 ζ = |𝐾||𝑉| max 𝑃𝑝𝑘 ∙ max 𝑐𝑢𝑣 так, що збільшення кількості прийнятої
𝑘∈𝐾

(𝑢,𝑣)𝜖𝐸

смуги пропускання завжди буде пріоритетним в порівнянні зі зменшенням вартості
маршрутизації.
Обмеження (2) і (4) по збереженню потоку, дозволяють спрямовувати трафік кожного
потоку від свого вузла-джерела ℎ𝑘 до його вузла призначення 𝑡𝑘 за 𝑃𝑝𝑘 шляхом. Вони також
запобігають циклам, що утворюються у джерела або цілі призначення.
Обмеження (5) гарантують, що обсяг трафіку, що передається по кожному
спрямованому зв’язку в (u,v) не перевищує смуги пропускання 𝑏𝑢𝑣 . Обмеження (6)
𝑘𝑝
обчислюють частковий потік 𝑦𝑢𝑣
(тобто пропускну здатність, що призначена шляху p) як
𝑘𝑝
добуток змінного шляху 𝑥𝑢𝑣 , який вказує шлях p потоку k та використовує ребро (u,v), та
частину потоку k, що виділений шляху p, а саме 𝑇𝑘 ∑𝜃𝑄=1

𝑘𝑝

𝑞𝑄
𝑄

. Ці нерівності є нелінійними, так

𝑘𝑝
як вони пов’язані з продуктом змінними 𝑥𝑢𝑣
и 𝑞𝑄𝑘𝑝 .
Набір обмежень (7) обмежує конфігурацію відра, визначаючи, скільки відер
використовується для кожного шляху p, заданого для потоку k. Зокрема, друге обмеження в
(7) обирає лише одну загальну кількість відер Q, щоб бути використаними для потоку к серед
θ можливостей в більшості, і перше обмеження гарантує, що це число Q розподіляється і
користується потоком к. Тому що, тільки одна величина Q є активною, змінні 𝑞𝑄𝑘𝑝 можуть

бути ненульовим тільки для одного значення Q в (7). Таким чином, вираз ∑𝜃𝑄=1

𝑘𝑝

𝑞𝑄
𝑄

в (6) дає

частку потоку k, яка виділяється в шлях p.
Обмеження (8) гарантують, що правила пересилання визначені як для розщеплення
потоку, що виникають на вузлі u, так шляху, які проходять через вузол u, та не перевищують
ємність TCAM u. Для підрахунку, скільки відер повинні бути зарезервовано для пересилання
𝑘𝑝
правил ми не можемо підсумувати всі вимоги змінних 𝑥𝑢𝑣
, які вказують на активацію
витікаючих зв’язків для шляху p. Дійсно, оптимальним рішенням можна вибрати шлях з
𝑘𝑝
𝑘𝑝
нульовою потоком на ньому (𝑥𝑢𝑣
= 1 та 𝑦𝑢𝑣
= 0 ). З цієї причини, ми використовуємо
𝑘𝑝
двійкові змінні ℎ𝑢𝑣 в другій сумі (8), і ми також визначили обмеження (9), щоб встановити
𝑘𝑝
змінну ℎ𝑢𝑣
= 1, тільки якщо деякий трафік потоку к направляється до місця призначення по
шляху p по лінії зв’язку (u,v). Нарешті, обмеження (11) визначають області рішення наших
змінних.
Ми бачимо, що вищевказані формулювання дійсні для мережі зі спрямованими
зв’язками. Однак, ми можемо легко відновити формулювання з неорієнтованим зв’язками
𝑘𝑝
𝑘𝑝
𝑘𝑝
шляхом інтерпретації (u,v) як в протилежному напрямку (v,u) та замінити 𝑦𝑢𝑣
на 𝑦𝑢𝑣
+ 𝑦𝑣𝑢
в
обмеженнях (5).
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Щоб вирішити проблему MCFS запропоновано метаеврістіческій підхід, який
називається ітераційне розслаблення з масштабуванням і округленням Iterative Relaxation
with Scaling and Rounding (IRSR).
Алгоритм ітераційного розслаблення з масштабуванням і округленням (IRSR).
Оскільки вирішення цілочисельного лінійного програмування MILP нездійсненно з
обчислювальної точки зору, розглянемо лінійне розслаблення, видаляючи обмеження шляху
і відра. Вирішуючи отриману LP, який ми називаємо розслабленим LP (RLP), дамо набір
засобів для підмножини вимог. Недоліком цього підходу є те, що вимога ḎK в кінцевому
підсумку працює більш ніж по 𝑃𝑝𝑘 шляхів, і оскільки обсяг потоку на кожному шляху є
дробовим, то воно також не узгоджується з обмеженнями відра поміщеного в оригінальній
MILP. Таким чином, ці порушення повинні бути виправлені для отримання відповідного
рішення.
̂𝑘 >
Припустимо, що вимога ḎK була допущена в рішенні RLP і припустимо, що 𝑃
𝑝
𝑘
𝑘
̂
𝑘
𝑃 шляхів були виділені на це. Розглянемо 𝑃 > 𝑃 шляхів з найменшою кількістю смуги
𝑝

𝑝

𝑝

пропускання ḎK, що виділяються на них. Ми видаляємо їх і рівномірно перерозподіляємо їх
пропускні спроможності на інші 𝑃𝑝𝑘 шляхи. Після цього перерозподілу шляху, ми виходимо з
округленого відра в спробі знайти відповідне рішення в рамках розмірності відра, що дається
на кожну вимогу відра обмежень.
При виконанні вищевикладеного може виявитися, що краї ємностей порушуються. Ми
маємо справу з цим двома способами: по-перше, перш ніж вирішувати RLP, ми множимо
краї ємності мережі на (1-α), де α ∈ [0,1) – параметр. Можливості, що обмежуються таким
чином можуть змусити RLP вибрати більш дорожчі шляхи, але це дає нам можливість
виконувати наступні фази перерозподілу і округлення (які, звичайно ж, виконуються з
фактичними ємностями країв). Насправді, оскільки ми не знаємо α апріорно, яке гарне
значення α, ми пробуємо їх набір і вибираємо той, який дає кращий результат з точки зору
виділеної смуги пропускання після фази округлення відра. Це можна зробити паралельно,
оскільки платформи SDN мають велику обчислювальну потужність.
Другий спосіб, з яким ми маємо справу з порушеннями пропускної здатності – це
ітерація: вимоги, які відкидаються для порушення обмежень пропускної здатності, стають
внеском в інше округлення алгоритму. Ми продовжуємо ітерацію до тих пір, поки не буде
досягнуто якогось поліпшення в кількості виділень або розподілі всіх вимог.
Слід зазначити, що ми вирішуємо RLP з використанням генерації стовбцю (Column
Generation – CG), що є підходом, який часто ефективний при роботі з LP з великим числом
змінних. Однак CG можна не використовувати, і замість цього може бути використаний
будь-який відомий алгоритм для вирішення LP, наприклад:
1. Масштабування. Завдання масштабів країв пропускної здатності (1 - α).
2. Розслаблений LP (RLP). Видалення номера шляху і обмеження відра, ослаблення
цілих змінних і рішення.
3. Проміжні відра. Для кожного (повністю або частково) виділеного запиту ḎK
видаляється один запис у вигляді відра з кожного вузла по кожній шляху в розподілі
(маршрутизація шляху через TCAM важить одному запису).
4. Відро округлення. Використати округлення в результуючий мережі і вимагати
установки для отримання розміру B відра для кожного запиту.
̂𝑘
5. Перерозподіл шляхів. Для кожного (повністю або частково) виділеного ḎK, якщо 𝑃
𝑝
𝑘
𝑘
̂
𝑘
> 𝑃 йому були виділені шляхи, то рівномірно перерозподілити 𝑃 > 𝑃 надлишкові шляхи
𝑝

𝑝

𝑝

на найбільш сильно розподіленому 𝑃𝑝𝑘 .
6. Округлення відер. Для кожного виділеного ḎK для b= 1,..., Bk перерозподіляється
потік між виділеними (не більше 𝑃𝑝𝑘 ) підшляхами ḎK в одиницях dk/b, щоб максимально
точно відтворити попередній розподіл.
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7. Фільтрація. Проведення перевірки, які вимоги тепер порушують обмеження
пропускної здатності. Виконати це послідовно, завжди перевіряючи залишки мережі на вже
виділені вимоги.
8. Оновлення залишкових відер. Оновлювати використання відер як на вихідних
вузлах, так і на проміжних вузлах для вимог, які були виділені під час цієї ітерації.
9. Ітерація. Всі вимоги, відхилені на попередній фазі, стають внеском в повторення
цього виділеного алгоритму.
Слід зазначити, що округлення відра є нетривіальним завданням. Підхід полягає в
наступному: для кожного виділеного ḎK виділяється відра по одному, і при цьому
створюється профіль потоку для кожного шляху для ḎK на основі цих відер. Якщо ми
збираємося додати рівно b відер в цілому, то кожне відро додає dk/b до мінімуму шляху,
якому він призначений. Відро поміщається випадковим чином на розподіл ймовірності, що
отримане з профілю потоку, викликаного розподілом поточного відра і яке задається
рішенням RLP. Більша відмінність цих профілів по конкретному шляху робить його більш
імовірним, що відро буде прив’язане до цього шляху.
Відра передбачення. Використаємо таку процедуру передбачення для розподілу відра.
Мета тут полягає в тому, щоб вирішити початкову максимальна кількість відер для кожної
вимоги, щоб не перевищувати розмір TCAM і зберігати гнучкість для наступного кроку
округлення, щоб ми могли з розумною точністю розділити вимоги, які вимагають цього.
Тому, розщеплення потоку виконуються тільки у вихідних вузлах. Проміжним вузлам на
шляху потрібно лише одне відро, щоб мати можливість пересилати пакети (рис. 2).
Щоб залишити простір для запитів на проміжних вузлах, апріорі зменшуємо пропускну
здатність τu TCAM. Щоб гарантувати, що цей розмір відер, що залишився не буде
перевищено при виконанні розбиття, ми розділимо цей розмір на окремі розміри гілок Bk для
кожної вимоги, що будуються на вузлі u, так що ∑𝑘∈𝐾𝑢 𝐵𝑘 = 𝜏̃𝑢 , де 𝐾𝑢 : = {𝑘 ∈ 𝐾: 𝑠𝑘 = 𝑢}.
Щоб встановити значення Bk, ми використовуємо головним чином інтуїцію, що вимагає
великих вимог для більшої розумної роздільної точності. Тому ми будемо виділяти
індивідуальні розміри Bk для максимізації критерію справедливості між вимогами, які
надають більшу вагу більш високим вимогам. Зокрема, ми вважаємо за краще максимізувати
пропорційну справедливість серед вимог в нашому розподілі відра, тобто ми встановлюємо
{𝐵𝑘 }𝑘∈𝐾 таким чином, щоб він приблизно вирішував
max
∑ 𝑇𝑘 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑘 ,
𝐵𝑘 ∈𝑁, ∀𝑘∈𝐾𝑢
𝑘∈𝐾𝑢
∑𝑘∈𝐾𝑢 𝐵𝑘 ≤𝜏̃
𝑢

Оптимізацію вищевказаного критерію справедливості можна приблизно зробити
простим способом: ми можемо визначити множник Лагранжа λ для обмеження ∑𝑘∈𝐾𝑢 𝐵𝑘 ≤
𝑑

𝑘
𝜏̃,
𝑢 ітеративно призначати відра на основі λ, використовуючи 𝐵𝑘 = max{1, λ } і налаштувати
λ, використовуючи пошук дихотомії, щоб сходилося до використання всього розміру відра.
Згодом, після обробки кожного запиту, передбачення знову викликається, виходячи з решти
вимог і відер, що залишилися (не використовуваних).
Висновок
У даній роботі було розглянуто рішення задачі трафік інженерінгу в системах
управління з використанням SDN елементів для управління мережею. Отримана математична
модель розподілу трафіку в системах, де використовуються SDN елементи та звичайні
маршрутизатори. В якості цільової функції вибрана мінімізація максимального використання
коефіцієнтів навантаження ліній зв’язку в мережі. Представлено формулювання проблеми
динамічної маршрутизації на SDN контролері та її математичний опис на основі прямодвоїстого алгоритму.
Представлено рішення проблеми розподілу потоків для мереж з правилами
пересилання, які представлені в TCAM, де їх нестача повинна створювати компроміс між
точністю рішення, що повинно бути для мережі та кількістю вимог, які можуть бути
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прийняті. Пошук оптимального розподілу шляху, що враховує використання відер є NPскладним, навіть наближеним в межах постійних факторів.
Таким чином, запропоновано підхід для максимізації прийнятої пропускної здатності
при дотриманні ємності і відра обмежень. При цьому одночасно враховується глобальний
розподіл маршрутів і поділ потоку на основі TCAM.
Розвинутий алгоритм IRSR з точки зору прийнятої пропускної здатності, вартості
маршрутизації і часу виконання знаходить можливі конфігурації поділу, які максимізують
допустиму пропускну здатність і мінімізують вартість маршрутизації. При наявності
величезних потоків, розмір яких можна порівняти з пропускною спроможністю, цей підхід
дозволяє досягти прийнятної продуктивності трафіку, яка дуже близька до розслабленого
завдання.
Подальші дослідження будуть направлені на сумісне використання архітектури SDN
мереж та підходів до ідентифікації станів системи, інтелектуалізації розщеплення трафіку з
метою автоматизувати роботу SDN контролерів для ефективного управління
телекомунікаційними мережами.
Другим напрямом буде розгляд взаємодії між глобальною оптимізацією, що вводиться
до системи періодично і локальними правилами, які виконуються в режимі реального часу
для коригування розподілу окремих потоків в відра.
Припущення про розщеплення на основі хеш полягає в тому, що окремі потоки на
кілька порядків менше сукупності потоків. Однак можуть бути ситуації, коли кілька окремих
потоків є великими, і локальні правила можуть знадобитися для обмеження відхилення від
цільового коефіцієнта поділу, прийнятого на глобальному рівні.
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УДК 621.391
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Клімович С.О. (ВІТІ)
Боголій С.М. (ВІТІ)
МЕТОД СУМІСНОЇ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ТА
ДЕКОДУВАННЯ СИГНАЛІВ У СИСТЕМІ МІМО
В роботі запропонований метод обробки сигналів в системах МІМО з просторово-часовою обробкою
при об’єднанні процесів демодуляції і декодування. Метод дозволяє значно підвищити завадостійкість
системи при помірній обчислювальній складності.
Борисов О.В, Климович С.О., Боголий С.Н. Метод совместной демодуляции и декодирования
сигналов в системе МІМО. В работе предложен метод обработки сигналов в системах МИМО с
пространственно-временной обработкой при объединении процессов демодуляции и декодирования. Метод
позволяет значительно повысить помехоустойчивость системы при умеренной вычислительной сложности.
O. Borisov, S. Climovich, S. Bogoliy Method of joint demodulation and decoding of signals in the MIMO
system. The paper proposes a method for processing signals in systems past with spatio-temporal processing when
combining demodulation and decoding processes. The method makes it possible to significantly increase the noise
immunity of the system with moderate computational complexity.
Ключові слова: просторово-часова обробка, система МІМО, демодуляція.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Основним фактором, який обмежує
збільшення швидкості передачі інформації, є явище багатопроменевості в радіоканалі між
мобільним користувачем і базовою станцією. Багатопроменеві канали характеризуються
випадковою зміною коефіцієнта передачі, тому параметри сигналів на вході приймача є
випадковими й невідомими. Завадостійкість каналів передачі при цьому погіршується,
оскільки при прийманні немає можливості використати відомості про дійсні значення
параметрів сигналів [1, 2]. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є застосування
методів просторової обробки сигналів у системах радіодоступу, зокрема технології „багато
входів  багато виходів” (Multiple-input multiple-output  MIMO) [3  8]. У технології MIMO
поєднані просторово-часові методи приймання з використанням адаптивних антен і методи
просторово-часового кодування й просторово-часового розділення сигналів. Підвищення
ефективності системи досягається за рахунок використання методів просторово-часової
обробки (STC  Space Time Coding), що забезпечують передачу і приймання паралельних
потоків інформації.
Аналіз останніх публікацій. Теоретично пропускна здатність системи MIMO з STC
може бути збільшена пропорційно кількості антен на передавальному боці (за умови, що
кількість приймальних антен не менша ніж кількість передавальних антен) у порівнянні з
традиційними системами радіозв’язку з однією передавальною антеною (SISO  Single-Input
Single-Output). Аналіз відомих систем STC [7, 9  13] показує, що підвищення спектральної
ефективності системи MIMO, як правило, пов’язане з ускладненням демодулятора STC і зі
зниженням завадостійкості системи. Для обчислення оцінок переданих символів можуть
використовуватися різні методи: метод мінімуму середньоквадратичної помилки, алгоритм
V-BLAST (Vertical Bell Laboratories Layered Space Time Architecture), метод максимальної
правдоподібності тошо [7, 14]. Аналіз відомих методів демодуляції сигналів в системах
МІМО з просторово-часовою обробкою виявив їх основні недоліки [14]. Так одні мають
низьку точність, а інші велику обчислювальну складність. Тому метою роботи є розробка
методу обробки сигналів на приймальному боці, який забезпечує задану якість передачі
інформації і характеризується помірною обчислювальною складністю.
Виклад основного методу.У загальному випадку структура системи MIMO має в
своєму складі Мt передавачів (передавальних антен) і Мr приймачів (приймальних антен)
(рис. 1). Передані сигнали після впливу релеєвських завмирань і білого гаусовського шуму
(БГШ) у радіоканалі, надходять в Мr приймальних трактів.
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У традиційній схемі V-BLAST [6], здійснюється послідовне завадостійке кодування
вхідного потоку двійкових сигналів (рис. 1).
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Рис. 1. Структурна схема системи MIMO

Покращити завадостійкість системи V-BLAST можна, об’єднавши в одному циклі
виконання процедур демодуляції V-BLAST і завадостійкого декодування при паралельному
завадостійкому кодуванні (рис. 2).
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Рис. 2. Структурна схема системи MIMO при об’єднанні процесів
демодуляції і декодування

На передавальному боці при паралельному завадостійкому кодуванні, двійковий потік
с демультиплексується на Мt бінарних потоків с1 … сM t . Після цього у кожній з Мt
передавальних гілок двійкові інформаційні символи сі поєднуються в кадри довжиною L і
кодуються в кодере. На виході кодера отримуємо кадр символів сі* довжиною L* , які
модулюються за допомогою квадратурної амплитудної модуляції (КАМ), після чого символи
*

аі випромінюються через передавальну антену за L часових інтервалів.
Метод обробки сигналів в приймальному тракті системи МІМО, схема алгоритму
реалізації якої подана на рис. 3, складається з наступних етапів.
Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку  = {i}, i  1, 9 , де 1 …9 – кількість передавальних та приймальних антен,
кількість ітерацій, розмірність ансамблю сигналів, тривалість кадру на виході демодулятора

L* , тривалість кадру на виході декодера L, швидкість коригувального коду, величина кодової
відстані, H – канальна матриця.
Демодуляція сигналу за методом мінімуму середньоквадратичного відхилення (МСКВ).
Сигнали на вході Мr приймалних трактів на j-ом часовому інтервалі (тривалість інтервалу
дорівнює тривалості одного комплексного символу) описуються рівнянням [7, 9]:
Z(j) = HA(j) + B,
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КІНЕЦЬ

Рис. 3. Схема алгоритму реалізації запропонованого методу
обробки сигналів в системі МІМО

де Z(j)  вектор прийнятих комплексних символів на j-му часовому інтервалі, з j  1, L* ; H 
матриця, кожний елемент якої hij – комплексний коефіцієнт передачі тракту поширення
сигналу, який випромінюється j-ю антеною і приймається i-ю антеною; A(j)  вектор
переданих символів на j-му часовому інтервалі; В  вектор, кожний компонент якого bi 
відлік комплексного гаусовського шуму на i-му вході демодулятора STC, що має нульове
середнє та дисперсію 22 з нульовим середнім та кореляційною матрицею RB = 221.
Вектор Z(і)(j) (тобто прийнятий вектор Z(j) , скоректований на і-ї ітерації) надходить на
вхід демодулятора, де вектор Z(і)(j) демодулюється за методом МСКВ, тобто обчислюється
оцінка [6, 7]
ˆ ( j )  (НН  2 2І) 1 НZ( j ) ,

(2)
де знак ' означає операцію ермитова сполучення.
ˆ ( j ) визначається відповідний
Потім для обчисленої оцінки комплексного вектора 
вектор символів Сˆ * ( j ) (виконується операція поелементного відображення комплексних
символів КАМ на двійкові символи). На кожній ітерації на виході демодулятора в кожній
гілці приймання формуються кадри символів Сˆ m*(i ) довжиною L* , причому 1  m  M t , на
першій ітерації m  1 M t .
Декодування прийнятого сигналу. Сформовані кадри Ñˆ m декодуються, у результаті
отримуємо кадр Сˆ (i)  сˆ(i ) (1), сˆ(i ) (2),, сˆ(i ) ( L) , тобто кадр декодованого бінарного потоку с̂
*(i )

m



m

m

m



m

(i )

довжиною L. Крім того, для кожного кадру обчислюється індикатор якості декодування ² m ,
наприклад, за алгоритмом CRC – циклічної перевірки з надлишковим кодом (CRC  Cyclical
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(i )

Redundancy Check). Якщо індикатор якості кадру ² m

має значення 0, то приймається

рішення про приймання кадру без помилок, якщо ² m  1 , то вважається, що кадр
прийнятий з помилками. Перевірка якості декодування сигналу. Перевіряються індикатори
(i )

(i )

якості ² m декодованих на і-й ітерації кадрів. Якщо для деякої кількості гілок приймання
индикаторы восстановленных кадрів дорівнюють 0, то здійснюється перехід до блоку 5.
(i )

Якщо всі ² m дорівнюють 1 або 0, то здійснюється перехід до блоку 8.
Повторне кодування і модуляція правильно декодованих кадрів. Правильно декодовані
на і-ї ітерації кадри в кожній галузі проходять операції кодування і модуляції, аналогічні
тим, які виконувалися на передавальному боці. У результаті в кожній гілці одержують
а~m(i)  а~m(i ) (1), а~m(i ) (2),, а~m(i ) ( L* )  кадр відновлених на і-й ітерації комплексних символів,
переданих через антену з номером m.
Коректування прийнятого сигналу. Формуються репліки правильно декодованих
символів:
R (mi )  Н m a~m(i ) ,
(3)









де R m  rm (1), rm (2),, rm ( L )  репліки символів відновленого на і-ї ітерації кадру,
переданих через антену з номером m; Hm  m-й стовпець матриці H. Після цього
коректуються вектори прийнятих комплексних отсчетов на тривалості одного кадру:
(4)
Z(i 1) ( j )  Z(і ) ( j )   rm(i ) ( j ) ,
(i )

(i )

(i )

(i )

*

m ( i )

де Z

(i )

( j )  скоректований вектор прийнятих сигналів на j-му часовому інтервалі і-ї
(i )

ітерації; rm ( j )  репліка відновленого символу m-ї гілки на j-му часовому інтервалі і-ї
ітерації; (і)  множина номерів гілок приймання, для яких (і) ² m  0 . На наступній ітерації
(i )

і +1 демодуляція і декодування виконуються для всіх потоків m  1 M t , за винятком (і)
правильно декодованих потоків.
Об’єднання декодованих кадрів. Після закінчення всіх ітерацій декодовані кадри всіх
бінарних потоків сˆ1  сˆM t мультіплексуються в один бінарний потік с̂ .
Висновок: Отже для системи V-BLAST 88 з модуляцією КАМ-16 з використанням
згорточного кодера зі швидкістю кодування 1/2 і довжиною кодового обмеження 9 було
проведено статистичне моделювання в середовищі MATLAB (рис. 4, 5).

Рис. 5. Запропонований ітераційний метод на базі
методу МСКВ

Рис. 4. Системи V-BLAST 88 з модуляцією
КАМ-16

Результати моделювання показують, що запропонований ітераційний метод спільної
демодуляції і декодування на базі методу МСКВ дозволяє значно підвищити завадостійкість
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системи, і при ймовірності помилкового приймання Рпом = 10-5 досягти виграшу 2 дБ при
значно меншій обчислювальній складності в порівнянні із традиційною схемою V-BLAST з
послідовною демодуляцією та декодуванням на базі демодулятора максимальної
правдоподібності (рис. 5). Наявність енергетичного виграшу пояснюється тим, що при
ітераційній демодуляції-декодуванні враховується додаткова інформація про кореляцію
символів усередині кодованого кадру, що не враховується в традиційній схемі з
демодулятором максимальної правдоподібності.
Напрямком подальшої роботи є дослідження підвищення завадостійкісті системи, і
досягнення енергетичного виграшу більше ніж 2 дБ при зменшені обчислювальної
складності в порівнянні із традиційною схемою V-BLAST.
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ТЕХНОЛОГІЯ НИЗЬКОШВИДКІСНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ LORA
В роботі проведено огляд технології низькошвидкісної передачі даних LORA, розглянуто модель каналу
зв’язку. Проведений порівняльний аналіз дальності зв’язку та чутливості приймача з аналогічними
низькошвидкісними технологіями передачі даних.
Восколович А.И., Панченко И.В., Чурилов И.А. Технология низкоскоростной передачи данных LORA.
В работе проведен обзор технологии низкоскоростной передачи данных LORA, рассмотрена модель канала
связи. Проведен сравнительный анализ дальности связи и чувствительности приемника с аналогичными
низкоскоростным технологиями передачи данных.
O.Voskolovich, I.Panchenko, I.Chyrilov Low-speed data transmission technology LORA. In this paper, we
reviewed the low-power LORA technology, and considered the communication channel model. Conducted a
comparative analysis of the communication range and sensitivity of the receiver with similar low-speed data
transmission technologies.
Ключові слова: LORA, СSS, LPWAN, дальність зв’язку, чутливість приймача.

Постановка завдання. Бездротові сенсорні мережі WSNs (англ. Wireless sensor networks)
в останні роки мають стрімкий розвиток, обумовлений автоматизацією процесів збору даних
та автоматичного керування відповідно до концепції IoT (англ. Internet of Things), а також
використанням військовими формуваннями для різних цілей, таких як моніторинг та
відстеження сил супротивника і захист власних підрозділів [1 – 4].
Типовий елемент WSNs, як правило, є компактним пристроєм з низькою швидкістю
передачі даних і малим власним енергоспоживанням. Одним з основних вимог до нього є
мінімальна вартість організації каналу зв’язку. Використання існуючих стільникових мереж
для цілей WSNs прийнято вважати надлишковим і дорогим, складні протоколи і підвищена
швидкість обміну інформацією призводять до надмірного енергоспоживання і швидкої
розрядки батарей датчиків і інших пристроїв [2].
Для кінцевих пристроїв мережі, зазвичай виконуючих функції збору даних, не так
важливі швидкість і обсяг переданої інформації, визначальними характеристиками є
тривалість роботи без додаткового обслуговування і зарядки акумуляторів (вимірюється
місяцями і роками).
Для відповідності даній вимозі активно впроваджуються нові типи малопотужних
мереж LPWAN (англ. Low-power Wide-area Network), описаних у стандарті IEEE 802.15.42003 [2 – 5], що відрізняються низьким енергоспоживанням і одночасно великим радіусом
дії. До типових елементів мереж даного типу відносяться автономні лічильники споживання
(води, газу, електрики), встановлені в підвалах житлових будинків, модулі управління
вуличним освітленням, датчики систем безпеки, тощо.
В даний час існує декілька поширених LPWAN технологій для WSNs, які працюють в
неліцензованих субгігагерцових частотних діапазонах – LORA, SigFox, СТРИЖ, WheitghlessW та ін. [3, 4].
Основні характеристики найбільш популярних технологій LPWAN дальньої дії
представлено в табл.1. З таблиці 1 видно, що за всіма критеріями найбільш цікавими є
технології LORA, SigFox, СТРИЖ. В свою чергу SigFox та СТРИЖ мають частково та
повністю закриту архітектуру системи відповідно, що значно ускладнить, а в деяких
випадках і унеможливить процес розгортання власної бездротової сенсорної мережі. Таким
чином дослідження технології низькошвидкісної передачі даних LORA є актуальним і буде
проведено в даній роботі.
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Таблиця 1
LORA
Дальність
Частота

2-5 км в місті,
до 45 км поза
містом
різна,
до1 ГГц

СТРИЖ

SigFox

WheitghlessW

Nuel

Nwave

Dash7

до 40 км

10 км в місті,
до 50 км поза
містом

2-5 км

до 10 км

до 10 км

до 2 км в
місті

868,8 МГц

868/902 МГц

до1 ГГц

до1 ГГц

10-100 біт/с

до 100 біт/с

10-100
кбіт/с

ні

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

Швидкість
0,3 – 50 кбіт/с до 50 біт/с
передачі
Симетричність
так
так
каналу
Прошивка ПЗ
так
ні
*по повітрю*
Місцезнаходже
тріангуляція
так
ння сенсора
RSSI
відоме
Стандарт

LORA

немає

немає

різна,
до1 ГГц
до 167
до 100 біт/с
кбіт/с
до1 ГГц

Wheitghless Wheitghless Wheitghless

ISO/IEC
18000-7

Аналіз останніх публікацій. Дії в каналі зв’язку з розширенням спектру методом CSS
перекриття сигналів (міжсимвольної інтерференції) внаслідок багатопроменевого поширення
досліджувались такими науковцями як Taeung Yoon, Dahae Chong, Sangho Ahn, Seokho Yoon
в роботі [6]. Вплив доплерівського зсуву частоти та результату дії багатопроменевого
поширення на канал зв’язку LORA досліджувались авторами С.М.Кириловим,
І.В.Лукашином, Ю.І.Полтавцем в роботі [7]. Однак проведені дослідження в цих роботах не
описують модель та основні характеристики каналу зв’язку LORA, не проводиться
порівняльний аналіз дальності зв’язку та чутливості приймача з аналогічними
низькошвидкісними технологіями передачі даних.
Метою статті є огляд технології LORA, представлення моделі каналу зв’язку, а також
проведення порівняльного аналізу дальності зв’язку та чутливості приймача з аналогічними
низькошвидкісними технологіями передачі даних.
Основний матеріал. Технологія модуляції LORA™ (від англ. Long Range) являє собою
метод модуляції, який дозволяє отримати значно більшу дальність зв'язку (зону покриття),
ніж інші конкуруючі з ним способи. Цей тип модуляції ґрунтується на технології модуляції з
розширеним спектром і варіації лінійної частотної модуляції (англ CSS – сhirp spread
spectrum) з інтегрованою прямою корекцією помилок FEC (англ. FEC – forward error
correction) [8, 9].
Технологія LORA значно підвищує чутливість приймача і аналогічно іншим методам
модуляції з розширеним спектром, використовує всю ширину смуги пропускання каналу для
передачі сигналу, що робить його стійким до канальних шумів і нечутливим до зсувів,
викликаних неточностями в налаштуванні частот при використанні недорогих опорних
кварцевих резонаторів. Технологія LORA дозволяє здійснювати демодуляцію сигналів з
рівнями на 19,5 дБ нижче рівня шумів [8, 9].
Модуляція LORA визначає фізичний рівень PHY (від англ. physical layer, ще
використовують термін «шар», OSI media layer 1), який може використовуватися з різними
протоколами канального рівня і в різних варіантах мережевої архітектури: mesh-мережі, зірка
(star), точка-точка (point-to-point, p2p) [8, 9].
LORA модуляція ґрунтується на технології модуляції з розширеним спектром і варіації
лінійної частотної модуляції (англ CSS – сhirp spread spectrum) з інтегрованою прямою
корекцією помилок FEC (англ. FEC – forward error correction).
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Технологія FEC реалізована на канальному рівні і представляє собою цифрову обробку
прийнятих вхідних даних. Більш детально зупинимося на методі розширення спектру CSS
[6], який описано нижче.
Модель каналу зв’язку LORA. В загальному вигляді комплексний еквівалент базової
смуги сигналу с(t ) внутрішньоімпульсної лінійної ЧМ (ВЛЧМ) виражається як

c(t ) 

1
exp( j πμ t 2 ),
Tc

t

Tc
,
2

(1)

де Tc и μ ( 0) позначають тривалість і швидкість ВЛЧМ відповідно. Швидкість лінійної
ЧМ визначається як швидкість зміни миттєвої частоти. Сигнал ВЛЧМ називається up-ВЛЧМ
(Down- ВЛЧМ), якщо  позитивний (негативний), тобто миттєва частота збільшується
(зменшується). Модель каналу розраховується за умови застосування двійковій фазової
маніпуляції (BPSK) з up-ВЛЧМ, як показано на рис. 1.

Рис.1. Структурна схема каналу зв’язку з CSS

На рис. 1, вхідний сигнал модулюється в сигнал з BPSK. Потім сигнал модулюється в
короткому імпульсі проміжної частоти (ІПЧ) кожен Tc секунд. На наступному етапі ІПЧ
проходить через фільтр з up-ВЛЧМ, в наслідок чого має вигляд h(t ) 
0 і t 

1
exp( jt 2 ), де
Tc

Tc
, що ніщо інше як i -ий передаваємий символ ВЛЧМ si (t ) , виражений як
2
si (t )  bi Eb c(t ), i  ...,2,1,0,1,2,...

(2)

де Eb та bi   1 позначають енергію сигналу, що передається на біт даних і і-ий переданий
біт даних, відповідно. У приймачі, спотворений завадами сигнал спочатку надходить до
T
1
exp( jπμ ' t 2 ), де '   та t  c
фільтру з down-ВЛЧМ, імпульс якого відповідає h* (t ) 
Tc
2
Вихідний i-ий сигнал с фільтра down-ВЛЧМ gi (t ) , дорівнює короткому ІПЧ зі значно
більш коротким імпульсом і визначається як
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t 
sin Bt (1  )
Tc 
(3)
gi (t )  si (t )  h * (t )  bi ( Eb ) 
 bi ( Eb ) p(t ), t  Tc
Bt
де B(  Tc ) – ширина смуги ВЛЧМ, що визначається як діапазон миттєвої частоти,

 означає оператор згортки, а p(t )  sinBt (1  t / Tc )/ Bt огинаюча сигналу gi (t ) в (3), яка

1
. Отже, ступінь стиснення або коефіцієнт
B
посилення (визначається як відношення тривалості ВЛЧМ до ширини імпульсу gi (t ) )
задається BTc . Після фільтрації, стиснений сигнал детектується при t  0 , де gi (t )
максимізується і виводиться. Нарешті, вихідні дані визначаються як „0”, або „1” відповідно
до результату детектування.
Основні характеристики модуляції LORA вражаються наступним чином [8, 9]:
Бітову швидкість модуляції Rb можна визначити як:
проходить через перші нульові точки при t  

Rb  SF

1
 2 SF

 BW







де SF – коефіцієнт розширення спектру, BW – ширина смуги модуляції.
Тривалість символу Tc визначається як:

Tc 

2 SF
BW

Таким чином, швидкість передачі символів, Rc , швидкість передачі символів Tc :
Rc 

1 BW

Tc 2 SF

Нарешті, ми можемо визначити частоту чіпів Rch :

Rch  Rc 2 SF
Модуляція LORA також включає в себе схему змінної корекції помилок, яка покращує
надійність сигналу, що передається за рахунок надлишковості.
Таким чином, можна визначити номінальну швидкість передачі даних у вигляді:

4
4  CR ,
Rb  SF SF
2
BW
де SF – коефіцієнт розширення спектру, СR – кодова швидкість, BW – ширина смуги
модуляції.
Порівняння LORA з вузькосмуговою модуляцією FSK. При проведенні порівняння
вище перелічених видів модуляції були взяті данні з випробувань відповідного обладнання.
Оскільки випробування проводилися в різних місцях (з щільною міською забудовою), дані
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випробувань ([10] – FSK, [11] – LORA) необхідно усереднити і порівняти. Порівняльна
характеристика представлена в табл. 2.
Таблиця 2
LORA: 125 кГц, SW=8
(3.125 кб/с)
Відстань,
м
Чутливість, Пропущених
dBm
пакетів, %
80
-91
0
150
-100
0
280
-102
0
330
-114
10
480
-124
0
560
-120
0
1180
-112
0
1350
-126
10
1750
-127
100

2-FSK: 4,8 кб/с
Відстань,
м
Чутливість, Пропущених
dBm
пакетів, %
100
-97
0
150
-100
0
250
-112
1
300
100
450
-118
8
600
100
800
100
1200
100
1500
100

У наведеному вище прикладі модем LORA Semtech’s SX127x family та вузькосмуговий
модем FSK Hoperf Microelectronics Co,Ltd були налаштовані на передачу короткого
корисного навантаження з номінальною вихідною потужністю +13 дБм.
При порівнянні чутливості трансиверів, згаданих вище, еталонним був обраний FSK
модуль, налаштований на швидкість передачі 1,2 кб/с з відповідною чутливістю
-122 дБм. У модулі LORA були обрані режими з різними значеннями розширення спектра,
зазначені в табл. 3.
Таблиця 3
Модуляція
FSK
LORA, SF=12
LORA, SF=11
LORA, SF=10
LORA, SF=9
LORA, SF=8
LORA, SF=7
LORA, SF=6

Швидкість
передачі, кб/с
1,2
0,293
0,537
0,976
1757
3125
5468
9375

Чутливість,
dBm
-122
-137
-134,5
-132
-129
-126
-123
-118

Δ , dB
+15
+12,5
+10
+7
+4
+1
-3

Таким чином, видно, що навіть при передачі більш ніж в 4 рази еквівалентної
швидкості передачі даних, модуляція LORA забезпечує аналогічну чутливість до звичайної
системи FSK.
Коли швидкість передачі даних приблизно дорівнює, еквівалент поліпшення чутливості
за допомогою LORA становить від 7 до 10 дБ.
Висновок. Таким чином, в роботі проведено огляд каналу зв’язку та порівняння
низькошвидкісної технології передачі даних LORA з технологіями LPWAN, а саме дальності
зв’язку та чутливості приймача.
Завдяки своїм перевагам, а саме: відкритому стандарту, великій для свого класу
дальності зв’язку, високій проникаючій здатності в міській забудові, низькому
енергоспоживанню, використанню неліцензованих смуг частот (109 МГц, 433 МГц,
868 МГц, 915 МГц, ISM), адаптивній швидкості передачі даних, комплексній безпеці і
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вбудованій ідентифікації і аутентифікації технологія передачі даних LORA може бути
використана при побудові сенсорів тактичної військової бездротової мережі.
Напрямком подальших досліджень є проведення аналізу завадозахищеності каналу
зв’язку з використанням модуляції LORA.
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ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Розглядаються питання підвищення ефективності систем транкінгового зв'язку за рахунок
використання антен з поліпшеними характеристиками. Наводяться порівняння електричних характеристик
різних типів антен. Пропонується вибір оптимального рішення по вибору антен для систем транкінгового
зв'язку.
Ильинов М.Д, Бондаренко Л.А, Лубенець О.М. Шацкий І.О. Антенно-фидерные приборы
ретрансляторов сети транкинговой связи в Вооружённых силах Украины. Рассматриваются вопросы
повышения эффективности систем транкинговой связи за счет использования антенн с улучшенными
характеристиками. Приводятся сравнения электрических характеристик различных типов антенн.
Предлагается выбор оптимального решения по выбору антенн для систем транкинговой связи.
M. Iljinov, L. Bondarenko, O. Lybenets, I. Shatsky Antenna-feeder devices repeater network trunking
communication in the Armed Forces of Ukraine. The questions how to increase efficiency of trunking communication
networks are examined due to the use of antennas with the improved characteristics. Comparisons are brought over of
electric characteristics of different types of antennas. The choice of optimal decision is offered on the choice of
antennas for trunking communication networks.
Ключові слова: антени базових станцій, вібраторні антени, вібраторні антенні решітки, азимутальна
площина.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Використання систем транкінгового
зв’язку в З С України обумовлена оперативністю їх розгорнення та встановлення зв’язку з
набором передбачених функцій, включаючи передачу даних, а також ефективним
використанням частотного ресурсу, що є актуальним, з точки зору тенденції розвитку засобів
та систем радіозв’язку.
Розгляд систем радіозв’язку технічно-розвинутих країн світу показує місце та роль
підсистеми транкінгового зв’язку в системи радіозв’язку збройних сил та її інтеграції в
загальну систему зв’язку.
Наявність значний кількості обладнання транкінгового зв’язку на рівні окремих частин
та підрозділів ЗС України свідчить про необхідність підняття питання системного підходу до
розгортання та використання системи транкінгового зв’язку для ЗС України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної
проблеми та на які опираються автори. Серед основних проблемних питань забезпечення
транкінгового радіозв’язку в тактичній ланці управління, при проведенні антитерористичної
операції на сході України, є наступні:
обмеженість зони електромагнітного покриття ретранслятора через особливості
рельєфу;
відносно невелика ефективність штатних антен;
обмеженість використання радіозасобів під час переміщення підрозділів;
ускладнення при забезпеченні транкінгового зв’язку з підрозділами, що знаходяться на
значному віддаленні від основних сил (блок-пости, взводні та ротні опорні пункти);
відсутність зв’язку з портативними станціями, що знаходяться у заглибленнях
(бліндажах, на блок-постах тощо);
радіоелектронного впливу противника на радіозасоби, що знаходяться в безпосередній
близькості до лінії зіткнення [1].
Для оптимізації побудови та використання мереж транкінгового зв’язку та вирішення
проблемних питань їх функціонування в підрозділах тактичного рівня пропонується
наступне:
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мережу в батальйоні (дивізіоні) пропонується будувати за принципом „ретранслятор –
радіостанція”. В такій мережі всі радіостанції працюють через виділений тайм-слот
ретранслятора на відповідному каналі бойового управління;
ретранслятори транкінгового зв’язку доцільно розгортати на командно-спостережних
пунктах батальйонів (дівізіонів) із забезпеченням контролю функціонування обладнання та
їх надійної охорони. Місце розтушування доцільно обирати з урахуванням особливостей
місцевості з метою забезпечення необхідної зони електромагнітного покриття;
автомобільні радіостанції, що знаходяться на рухомій базі, а також портативні
радіостанції повинні бути налаштовані для роботи в мережі ретранслятора батальйону
(дивізіону), а також мати додаткові, в тому числі резервні, канали для зв’язку між собою в
режимі „точка-точка”.
Антенні пристрої (далі – АП) ретрансляторів (базових станцій) транкінгового зв’язку
визначають не лише енергетичний потенціал радіолінії але і її ефективність в цілому: розвід
– та завадозахищеність, зону покриття, надійність та інш.
В теперішній час найбільшого поширення серед антен базових станцій з
ненаправленим випромінюванням в горизонтальній площині отримали штирьові антени
вертикальної поляризації через простоту своєї конструкції і достатню ефективність [2]. Такі
антени забезпечують не спрямоване випромінювання в азимутальній площі, порівняно прості
у виготовленні, потребують відносно малих затрат при виробництві.
Класичним прикладом антени штирьового типу є антена АШ-h (антена штирьова з
висотою випромінювача h), яка являє собою вертикальний штир довжиною h   ....  , що
1
4

5
8

вибирається відповідно до робочої довжини хвилі λ, з трьома або більше противагами, яка
встановлюється на щоглі.
Довжина штиря h складає величину від

5

до
, а противаг lпр – в межах від 0.1λ до
4
8

0.26λ. Вхідний опір антени залежить від кута між противагами і щоглою: чим менше цей кут
(чим більше противаги притиснуті до щогли), тим більше опір. Зокрема, для антени з h 



4

вхідний опір 50 Ом досягається при куті 30°– 45°. Діаграма направленості такої антени у
вертикальній площині має максимум під кутом 30° до горизонту.
Коефіцієнт підсилення антени рівний коефіцієнту підсилення вертикального
напівхвильового диполю. У такій конструкції, проте, відсутнє з’єднання штиря зі щоглою,
що вимагає додаткового використання коротко замкнутого шлейфу з кабелю довжиною
для захисту антени від грозових розрядів та статичної електрики. Антена довжиною h 


4


4

не

потребує противаг, роль яких виконує щогла, а її діаграма спрямованості (далі – ДН) у
вертикальній площині сильніше притиснута до горизонту, що збільшує дальність дії
радіозв’язку. У цьому випадку для зниження вхідного опору використовується
високочастотний трансформатор, а основа штиря з’єднується з заземленою щоглою через
узгоджуючий трансформатор, що автоматично вирішує проблему грозозахисту і статичної
електрики. Підсилення антени в порівнянні з напівхвильовим диполем становить близько 4
дБ. Найбільш ефективною з антен АШ-h в галузі телекомунікацій є антена h 

5
. Вона
8

трохи довша напівхвилевої антени, а кабель фідера під’єднується до узгоджуючої
індуктивності що розташована в підставі вібратора. Противаги (не менше трьох)
розташовуються в горизонтальній площині. Підсилення такої антени складає 5 – 6 дБ, а
максимум діаграми направленості зосереджений під кутом 15° до горизонту, а сам штир
заземлюється на щоглу через котушку, що погоджує. Ці антени більш вузько смугові, у
зв’язку з чим вимагають більш ретельного налаштування [2].
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Обмежений коефіцієнт підсилення антен штирового типу не дає змогу в широких
межах застосувати їх в якості АП базових станцій. Штирьові антени знайшли широке
застосування в нижній частині метрового діапазону, а також в якості основної антени
абонентських комплектів.
Подальше вдосконалення штирьових випромінювачів призвело до появи колінеарних
антен. Основними елементами колінеарних антен (далі – КА) є розташовані на одній вісі та
синфазно збуджувані випромінюючі елементи, фазозсувне коло, реалізація якого може бути
на коротко замкнутому відрізку довгої лінії.
Колінеарні антени мають відносно великий коефіцієнт підсилення, характеризуються
невеликим вітровим навантаженням, компактні.
Таким чином штирьові і колінеарні антени знайшли найширше використання в
системах радіозв’язку з рухомими об’єктами та в якості антен базових станцій
(ретрансляторів), і в більшій ступені, як антен абонентських комплектів.
Однак такі антени мають також ряд суттєвих недоліків, таких як:
вузький діапазон робочих частот по вхідному опору;
необхідність застосування пристроїв, що погоджують, при живленні антен
коаксіальними фідерами;
низька механічна міцність.
Вказані недоліки значно обмежують використання КА на практиці.
З аналізу літератури [2, 3, 4, 5] з’ясовано, що для забезпечення максимальної зони
покриття ретрансляторів, автомобільних та портативних станцій, які використовуються у
відриві від основних сил підрозділів, підвищення розвід- та завадозахищеності доцільно
використовувати антени які мають кращу діаграму спрямованості у порівнянні з штирьовими
та колінеарними антенами.
Метою статті є пропозиція найбільш ефективних технічних рішень в антенних
пристроях ретрансляторів систем транкінгового зв’язку в тактичній ланці управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш широке використання в якості
антен базових станцій (ретрансляторів) знайшли вібраторні синфазні антенні решітки з
різною компоновкою випромінюючих елементів. Антени базових станцій (ретрансляторів)
вібраторного типу порівняно із штирьовими та КА в теперішній час виступають основним
типом антенних пристроїв, які повністю відповідають вимогам до антен базових станцій
різних систем мобільного радіозв’язку.
Вібраторні антени володіють широкими функціональними можливостями щодо:
формування характеристик направленості в азимутальній площині;
реалізації заданого коефіцієнта підсилення;
надійні в експлуатації;
стійкі до атмосферних впливів.
Вібраторні антенні решітки знайшли широке застосування в діапазонах метрових і
дециметрових довжин хвиль. На рисунку 1 показані окремі типи компоновки вібраторних
антенних решіток.
Випромінюючим елементом вібраторних антенних решіток виступає симетричний
вібратор (напівхвильовий або хвильовий), розташований на певній відстані від циліндричної
поверхні. Зовнішні характеристики випромінюючого елементу визначаються:
діаметром циліндру – 2а;
видаленням випромінювача від циліндричній поверхні – h;
геометричними розмірами самого випромінювача.
Вібраторні антени широко використовуються в діапазоні метрових і дециметрових
хвиль. Основні схеми компоновки показані на рис. 1.
На рисунку 1а показана лінійна антенна решітка ( ËÀÐ  N f ) з кількістю
випромінюючих елементів N, які призначені для роботи в діапазоні частот f.
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Антена забезпечує формування квазінеспрямованого випромінювання в азимутній
площині з коефіцієнтом посилення, значення якого визначається кількістю випромінюючих
елементів N. Відносним недоліком ËÀÐ  N f
є порівняно високий коефіцієнт
нерівномірності розподілу поля в азимутній площині.
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λ/2
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Рис.1 Вібраторні синфазні антенні решітки

Усунути цей недолік дозволяє компоновка антенних решіток, яка показана на рисунку
1б. Антена являє собою подвійну лінійну решітку ( ÄËÀÐ  N f ) з випромінюючими
елементами у вигляді двох симетричних вібраторів, діаметрально розташованих над
циліндричною поверхнею. Основним недоліком цієї антени є деяка втрата коефіцієнта
посилення в порівнянні з ËÀÐ  N f , а також порівняно велика металоємність.
Конструкція антенних решіток, що показана на рисунку 1в відрізняється від
розглянутих оригінальністю компоновки, що дозволяє забезпечити рівномірний розподіл
поля в азимутній площині без збільшення кількості випромінюючих елементів.
Антена носить назву ÍËÀÐ  N f – несиметрична антенна решітка і має один істотний
недолік – різну орієнтацію максимуму випромінювання в двох ортогональних площинах
відносно площини розташування вібраторів.
Антенні системи станцій транкінгового зв’язку, що використовуються у радіомережах
спеціального призначення, повинні мати додаткові, більш жорсткіші вимоги до
розвідзахищеності,
формуванню
зон
покриття,
електромагнітної
сумісності
радіоелектронних засобів, які працюють на об’єктах управління.
Більшою мірою пред’явленим вимогам відповідають вібраторні антени, які виконані у
вигляді двох симетричних вібраторів над циліндричною поверхнею, конструкція яких
зображена на рисунку 2 [3].
Відмітним елементом конструкції випромінювача є наявність додаткового елементу
антени – диаграмно-образуючої схеми (далі – ДОС). Цей елемент дозволяє реалізувати
необхідний амплітудно-фазовий розподіл струмів в симетричних вібраторах і тим самим
отримати заданий розподіл поля випромінювання в азимутальному просторі.
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При синфазному збудженні симетричних вібраторів ДОС є звичайним дільником
потужності. При квадратурному збудженні струми елементів ( I1   jI 2 ) ДОС – спрямований
відгалужувач з перехідним послабленням – 3dB.
Згідно [4, 5] характеристика направленості випромінюючого елементу, виконаного у
вигляді двох симетричних вібраторів над циліндричною поверхнею в азимутальній площині

Рис.2 Випромінюючий елемент вібраторної антенної решітки

визначається виразом:




n 1

n 1

f (  , )  f 0 (  , )  N (  ){ 2[ V0   j nVm cos n   j nVm cos[ n(    )]}

,

(1)

де: f 0 (  , ) – характеристика спрямованості симетричного вібратора у вільному просторі;
I ( ka sin )
Vm  I n ( kr sin )  n
H n( 2 ) ( kr sin ) ;
(2)
H n ( ka sin )
I n ( kr sin ) – функція Бесселя n-го порядку;
H n( 2 ) ( ka sin ) – функція Генкеля n-го порядку другого ряду;

r  a  h – видалення вібратора від осі антени;
На рис. 3 показані діаграми направленості випромінюючого елементу для циліндра
(труби) діаметром 2а=0,02λ. При роботі станції на частоті 150 МГц діаметр циліндра, в
даному випадку, буде дорівнюватись 40 – 50 мм.
Отримані результати наочно показують, що такі випромінювачі і антенні решітки на їх
основі дозволяють формувати розподіл електромагнітного поля в азимутній площині від
квазіненаправленого (рисунок 3а) з коефіцієнтом нерівномірності β ≤ -3дБ до практично
спрямованого з діаметрально протилежними максимами випромінюваного поля
(рисунки 3б, в). Випромінюючий елемент у вигляді двох симетричних вібраторів зберігає
працездатність по формуванню зовнішніх характеристик при розміщенні над циліндричними
поверхнями діаметром 2а = (0,2–0,25)λ.
На рис. 4 представлені діаграми спрямованості випромінюючого елементу при
використанні металевих щогл нестандартного поперечного перерізу з діаметром 2а=(0,2 –
0,25)λ. Вібраторні антенні решітки, які виконані на випромінюючих елементах у вигляді
симетричних вібраторів над циліндричною поверхнею, дозволяють реалізувати ряд вимог по
розвідзахищеності, формуванню зон покриття, електромагнітної сумісності для систем
транкінгового зв’язку в тактичній ланці управління при веденні оборонного бою.
Недоліком антенних систем з нерівномірними діаграмами направленості в
азимутальній площині є зменшення енергетичного потенціалу у окремих напрямках
розповсюдження електромагнітного поля.
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Рис.4 Діаграма направленості випромінюючого елементу для 2а=(0,2 - 0,25)λ

Цей недолік можливо усунути шляхом зміни амплітудно-фазового розподілу струму в
симетричних вібраторах з синфазного на квадратурне, тобто:
І1 = ± іІ2
(3)
Реалізація такого розподілу здійснюється в ДОС за рахунок зміни дільника потужності
на квадратурний міст (спрямований відгалужувач з перехідним послабленням -3 дб).
На рис. 5 показані діаграми направленості випромінюючого елементу якій збуджується
в квадратурі.
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Рис. 5 Діаграма направленості
випромінюючого
елементу при квадратурному збудженні вібраторів
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Розрахунки зроблені для циліндра діаметром 2а=0,02λ при видаленні вібраторів від її
поверхні на відстань h = 0,115λ. При відстані вібратора від поверхні циліндра h = (0,1-0,115)λ
і діаметрі циліндра 2а = (0,02 - 0,025)λ послаблення поля випромінювання відносно
максимуму у діаметрально протилежному напряму складає – 10дБ. Діаграма направленості
має яскраво виражений секторній характер з шириною по рівню половини потужності (-3дБ)
і складає 174о.
Параметр, що характеризує відношення діаметрально протилежних значень поля
випромінювання, в теорії антен називається коефіцієнтом захисної дії (КЗД) і характеризує
антену щодо завадозахищеності.
Чим вище, за абсолютною величиною КЗД, тим вище співвідношення Рс/Рп на вході
приймального пристрою, где: Рс – потужність сигналу, а Рп – потужність перешкоди.
На підставі викладеного матеріалу з’являється можливість зробити розрахунки
показників розвідзахищеності мереж транкінгового зв’язку у випадках застосування різних
типів антен, у тому числі і антенних решіток з випромінюючим елементом при
квадратурному збудженні вібраторів.
Розрахунок розвідзахищеності засобів транкінгового зв’язку пропонується розглядати
як сукупність енергетичних і часових показників. При цьому енергетичні показники повинні
характеризуватися енергетичними співвідношеннями потужностей або рівнів сигналів і
перешкод на вході приймального пристрою, а часові показники – відбивати динаміку
поведінки в часі засобів зв’язку і засобів радіоелектронної протидії. [6].
Розрахунки, які проведені за методологією [6] та наведені в табл. 1, показують, що при
використанні штирьових антен коефіцієнт розвідзахищеності систем транкінгового зв’язку
становіть близько 0,58 на відстані до 15 км від переднього краю.
При використанні антенних решіток з випромінюючим елементом при квадратурному
збудженні вібраторів потужність станцій транкінгового зв’язку, що випромінюється в бік
противника, зменшується в 10 разів.
Оскільки чутливість радіоприймача радіорозвідки складає – 113 dbm(1) а загасання
сигналу в свобідному просторі на відстані від 5 до 12 км, від станції розвідки, коливається
від 149,96 до157,56dbm при динамічному діпапазоні радіолінії від 147 до 149 dbm то станції
транкінгового зв’язку стають недоступними для радіорозвідки.
Таблиця 1
Показник
Назва
W0 – Загасання сигналу у
вільному просторі, dBm

Значення
W0=122+20lgR/λ

Енергетична доступність радіозасобів,
dBm
Відстань до засобів радіорозвідки, м
5000
9000
12000
149,96

155,06

157,56

Δ(2)25 – динамічний діапазон
радіолінії, Рпер=25вт, АШ-h

157

7,04

1,94

-0,56

Δ'25 – динамічний діапазон
радіолінії, Рпер=25вт, АР

147

-2,96

-8,06

-10,56

Δ40 – динамічний діапазон
радіолінії, Рпер=40вт, АШ-h

159

9,04

3,94

1,44

Δ'40 – динамічний діапазон
радіолінії, Рпер=40вт, АР

149

-0,96

-6,06

-8,56

Примітки.
1. При розрахунках використовувались характеристики станцій радіорозвідки TRC6100HF5 ;
2. Динамічний діапазон радіолінії з потужністю передавача 25 Вт.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Розрахунки дослідження показують
можливість застосування антенних решіток, які виконані на випромінюючих елементах у
вигляді симетричних вібраторів над циліндричною поверхнею що дозволяє реалізувати біль
жорсткіші вимоги до розвідзахищеності, формуванню зон покриття та електромагнітної
сумісності для систем транкінгового зв’язку в тактичній ланці управління при веденні
оборонного бою.
Крім того, дослідження таких антен дозволяє оптимально розподілити енергетичний
потенціал мережі радіозв’язку у напряму підвищення стікості її функціонування.
Теоретичні дослідження показують, що коефіцієнт захисної дії вібраторних антенних
решіток, в першу чергу, залежить від діаметру циліндричної поверхні, фазового зрушення
між симетричними вібраторами, зменшення якого на 10 – 15о збільшує ширину діаграми
спрямованості в азимутній площині до 194о.
Антенний пристрій зі секторальною діаграмою спрямованості в порівнянні з антенами
не напрямленого типу дозволяють підняти енергетичний потенціал мережі радіозв’язку, а
отже підвищити її стійкість.
Пріоритетними напрямами подальших досліджень є:
– розробка випромінюючого елементу антенних решіток і дослідження їх внутрішніх і
зовнішніх характеристик;
– проведення теоретичних досліджень з метою підвищення коефіцієнту захисної дії ,
що визначає завадозахищеність антенно-фідерного пристрою в цілому;
– оцінка електричних характеристик антенних решіток в різних ділянках діапазонів
частотного спектру і можливості їх технічної реалізації.
Перспективні дослідження доцільно проводити у напрямку використання антенних
решіток з симетричними вібраторами, де в якості циліндричної поверхні використаються
труби із діелектричних матеріалів.
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АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОЗБРОЄННЯ В ЗОНІ АТО
В даній статті проведений аналіз існуючих систем військового ремонту та існуючих методів і засобів
діагностування і ремонту цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) сучасних радіоелектронних засобів
озброєння (РЕО). Проаналізовані основні переваги та недоліки існуючих закордонних систем відновлення
технічних засобів (ВТЗ) та визначені основні шляхи подальшого напрямку розвитку даних систем в Збройних
Силах України.
Жердев М.К., Кузавков В.В., Редзюк Є.В., Єфанова К.О. Анализ состояния системы возобновления
технических средств радиоелектронного вооружения в зоне АТО. В данной статье рассматриваются
подходы к выбору методики оценки ефективности функционирования телекомуникационных сетей.
Проанализированы основные преимущества и недостатки методов индукции и декомпозиции, а также
описаны общие принципы моделей, которые используются в ходе оценки ефективности функционирования
телекомуникационних сетей
M. Zherdev, V. Kuzavkov, Y.Redzyk, K. Yephanova Analysis of the state of the system for the renewal of
technical means of radioelectronic weapons in the ATO zone. This article analyzes the existing systems of military
repair and existent methods and diagnostic tools Repair of digital replacement elements of existent Radioelectronic
weapons. The main shortcomings and shortcomings of existing foreign systems for the renewal of technical means have
been analyzed, as well as the main ways of development of these systems in the armed forces of Ukraine.
Ключові слова: технічне забезпечення, система відновлення технічних засобів, діагностика,
радіоелектронне озброєння.

Постановка задачі у загальному вигляді. Однією з найважливіших задач становлення
держави як суверенної є створення міцної оборони за рахунок підтримки високої бойової
готовності усіх видів Збройних Сил України і родів військ [1 – 3]. В сучасних умовах
обмеженого фінансування і забезпечення ЗСУ досягнути цієї мети можливо раціональним
використанням коштів, виділених державою, та забезпеченням ефективної експлуатації
зразків радіоелектронної техніки (РЕТ), які є складовою озброєння і військової техніки. У
зв’язку із цим дослідження і удосконалення системи військового ремонту (СВР) РЕТ
представляє важливу наукову задачу, рішення якої має значне теоретичне та прикладне
значення.
Метою статті є аналіз стану існуючої системи відновлення технічних засобів
радіоелектронного озброєння США та пропозиції щодо її удосконалення та можливість
застосування у Збройних Сил України.
Аналіз останніх публікацій. Проаналізувавши роботи [4, 5] варто зауважити, що
питанням вдосконалення та розвитку СВР приділяється значна увага і в армії США і в армії
Російської Федерації. Так, завдання військового ремонту в армії США покладені на систему
тилового забезпечення, цілеспрямований розвиток якої є однією з оперативних концепцій
плану розвитку збройних сил. В основу організації тилового забезпечення військ США
покладено наступні принципи: гнучкість тилового забезпечення, достатність тилових
ресурсів, своєчасність, принцип економного витрачання матеріальних засобів, створення
безпосередньо у військах технічної бази для ремонту та відновлення техніки, максимальне
наближення ремонтно-евакуаційних сил і засобів до передових ешелонів військ. Основними
заходами, направленими на забезпечення ефективного обслуговування РЕО є: автоматизація
процесів технічного забезпечення, розвиток базової програми промисловості та уряду щодо
скорочення часу придбання і підвищення готовності систем зброї „Безперервне придбання та
забезпечення життєвого циклу” (CALS – Continuous Acquisition and Life-Cycle Support).
Схожий підхід спостерігається і у військах Російської федерації [ 3]. Системі, що
розроблена та застосовується безпосередньо на рівні експлуатації РЄО, притаманні
мобільність, широке застосування засобів обчислювальної технікі, автоматизація процесів
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локалізації пошкоджень та виявлення несправних компонентів. Варіант побудови
автоматизованої системи контролю та діагностування (АСКД) радіоелектронного
обладнання російської армії наведено на рис. 1.

Рис. 1. Варіант побудови АСКД РЕО ЗС РФ

Подібними АСКД оснащуються мобільні апаратні технічного обслуговування
(АТО). Приклад та призначення функціонального модулю другого типу (ФМ-2) наведено на
рис. 2.

Рис.2. Варіант застосування ФМ-ІІ

Аналіз стану існуючої на сьогодні СВР (рис. 3.) радіоелектронного озброєння Збройних
сил України [3] та досвід її функціонування безпосередньо в зоні АТО показав її
невідповідність сучасним вимогам.
Наявність трьох рівнів – експлуатації, військових ремонтних органів і ремонтних
підприємств – які територіально віддалені один від одного приводить до значного
збільшення середнього часу відновлення цифрових пристроїв РЕО і, як наслідок, до
зниження коефіцієнта їх готовності. На перших двох рівнях можливо провести лише
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локалізацію несправного блоку з точністю до 5 – 7-ми блоків. Відправка підозрюваних
блоків з місця експлуатації на інші рівні СВР зменшує ЗМП та коефіцієнт готовності виробу.
Фактичне відновлення працездатності блоків (типових елементів замів (ТЕЗ)), здійснюється
на третьому рівні СВР – далеко від позицій у ремонтних підприємствах.
Третій рівень – підприємство виробник

Ремонтний
персонал
підприємства

Ремонт

Ремонтний
персонал
майстерні

Локалізація несправності і ремонт
несправного блоку

Несправні блоки

Справні
блоки

Спеціалізоване устаткування

Другий рівень - майстерні частини
Група підозрюваних в несправності
блоків (1-5)

транспортування
Заміна групи
підозрюваних в
несправності блоків

Обслуговуючий персонал РЕО

ЗІП
Об`єкта РЕО

Вбудована система
контролю ТС РЕО
Перший рівень – рівень експлуатації

Рис. 3 Структура СВР ЗСУ

Актуальність задачі вдосконалення системи військового ремонту (діагностування) у
ЗС України визначається наступними обставинами:
 недосконалістю існуючої структури СВР РЕО;
 значним часом локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів
(РЕК) ТЕЗ (до 70 % від загального часу відновлення РЕО) [4];
 постійно зростаючою кількістю цифрових ТЕЗ, які складають основу побудови
РЕО (у сучасній зразках їхня кількість складає до 80 % від всього обсягу);
 необхідністю виконання робіт по відновлюванню ТЕЗ замість їх заміни новими;
 значною вартістю відновлювальних робіт (до 75 % від вартості життєвого циклу
виробів) [4];
 застосуванням у ремонтних органах другого і третього рівнів СВР складного,
коштовного діагностичного обладнання, не адаптованого до проведення діагностування та
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ремонту сучасного РЕО [4].
Виклад основного матеріалу дослідження. Ситуація, що склалася в зоні АТО,
характеризується тим, що для сучасного РЕО діагностування і ремонт блоків (ТЕЗ) на
другому рівні СВР – у військових ремонтних органах (ВРО) ускладнено. Це визвано рядом
об’єктивних причин. Потенційні можливості ВРО практично не реалізуються через
відсутність постачання експлуатаційно-витратних матеріалів в належному обсязі, що поряд з
використанням застарілих методів і засобів діагностування та ремонту, непристосованістю
технічної документації виробів до задач технічного діагностування, низьким рівнем
професійної підготовки особового складу строкової служби [2, 3].
З цих причин виникає суперечність вимогам, що висуваються до сучасних систем
діагностування і ремонту засобів РЕО, які передбачають: скорочення середнього часу
відновлення і як наслідок, підвищення ії коефіцієнту готовності, а також зменшення вартості
діагностування.
Досягнення належного рівня з урахуванням вказаних вимог ускладнюється через
недостатню ефективність визначення технічного стану (ТС) цифрових ТЕЗ на першому та
другому рівнях існуючої СВР. Так, при виникненні відмови на об’єктах, вбудовані засоби
технічного контролю можуть виявити групу (5 – 7) підозрюваних у несправності цифрових
ТЕЗ, а їхній ремонт здійснюється агрегатним методом з використанням запасних ТЕЗ із
комплекту одиночного запасного майна та приладдя (ЗМП), що веде до зменшення
ймовірності достатності укомплектованості ЗМП. Ця група замінюється на групу справних
ТЕЗ з комплекту ЗМП, після чого відправляється у ВРО, які, як правило, територіально
віддалені від місця експлуатації РЕО. Наслідок – збільшення середнього часу відновлення
ТЕЗ та зниження коефіцієнту готовності цифрового РЕО. При цьому ЗМП об’єкту тривалий
час залишається недостатньо укомплектованим, що негативно впливає на можливість
проведення заміни у строки, зумовлені поповненням комплекту ЗМП на попередній ітерації
життєвого циклу РЕО.
Виходом із ситуації, що склалася може бути перехід від контролю багатьох параметрів
до єдиного інформаційного параметру, що базується на динаміці зміни фізико-хімічних
властивостей елементної бази. Як наслідок, виникає потреба в розробці і використанні нових,
відносно недорогих, адаптованих до сучасної елементної бази методів технічного
діагностування, а на їх основі – пристроїв, які дозволяють скоротити кількість контрольних
точок і діагностичних параметрів (при виконанні умови забезпечення необхідної
достовірності діагностування), з метою зменшення часу на пошук і локалізацію дефектних
цифрових РЕК ТЕЗ сучасного РЕО. Таким чином, актуальність статті визначається
необхідністю нового підходу, направленого на виконання вимог до часових і економічних
показників відновлення працездатності цифрових блоків сучасного радіо-електронного
озброєння.
Системою експлуатації виробів військового призначення називається сукупність
взаємозалежних виробів військового призначення, засобів їх експлуатації, експлуатаційної
документації і виконавців, призначена для виконання завдань кожного етапу експлуатації [4].
Через масову наявність та оснащення озброєння і військової техніки РЕО є сенс виділити
окремо систему експлуатації РЕО. Система експлуатації РЕО є складною організаційнотехнічною системою, якій властиві різні види структур (функціональна, організаційна,
інформаційна й ін.).
На рис. 4 наведено функціональну структуру системи експлуатації РЕО. Функції, що
виконує система експлуатації РЕО, об’єднано в наступні групи: підготовка й використання за
призначенням, технічне обслуговування, ремонт, модернізація й доробки, зберігання й
транспортування, керування та забезпечення експлуатації.
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Рис. 4 Структура системи експлуатації РЕО

На рис. 5 наведено організаційну структуру системи відновлення РЕО у ЗС США, яка
схожа на систему рис. 3 (для ЗСУ). Ця система також містить три рівні, однак принципово
відрізняються види робіт на цих рівнях та терміни їхнього проведення:
 рівень В – використання за призначенням, технічне обслуговування (ТО), поточний
і СР, функції якої виконують служби озброєння, розрахунки об’єктів РЕО і ВРО;
 рівень Б – керування й забезпечення експлуатації й ремонту, функції якої
виконують управління, штаби й служби озброєння;
 рівень А – заводський ремонт, модернізація й доробки, функції якої виконують
управління й штаби озброєння, заводи-виробники, ремонтні й промислові підприємства, бази
та сервісні центри.
Рівень В є основним рівнем, що визначає ефективність бойового застосування РЕО і
передбачає використання його за призначенням (бойове застосування), технічне
обслуговування й військовий ремонт РЕО (поточний і середній). Технічне обслуговування й
військовий ремонт (ВР) призначені для підтримки необхідних значень експлуатаційнотехнічних характеристик РЕО на заданому рівні, а також для продовження призначених
термінів служби цих РЕО. Технічне обслуговування забезпечує запобіганню частини відмов
РЕО на основі їхнього попередження, завдяки чому підвищується безвідмовність РЕО під час
бойового застосування. Для виконання окремих, найбільш відповідальних і трудомістких
операцій технічного обслуговування залучаються військові ремонтні органи зі своїми
засобами ВР. Військовий ремонт забезпечує відновлення працездатного стану виробів
військового призначення, а також часткове відновлення їхнього ресурсу із заміною або
відновленням складових частин обмеженої номенклатури з відповідним контролем їхнього
технічного стану в обсязі, установленому в нормативній документації. Військовий ремонт
РЕО проводиться в місцях їхнього розміщення, базування частин або розташування
несправної техніки.
Рівень Б передбачає управління, організацію і забезпечення всіх етапів експлуатації
РЕО й відповідає за планування їхнього проведення, забезпечення, поставку й оснащення
виконавців необхідними і якісними матеріально-технічними засобами й кваліфікованим і
підготовленим ремонтно-експлуатаційним персоналом, необхідним для своєчасного
виконання цих етапів. Від системи Б залежить ефективність бойового застосування й
використання, військового й заводського ремонту РЕО.
Система визначає обсяг та організацію проведення ремонтних робіт, метою яких є
відновлення справного стану РЕО, а також продовження призначених термінів служби (до
80 %). До системи належать ремонтні заводи, підприємства, бази, заводи-виробники,
функціонуючі органи, які займаються проведенням капітального ремонту й можуть за своїм
оснащенням та можливостями виконувати також і середній ремонт (СР) (ремонт, монтаж і
налаштування РЕО із залученням власних фахівців). Система забезпечує проведення
заводських ремонтів, модернізацій, удосконалень і доробок існуючих РЕО на ремонтних і
промислових підприємствах, базах і в центрах.
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Рис. 5. Організаційна структура системи експлуатації РЕО США

Висновки. Таким чином, на основі проведеного аналізу існуючих систем відновлення
технічних засобів радіоелектронного озброєння у США та Росії пропонується уніфікована
мобільна автоматизована система локалізації несправностей сучасного РЕО. Особливістю
системи є використання на рівнях безпосередньо наближених до місць експлуатації
уніфікованих ремонтно-діагностичних пристроїв на базі ЕОМ, здатних визначити дійсно
несправний блок в групі підозрюваних (зменшити кількість блоків, що відправляються на
другий рівень системи ремонту з 5 – 7-ми до 1-го) та локалізувати несправний РЕК на
другому рівні системи.
Аналіз показав що завдяки автоматизації процесів технічного забезпечення
підвищується ефективність, гнучкість та своєчасність тилового забезпечення, оптимізується
принцип економного витрачання матеріальних засобів. Таким чином, проектування та
розробка компактної (мобільної) автоматизованої системи діагностування, здатної на основі
застосування нових методів, направлених на зменшення часу пошуку несправних блоків
(компонентів), підвищить визначені показники надійності сучасного РЕО.
Подальшим напрямком дослідження є побудова автономної автоматизованої системи
здатної не тільки локалізувати несправність на рівні блоку, а й виявити несправність на рівні
компонентів у складі блоку.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТОПОЛОГІЄЮ
БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
У статті проведено аналіз методів управління топологією, які використовуються в безпроводових
сенсорних мережах. Визначено недоліки та переваги зазначених методів та надано рекомендації щодо синтезу
нових та вдосконаленню існуючих методів.
Жук О.В., Романюк А.В., Ткаченко Д.В. Анализ методов управления топологией в беспроводных
сенсорных сетях. Проведен анализ методов управления топологией в беспроводных сенсорных сетях.
Показано, что в зависимости от цели, задачи управления топологией разделяются на задачи управления
топологией для получения покрытия или получения связности. Предложены рекомендации по синтезу новых и
усовершенствованию существующих методов.
A. Zhuk, A.Romaniuk, D. Tkachenko Analyze topology control methods wireless sensor networks. The
analysis of topology management methods and protocols in wireless sensor networks has been considered. It was
shown that, depending on the purpose, topology management tasks are divided into the coverage and connectivity
topology management tasks. Comparative tables of different topology management methods and protocols, and also the
proposals on the synthesis of new methods and development of existing methods and protocols were given.
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Вступ. Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) або Wireless Sensor Network (WSN) –
розподілені мережі, що складаються з маленьких сенсорних вузлів, з інтегрованими
функціями моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1].
Одним з основних завдань оперативного управління БСМ є управління її топологією.
Під топологією мережі розуміють сукупність вузлів на місцевості і каналів, що сполучають
їх, у взаємному розташуванні. Топологія визначає потенційні можливості сенсорної мережі зі
спостереження та доставці інформації моніторингу базовим станціям [2]. На даний час існує
велика кількість методів управління топологією, одні з них направлені на побудову топології
для отримання покриття, інші для отримання зв’язності (рис. 1).
Методи управління топологією БСМ
Методи управління топологією для
отримання покриття БСМ
Стаціонарної БСМ

Методи управління топологією для отримання
мережевої зв’язності БСМ

Методи покриття цілі

Мобільної БСМ

Методи покриття сектора

Гібридної БСМ

Методи покриття зони
Методи покриття площі

Методи управління потужністю передачі
- між сусідніми вузлами

- при застосуванні технологій:
- направлених антен;
- позиціонування.

Методи управління витратами енергоресурсу вузлів
тимчасове відключення приймач-передавачів зменшення службового трафіка

Методи географічної маршрутизації
Методи виявлення сенсорних ,,порожнеч”

Рис. 1. Методи управління топологією в БСМ

Мета статті. Проведення аналізу існуючих методів управління топологією з метою
визначення можливостей їх застосування в БСМ тактичної ланки управління військами.
Об’єкт розгляду статті. Процес управління топологією в безпроводових сенсорних
мережах.
Предмет дослідження. Методи побудови топології в безпроводових сенсорних
мережах.
Виклад основного матеріалу
1. Методи управління топологією для отримання покриття – забезпечують вимоги
якості спостереження за цілями при використанні мінімуму енергії батарей вузлів (табл. 1).
41

Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
Стаціонарні мережі
Покриття зони: метод PEAS [3] планує в часі необхідну кількість сенсорних вузлів для
свого функціонування. Метод запускає два алгоритми: Probing Environment та Adaptive
Sleeping. Метод Rotating coverage [4] – удосконалює детерміновану дискову модель покриття
( вузли сусіди синхронізуються та знають радіус моніторингу).
Покриття цілі: задачею методу Optimal Geographical Density Control (OGDC) [5] є
мінімізація частково співпадаючих радіусів моніторингу (перекриття) всіх сенсорних вузлів
для випадку: Rп  2Rм , де Rп – діапазон передачі, Rм – діапазон моніторингу.
Покриття площі: Coverage Configuration (CCP) [6] метод забезпечує гнучкість в
побудові топології БСМ с різними ступенями покриття (з використанням координат вузлів).
Метод k-UC, k-NC [7] використовує поліноміально-часовий алгоритм покриття кожної зони
спостереження необхідною кількістю вузлів. Інформація про непокриті сегменти (зони)
збирається центральним контролером. Недолік: централізоване управління, неможливість
масштабування. Метод Differentiated [8] використовує розподілений алгоритм контролю
щільності вузлів заснований на часовій синхронізації (рішення приймається з врахуванням
необхідного ступеня покриття).
Таблиця 1
Методи управління топологією для отримання покриття
Категорія

Завдання

Рішення
PEAS [F. Ye та ін..]

Покриття зони

Стаціонарні
мережі

Покриття цілі,
сектору

Покриття площі

Покриття площі
Мобільні
мережі

Гібридні
мережі

Покриття площі

Покриття площі
(Один
мобільний
сенсор)
Покриття площі
(Множина
мобільних
сенсорів)

Механізм реалізації
Динамічне регулювання
потужності

Rotating coverage
[Q. Cao та ін.]

Часова синхронізація, радіус
моніторингу

OGDC
[H. Zhang та J. Hou]
Sponsored Area
Extended-Sponsored
Area

Координати, фіксований
дисковий радіус моніторингу
Координати
Координати, часова
синхронізація

CCP [X. Wang та ін.]

Координати

k-UC, k-NC
[C. Huang та Y. Tseng]
Differentiated
[T. Yan та ін.]

Координати
Координати, часова
синхронізація

Особливості функціонування
Планування вкл/викл вузлів
Планування вкл/викл вузлів,
гарантована кінцева границя
затримки
Розрахунок остаточної енергії
Розрахунок сектора покриття
Фіксована модель дискового
покриття
Реконфігуруємий рівень
покриття
Не одиночна дискова модель
покриття
Жадібний, змінюється до рівня
покриття
Розрахункова
геометрія , локальний,
масштабований, розподілений
Масштабований,
розподілений, відсутня
локальна передача
Масштабований,
розподілений,
остаточна енергія

VEC, VOR, Minmax
[G. Wang та ін.]

Координати

Potential Fields
[A. Howard та ін.]

Діапазон, поведінка

DSS [N. Heo]

Координати

Single Robot
[M. Batalin,
G. Sukhtame]

Координати

Розподілений, немає
передачі з ретрансляціями

Bidding Protocol
[G. Wang та ін.]

Координати

Переміщення для ліквідування
порожнеч покриття, діаграми
Вороного

Мобільні мережі
G. Wang та ін. [9] запропонували розподілений самоорганізуючий метод, який спочатку
розраховує наявність непокритих зон (за допомогою діаграм Вороного) на площі
спостереження, а потім вираховує позиції цілей та переміщує сенсорні вузли (VEC, VOR та
Minimax) для зменшення непокритих зон. Методи Potential Fields [10] та Distributed Self42
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Spreading (DSS) [11] використовують інформацію моніторингу для прийняття рішення з
переміщення вузлів (щільність розміщення та відстань між сусідами).
Гібридні мережі
Особливу увагу необхідно приділяти розробці методів на основі застосування
мобільних сенсорів – роботів, які використовуються для проведення розвідувальних
операцій або відновлення мережі після бойових дій. В методі Single Robot [12] інформація не
передається між розгорнутими вузлами (спостерігають) всі рішення приймаються мобільним
роботом.
Метод Bidding Protocol [13] пропонує схему переміщення вузлів в гібридній мережі для
ліквідування порожнеч покриття.
2. Методи (протоколи) управління топологією для отримання зв’язності
2.1. Методи управління потужністю передачі. Передбачається, що кожен вузол може
змінювати потужність передачі pi   pi min ... pi max  з певним кроком дискретизації p .
Методи управління потужністю передачі фундаментальні в досягненні мережевої
енергоефективності. На даний час запропоновано ряд методів (протоколів), які
використовуються для однорідних або неоднорідних сенсорних (різни типи сенсорних
вузлів) мереж (однаковий або різний радіус передачі).
Однорідні мережі (однакові вузли, однаковий радіус передачі). S. Narayanaswamy та ін.
пропонують розподілений протокол COMPOW [14], який намагається одночасно
задовольнити три цілі: максимізація пропускної спроможності всієї мережі, збільшення
функціонування батарей вузлів через енергоефективні маршрути та зменшення колізій на
MAC рівні (багатокритеріальна оптимізація). P. Santi і D. Blough [15] за допомогою
моделювання досліджують компроміс між критичним та мінімальним радіусом передачі для
побудови найбільш зв’язного компонента мережі (наприклад, 90 відсотків вузлів).
Протокол адаптовано, як для стаціонарних так і для мобільних мереж. В мобільній
версії вузли переміщуються в заданий проміжок часу для визначення радіусу для зв’язності
визначеної зони (компроміс між зв’язністю та витратами енергії).
Неоднорідні мережі (різні типи вузлів, різний радіус передачі). L. Kirousis та ін. [16]
вперше запропонували рішення розрахунку радіусу передачі для отримання
,,комунікаційного графу” з високим ступенем зв’язності при мінімальних витратах енергії
(NP задача для 2 та 3D мереж) – Rang Assignment (RA). На удосконалення RA M. Marina і S.
Das пропонують протокол Symmetric Range Assignment (SRA), який намагається
ідентифікувати (ставить мітки) на однонаправлених каналах при маршрутизації або MAC
протоколах, для побудови симетричного комунікаційного графа, показуючи більші
практичні переваги ніж RA. Однак D. Blough та ін. [17] доказують, що RA витрачає менше
енергії ніж SRA. Багато досліджень присвячено розробці простих та практичних протоколів
для побудови та підтримання ефективної топології. V. Rodoplu і T. Meng [18] запропонували
розподілений алгоритм управління потужністю, який використовує інформацію
місцезнаходження для мінімізації витрат енергії для зв’язку з головним вузлом. J. Pan та інші
[19] розглядають дворівневу БСМ, яка складається з сенсорів кластерів, розміщених біля
стратегічних зон і базових станцій (БС) місцезнаходження яких може змінюватись.
2.2. Методи управління енергоресурсом (таблиця 2). В GAF методі [21] вузли
використовують координати свого розміщення для поділу площі спостереження на фіксовані
квадрати. Використовується схема сну всередині кожного квадрата (вузол координатор).
B. Chen та ін. пропонують SPAN [21], для побудови енергоефективної топології
(адоптивно вибирає координаторів серед всіх вузлів для ефективної передачі пакетів по
сформованому маршруту та вимикає інші вузли). C. Schurgers та ін. [22] пропонують STEM
метод, який використовує схему ,,сон” (режим ,,передача” та ,,моніторинг”).
В режимі ,,передача” передаються тільки дані, в режимі ,,моніторинг” передавачі
відключаються та дані передаються тільки за подіями. R. Zheng та ін. [23] розробили
асинхронну схему включення/відключення (розраховують теоретичну границю схеми
прокидання при відповідній щільності).
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Таблиця 2
Енергозберігаючі методи управління топологією для отримання зв’язності
Протоколи

SPAN
Asynchronous
Wakeup protocol
Power
protocol

GAF
STEM
S-MAC

saving

Механізм
реалізації
Управління
витратами
енергоресурсу
Управління
витратами
енергоресурсу
Управління
витратами
енергоресурсу
Управління
витратами
енергоресурсу
Управління
витратами
енергоресурсу
Управління
витратами
енергоресурсу

Мобільність

Синхронізація

Інформація про
місце розташування

Розподілений

Стаціонарні

Ні

Ні

Так

Стаціонарні

Ні

Ні

Ні

Мобільні

Ні

Ні

Так

Мобільні

Ні

Так

Так

Стаціонарні

Ні

Ні

Так

Стаціонарні

Так

Ні

Так

2.3. Географічна маршрутизація (таблиця 3). Сенсорні вузли оснащені приймачами
GPS (Global Position System), які дозволяють отримувати дані про своє місце розташування у
вигляді: широта, довгота, висота. Маючи в своєму розпорядженні дану інформацією,
сенсорні вузли мають можливість будувати та підтримувати маршрути передачі інформації,
т.ч. здійснювати географічну маршрутизацію. Для мобільних БСМ запропоновано Greedy
Perimeter Stateless Routing (GPSR) метод [24], який починає роботу з виявлення місце
розташування всіх вузлів мережі та здійснює обхід ,,пустот” за допомогою методу
периметричної маршрутизації та правила правої руки (рис. 2).
a

b
пуста
область

s
f

d
e

Рис. 2. Вариант обходу пустої області за допомогою GPSR

Методи Compass Routing та FACE-1 [25] використовують метрику мінімальної відстані
між сусідами. Протокол FACE-2 [26] здійснює маршрутизацію через границі Gabriel Graph
(GG), які побудовані в кожному вузлі. Недолік: граничні вузли витрачають більше енергії.
Для удосконалення вищезазначених методів пропонується Compass Routing протокол, який
використовує механізм зворотної роботи (повернення в жадібний режим після режиму
периметричної маршрутизації). В якості удосконалення Compass Routing протоколу F. Kuhn і
ін. [27] вводять детермінований механізм зворотної роботи (повернення в ,,жадібний” режим
після переметричної маршрутизації та обов’язкова перевірка ,,периметру”).
Метод Intermediate Node Forwarding (INF) [28] пропонує механізм зворотного зв’язку
до відправника про втрату пакета. Протокол Active Message Relay [29] для побудови
маршруту в незв’язній мобільній мережі використовує мобільних агентів. Geographic and
Energy Aware Routing (GEAR) [30], протокол здійснює передачу пакетів у відповідну зону
мережі (висока ефективність, якщо регіон розбито на кластери, коефіцієнт ефективності
швидко знижується при збільшенні площі). Недолік: використовується тільки для мереж
малої розмірності.
2.4. Виявлення сенсорних „порожнеч” (Sink, Black Holes, Worm holes). Розглянуті
методи географічної маршрутизації не використовують механізми виявлення та локалізації
сенсорних ,,порожнеч”, які можуть виникати внаслідок атак на сенсорні вузли для
попередження втрати пакетів.
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Таблиця 3
Методи географічної маршрутизації
Протоколи
GPSR [B. Karp]
Compass Routing [E. Kranakis та
ін]
FACE II [P. Bose], GOAFR+
INF [S. Douglas і ін]
Active Message Relay
[Q. Li і D. Rus]
GEAR [Y. Yu та ін]

Механізм реалізації
Інформація про місце розташування
або повний планарний граф (RNG,
GG)
Інформація про місце розташування
або повний планарний граф (GG)
Інформація про місце розташування
Інформація про місце розташування
Інформація про місце розташування,
знання про коефіцієнт вартості

Характеристика
Правило
правої
руки
в
периметричному режимі навколо
пустот
Face-маршрутизація
на
планарних графах для запобігання
маршрутних ,,дір ”
Передача
відправнику
повідомлення про відмову
Для мобільного (переміщеного)
вузла досягнути незв’язного сусіда
Знання та приблизна вартість для
географічної
маршрутизації
та
обмежена адресація в зоні

Тому розглянемо атаки та методи виявлення пошкоджених зон сенсорної мережі в
наслідок дій даних атак.
Пасивні атаки. Даний тип атак не порушує нормальну роботу мережі. Вузол
,,зловмисник” відслідковує дані, які передаються в мережі не змінюючи їх. В деяких
випадках порушення конфіденційності досягається підміною отриманих даних.
Активні атаки. В даному типі атак вузол ”зловмисник” намагається модифікувати або
знищити дані, що передаються, порушуючи нормальну роботу мережі. Активні атаки
поділяються на два класи: внутрішні та зовнішні.
Sink / Black Holes attack – вузол ,,зловмисник” використовує протокол маршрутизації,
для трансляції себе в якості найкоротшого маршруту, запити про маршрути вузол
відслідковує в потоковому протоколі. Завданням атаки є знищення або „зациклення” пакетів,
що передаються та швидке використання енергії батарей вузлів;
Wormhole attack [36] – при даному типу атаки до мережі підключаються декілька вузлів
,,порушників”, вузли характеризують себе, як вузли з великим ресурсом (доставка даних від
вузла до базової станції), але захоплюють пакети в даній мережі та передають в іншу
,,зловмисну” мережу через ідентичні вузли ,,порушники”.
Byzantine Attack – при даному типу атаки скомпрометований вузол або набор
скомпрометованих вузлів спільно здійснюють наступні атаки: ,,зациклення” маршрутів,
відправка пакетів по неточних маршрутах, вибіркове знищення пакетів для погіршення
механізму маршрутизації.
Resource Consumption attack – ціль атаки використання обмежених мережевих ресурсів
сенсорної мережі: пропускна спроможність, енергія батареї, продуктивність процесора.
Denal of Service – вузол ,,зловмисник” обмежує (відмова в обслуговуванні)
авторизованих користувачів сервісів в мережі.
Q. Fang і ін. [31] пропонують теоретичну роботу виявлення сенсорних ,,порожнеч”, в
якій знаходяться проблемні вузли і пропонується механізм їх обходу. M. Li і Y. Liu [32]
пропонують протокол SASA для підтримання топології, який швидко виявляє структурні
зміни (вражені вузли) в мережі та формує механізм взаємодії (граничні від вузла
,,порушника” вузли описують сенсорні ,,порожнечі” та передають інформацію про них
шлюзу). A. Wood і ін. [33] пропонують JAM метод для виявлення та опису пошкодженої
зони в сенсорній мережі. Метод використовує евристику (частота помилок) для визначення
ушкодженої зони та використовує механізм її обходу ( для кожного вузла використовується
ID-код та інформація місцезнаходження). C. Karlof і D. Wagner [34] аналізують стійкість
різних протоколів маршрутизації та алгоритмів підтримання енергоефективної топології до
Sink / Black Holes атак. Вони показують що, популярні протоколи, такі як Directed diffusion,
Rumor routing та багатомаршрутний варіант Directed diffusion та ін., вразливі до Sink holes
атак. Для даних алгоритмів, які використовують жадібну передачу інформації, набагато
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складніше виявити вузол ,,порушник” (характеризує себе, як найбільш якісний в виборі
наступного кроку). A. Wood і ін. [35] розглядають варіанти захисту від „Sink holes” атак:
рішення авторизації (тільки авторизовані вузли можуть змінювати маршрутну інформацію
один з одним). Недолік: протокол не масштабований, криптографічні методи з відкритим
ключем не можливо застосувати для БСМ в зв’язку з обмеженим ресурсами сенсорних
вузлів.
ВИСНОВОК
Проведений аналіз показав, що існуючи методи управління топологією не пристосовані
до умов та цілей функціонування різних типів сенсорних мереж тактичної ланки управління
військами.
БСМ
ТЛУ
відрізняються
від
традиційних
комерційних
мереж
багатокритеріальністю задач управління, необхідністю резервування(непереривне
функціонування із за службової необхідності), цілей (цільових функцій) управління тощо.
У ході подальших досліджень буде розроблено метод управління топологією БСМ з
врахуванням вимог, які пред’являються до мереж тактичної ланки управління військами за
критеріями: наявність зв’язності, задоволення вимог покриття та режимів моніторингу,
мінімум витрат енергії батарей.
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Кононова І.В. (ВІТІ)
ОЦІНКА ВИГРАШУ В НАДІЙНОСТІ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ
ВИКОРИСТАННІ НАДЛИШКОВОСТІ В ОБ’ЄКТАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Отримано сукупність розрахункових співвідношень, за допомогою яких проведена кількісна оцінка
виграшу в надійності систем при спільному використанні структурного, часового та навантажувального
резервування.
Креденцер Б.П., Могилевич Д.И., Кононова И.В. Оценка выигрыша в надёжности при комплексном
использовании избыточности в объектах телекоммуникаций. Получена совокупность расчётных
соотношений, с помощью которых проведена количественная оценка выигрыша в надёжности систем при
совместном использовании структурного, временного и нагрузочного резервирования.
B. Kredentser, D. Mohylevych, I. Kononova An estimation of a prize in reliability at complex use of
redundancy in objects of telecommunication. A set of calculated ratios has been obtained, with the help of which a
quantitative estimate of the gain in the reliability of the systems has been made in the joint use of structural, temporal
and loadable reserves.
Ключові слова: надійність, надлишковість, резервування.

Вступ.
Забезпечення
надійності
функціонування
складних
технічних
систем
(телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління, інформаційнообчислювальних, вимірювальних комплексів та інших) являє собою єдиний процес, що
охоплює всі основні етапи їх життя: проектування, виробництво, випробування та
експлуатацію. При розробці передбачаються всі можливості для забезпечення надійності:
при проектуванні встановлюються (прогнозуються) теоретичні значення показників
надійності, а в процесі виготовлення і випробувань – статистичні оцінки показників кожного
об’єкту. Як відомо, при досягнутих рівнях надійності комплектуючих елементів та якості
проектно-конструкторських і виробничо-технологічних робіт основними шляхами
забезпечення необхідної надійності функціонування складних технічних систем є введення
різних видів надлишковості при розробці, а також вдосконалення принципів та організації
технічного обслуговування і ремонту у процесі експлуатації.
Поняття надлишковості є фундаментальним в загальній теорії надійності. Вивчені на
даний час властивості феномена надлишковості дозволяють вважати її найбільш ефективним
засобом підвищення надійності. У зв’язку з цим використання надлишковості – необхідна
умова забезпечення надійності майже будь-якої складної системи, призначеної для
виконання відповідальних функцій.
Під надмірністю розуміють сукупність додаткових засобів і (або) можливостей, які
використовуються для забезпечення нормального функціонування складних систем в умовах
впливу дестабілізуючих внутрішніх та зовнішніх факторів. Залежно від характеру
додаткових засобів і можливостей, які використовуються для підвищення надійності, на
даний час розрізняють п’ять видів надлишковості: структурну, інформаційну,
функціональну, навантажувальну та часову. Вид надлишковості, що використовується,
визначає метод резервування. Надамо коротку характеристику методів резервування.
Структурне резервування передбачає використання резервних елементів, що входять у
фізичну структуру об’єкта. Даний вид резервування найбільш відомий, досить добре вивчений
і широко використовується на практиці для підвищення надійності. Методи структурного
резервування відрізняються універсальністю та дозволяють створювати із ненадійних
елементів системи з необхідним рівнем надійності. Разом з тим у багатьох випадках схемна
реалізація цих методів пов’язана з низкою труднощів (не ідеальність перемикачів,
перерозподіл навантаження при відмовах елементів, обмеження на вартість, вагу, габарити та
ін.). Один з ефективних шляхів подолання цих труднощів є спільне використання структурної
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та часової надлишковості з розробкою спеціальних засобів системного програмного
забезпечення. Для оцінки показників надійності таких систем необхідно розробляти й
досліджувати спеціальні моделі, що враховують наявність часової надлишковості.
Інформаційне резервування передбачає використання резервів інформації. У системах
обробки та передачі інформації, що реалізують комплекси програм, інформаційна
надлишковість полягає у дублюванні вихідних та проміжних даних. Надлишковість
використовується для забезпечення достовірності даних, що найбільшою мірою впливають
на нормальне функціонування комплексу програм та вимагають значного часу на
відновлення. Основним недоліком цього виду резервування можна вважати ускладнення
апаратури і алгоритмів функціонування, зниження продуктивності систем обробки та
передачі інформації, а також збільшення вартості.
Методи функціонального і навантажувального резервування засновані на використанні
здатності елементів об'єкта виконувати додаткові функції замість основних або наряду з
ними і навантаження зверх номінальних для даного об’єкта. Ці види резервів зазвичай
утворюються в складних просторово рознесених системах за рахунок структурного та
функціонального ускладнення апаратури та зв’язків між її елементами, а також шляхом
раціональної організації застосування таких систем. Труднощі практичного використання
даних методів резервування пов’язані із необхідністю у ряді випадків додаткового
перетворення форми інформації, погіршенням її точності та достовірності, зниженням
пропускної здатності, тощо.
Часове резервування представляє собою метод забезпечення нормального
функціонування об’єктів, що виконують певні задачі в умовах впливу різних збурень
(відмов, збоїв, перешкод, тощо) шляхом призначення та використання резервного
(надлишкового) часу [1 – 3]. Цей вид резервування виникає тоді, коли для об’єкта у процесі
функціонування передбачено можливість витрати деякого часу для відновлення технічних
характеристик. На відміну від інших видів надлишковості у данному випадку резервом є час.
Цей резерв вноситься не в об’єкт, як, наприклад, при структурному резервуванні, а в порядок
(алгоритм) використання (застосування) об’єкта, як це має місце при інформаційному або
функціональному резервуванні. Особливістю зазначеного підходу до аналізу та забезпечення
надійності складних технічних об’єктів полягає у „зважуванні” відмов за важливістю і
ознакою витрачення часу на усунення їх наслідків. Це дозволяє розкрити і використовувати
для підвищення надійності функціонування об’єктів внутрішні резерви (зокрема, часові), які
закладенні в самих об’єктах та алгоритмах їх використання за призначенням. Аналіз джерел
резервів часу в реальних технічних системах наводиться в [2, 3]. Основним недоліком
методів часового резервування є те, що поліпшення надійності функціонування
супроводжується погіршенням деяких інших характеристик системи, зокрема, зменшенням
реальної продуктивності, погіршенням точності, ускладненням алгоритмів функціонування,
підвищенням вимог до апаратури контролю працездатності та пошуку дефектів.
Проведений вище аналіз показав, що кожен метод резервування окремо володіє
певними перевагами та недоліками, які необхідно враховувати при виборі і обгрунтуванні
методів підвищення надійності. Разом з цим, деякі результати дослідження показали [2 – 4],
що ефективність введення надлишковості, як методу підвищення надійності, може бути
істотно підвищена при комплексному використанні різних її видів. Об’єктивна можливість
практичної реалізації принципу комплексного використання надлишковості зумовлена
наступними причинами:
– у багатьох технічних об’єктах реально існують різні види надлишковості, які
передбачені при проектуванні та володіють не тільки частковими, але й загальними
властивостями щодо впливу на надійність; тому вивчення надлишковості, її видів, способів
введення і використання, її ролі та місця в загальній програмі забезпечення надійності має
проводитися комплексно з єдиних методологічних позицій;
– у багатьох випадках один вид надлишковості (наприклад, структурна, інформаційна
або навантажувальна) може бути засобом, що забезпечує наявність в системі іншого виду
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надлишковості (наприклад, часової);
– спільне використання різних видів надлишковості дає можливість частково
компенсувати недоліки, властиві окремим видам, і посилити їх переваги, тобто такий шлях
призводить до нових якісних та кількісних результатів, отримати які при іншому підході не
вдається;
– при комплексному використанні надлишковості створюються найкращі умови для
підвищення всіх основних показників надійності за рахунок покращення відновлюваності
системи.
Остання обставина є істотною. Саме скорочення часу відновлення є тим головним
чинником, який безпосередньо забезпечує підвищення ефективності всіх методів
резервування.
Аналіз публікацій в даній предметній області. На даний час досить добре вивчені
окремі методи резервування (зокрема, структурне, часове, інформаційне) [1 – 6]. Однак
відносно мало отримано наукових результатів, які відображають особливості та властивості
надлишковості при спільному використанні її різних видів, і практично відсутні кількісні
оцінки ефекту в підвищенні надійності, що досягаються при цьому.
Метою даної статті є проведення кількісної оцінки виграшу в надійності при
комплексному використанні різних видів надлишковості. Для проведення такої оцінки в
статті отримано сукупність розрахункових співвідношень для показників надійності систем з
часовим, структурним та навантажувальним резервуванням.
Загальна постановка задачі.
Розглянемо послідовно S  S1 , S 2 , , S5  систем, де S1 – вихідна система, що
складається з мінімального числа функціонально необхідних елементів (система без
надлишковості); S 2 – система з часовим резервуванням; S 3 – система зі структурним
резервуванням; S 4 – система зі структурним та навантажувальним резервуванням; S 5 –
система, в якій передбачено сумісне використання структурного, навантажувального та
часового резервування. Для кожної системи S i , i  1, 5 , відома (або задана) сукупність
вихідних даних
Si  Ai , Bi , Ci , Ri , i  1, 5 ,
де Ai – параметри, що характеризують структуру та взаємозв’язок елементів в системі; Вi –
характеристики надійності елементів; Сi – параметри використовуваної надлишковості; Ri –
параметри ремонтного органу.
Необхідно для кожної резервованої системи S i , i  2, 5 , оцінити виграш в надійності за
показниками середнього напрацювання на відмову T0 та коефіцієнта готовності K г за
рахунок використання одного (часового або структурного) чи декількох одночасно
(структурного та навантажувального або структурного, навантажувального і часового) видів
резервування.
Обмеження та допущення будуть розглянуті нижче при отриманні формул для
розрахунку T0i  та K гi  , i  1, 5 кожної системи.
Розрахункові співвідношення для T0i  та K гi 
Система 1 (без надлишковості). Нехай в об’єкті певного цільового призначення з n  1
послідовно з’єднаних однотипних елементів інтенсивність відмов одного окремого елементу
дорівнює  , а час відновлення t в – випадкова величина з функцією розподілу
Fв t   Ptв  t та математичним очікуванням t в (відновлення „швидке”, тобто tв  1 n ).
Тоді для показників надійності системи 1 справедливі формули:
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T01
1
1
1

1
T0 
; K г  1
(1)
 1  nt в  .
n
T0  t в
Система 2 (з часовим резервуванням). Збережемо вихідні умови функціонування
системи 1, але будемо вважати, що в ній передбачено використання поповнюваного резерву
часу t д [2]. Таку систему зручно представити у вигляді деякої умовної системи об’єкт-час,
що складається з двох елементів: будь-якого зарезервованого об’єкту та резерву часу (рис. 1).
Ця схема якісно аналогічна відомій схемі структурного ненавантаженного однократного
резервування (дублювання) заміщенням: слід за відмовою об’єкту діє резерв часу. Відмова
системи виникає в момент витрачання резерву часу.

Рис. 1. Умовна система об’єкт-час

Для показників
співвідношення [2,3]:

надійності

такої

системи

отримані

1
 M min tв , tд 
2  n
T0 
,
1  Fв tд 
1  nM min t в , t д 
K г2  
,
1  nt в

де

наступні

розрахункові

(2)
(3)

tд

M min t в , t д    1  Fв t  dt.

(4)

0

Система 3 (зі структурним резервуванням). Розглянемо систему зі структурним
ковзним резервуванням, що складається з n основних n  1 і m резервних m  1
однотипних елементів, яка знаходяться у тому ж режимі, що і основні елементи (коефіцієнт
електричного навантаження   1 ) (рис. 2). Сумарна інтенсивність відмов системи  i залежить
від кількості непрацездатних елементів і визначається кількістю основних та резервних
елементів, а також інтенсивністю відмов окремого основного та резервного елементів.
Зокрема, для навантаженого структурного резерву

 і  n  т  i  , i  0, 1, 2, ... , m.
(5)
Ремонтний орган включає в себе l ремонтних бригад l  1 з однаковим розподілом
тривалості відновлення працездатності Fв t  . Кожна бригада може одночасно ремонтувати
тільки один елемент, що відмовив, і кожен елемент відновлюється лише однією з l бригад.
Якщо всі бригади зайняті і відмовляє ще один елемент, то він стає в чергу на ремонт.
Бригада, яка закінчила відновлення одного з елементів, бере на ремонт перший з тих що
стоїть у черзі непрацездатних елементів (рис. 2). Будемо вважати, що ремонт повністю
відновлює вихідні властивості елементів, а в ремонтному органі реалізовано „швидке”
1

відновлення  t в   . Будемо вважати, що час підключення резервних елементів t п  0 , а


відмова системи виникає при відмові m  1 елементів.
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Рис. 2. Структурна схема системи зі структурним резервом

Перехід системи зі стану m  1 в m будемо вважати відновленням її працездатності
(нагадаємо, що стан системи визначається числом елементів, що відмовили). Сказане вище
пояснюється рис. 3, де позначено: t 0 – момент першої відмови системи; t k – напрацювання
системи між відмовами (час від k -го відновлення до k  1 -ї відмови, k  1 ); t вk  – час від k
-ї відмови системи до k -го відновлення.

Рис. 3. Графічне зображення процесів зміни станів системи

Визначимо показники надійності системи 3 – середнє напрацювання на відмову T03 і

коефіцієнт готовності K г3 . Попередньо наведемо один результат, який стане у нагоді нам
надалі [5]: якщо в даній моделі m і l – фіксовані, а Fв t ,  i , i  0 змінюються так, що
m

     m1
 
 0 , де   max  i ,   min  i , то
m
i
i
   1
P 0 q1t k  x  e  x
рівномірно за номером k , а
1
T03  M t k  
,
 0 q1

(6)

де m1 – m  1 -й початковий момент розподілу Fв t  ;
 1  Fв x 
x ml 
q1    i 
dx ,
  1  Fв t dt 
i 1
0 m  l ! x
 l  1!


m

(7)

а  i визначається формулою (5). Після підстановки виразу (7) у формулу (6) і ряду
перетворень остаточно отримуємо
3

Τ0

1  xtв 


n  m!

де
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 n  i  ,

i 1

m m

(8)
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β m
при l  1,

x   β1m
(9)
1
при l  m  1.
Коефіцієнт готовності K г3 виражається наближеною формулою [6]:
1

T03

 Tв3 
K г  3

1 
 ,
T0  Tв3  T03 

(10)

де Tв3 – середній час відновлення працездатності системи 3, що визначається за формулою:
 β m1


Tв3  M tвk    m  1β m
 β1

m  1

 

при l  1,

(11)
при l  m  1.

Після підстановки виразу (11) в (10) отримуємо формулу для коефіцієнта готовності системи 3:
3

Kг

1

 xtв m1 m

n  i  .
 1 

m  1! i0



(12)

Система 4 (зі структурним та навантажувальним резервуванням). Збережемо
постановку попередньої задачі, але внесемо в неї одну зміну: будемо вважати, що елементи
структурного резерву знаходяться в ненавантаженому режимі і практично не відмовляють
  0 . Такий режим резервних елементів встановлюється з метою економії їх ресурсу і
підвищення безвідмовності. У цьому випадки формула (5) для розрахунку  i приймає вид:

 i  n , i  0, 1, 2, ... m ,

(13)

а середнє напрацювання на відмову і коефіцієнт готовності системи 4 виражаються
формулами:
1
m!
T04  
,
(14)
n xnt в m
4 

Kг

1

 xntв m1 
,
 1 
m  1! 


(15)

де x визначається виразом (9).
Система 5 (зі структурним, навантажувальним та часовим резервуванням). Збережемо
постановку попередньої задачі, але будемо вважати, що в системі передбачено
наповнювальний резерв часу t д . Це означає, що час перебування системи 5 в стані m  1 не
повинно перевищувати допустиме значення t д , в іншому випадку в моменти виконання
нерівності
(16)
t вk   t д , k  1, 2, ...
виникає відмова (зрив функціонування) системи (рис. 3).
Для знаходження показників надійності T05  та K г5  необхідно знайти ймовірність
виконання нерівності (16). В роботі [5] показано, що якщо m , l та Fв x  – фіксовані, а
 i   i , де   0 ,   0 ; 0    i     (  та  константи), і існує m  1 -й момент
розподілу Fв x  , то
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I x 
1  Fв x   P t вk   x 
(17)
I 0
рівномірно за номером k , де





m 


u  x  
I x   
  1  Fв t 
x m  l !  u



 1

1  Fв u 
du.
l  1!

(18)

Підставляючи в формулу (18) значення l  1 (обмежене відновлення), l  m  1
(необмежене відновлення) та x  0 , після нескладних перетворень виразу (17) отримуємо
m 

u  x m1 1  Fв u du при l  1 ,
(19)
1  Fв x  

m x
m

1 

при l  m  1,
(20)
1  x   1  Fв x   1  F u du 
 tв x

де Fв x  – функція розподілу часу відновлення системи 5. Позначимо через q 2 ймовірність
відмови системи 5, тобто ймовірність виконання нерівності (16):
q2  P t вk   t д  1  Fв t д .
Fв





Тепер неважко визначити середнє напрацювання системи 5 на відмову:
T04 
T0 
.
q2
Підставляючи в (21) вираз (14) та (19), (20) при x  t д , остаточно отримуємо:
5 

1




m

1
m

1
m  1!n 
 u  t д  1  Fв u du  при l  1,


t

д


T05   
1


 
m1
m
при l  m  1.
m!n  1  Fв t д  1  Fв u  du 


t

д

 

(21)

(22)

Для розрахунку коефіцієнта готовності системи 5 може бути використана формула [2]:
K г5 

 

 

 ,

(23)



(24)

T04   M min t вk  , t д
4 

5 

T0  Tв

 
tд

M min t вk  , t д   1  Fв x  dx ,

де

0

x  визначаються виразами відповідно (14), (11), (19) та (20).
Tв  Tв і
Таким чином, для всіх систем, які розглядаються, отримані в загальному вигляді
розрахункові співвідношення для середнього напрацювання на відмову T0i  та коефіцієнта
4  ,

а T0

5 

3

1  Fв

готовності K гi  , i  1, 5 (формули 1–4, 8, 12, 14, 15, 22–24). Ці формули помітно спрощуються
при експоненційному розподілу часу відновлення з параметром   1 t в . Зокрема, у цьому
випадку для системи 5 отримуємо:
 1 e tд
при l  1,

m
n




n

t
в
T05   
(25)
m1tд
1
m
!
e

при l  m  1,
 n nt m
в
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а коефіцієнт готовності K г5  визначається формулою (23), в якій

при l  1,
t в

Tв5    t в
 m  1 при l  m  1,

 

k 

M min t в , t д





(26)



1
t
1 e д
при l  1,



1
m1tд

1 e
при l  m  1.

 m  1



(27)



Оцінка виграшу в надійності при використанні надлишковості
При проведенні такої оцінки доцільно від показника надійності системи K г перейти до
показника K п  1  K г – коефіцієнта простою [1,4]. Для кількісної оцінки виграшу від
введення надлишковості за показниками надійності Т 0 та K п  1  K г будемо
використовувати коефіцієнти QТ 0 і QK п , які визначаються співвідношеннями:

QТi0 

QKiп 

Т 0i 
, i  2, 5 ,
Т 01

(28)

K п1
, i  2, 5 ,
K пi 

(29)

де Т 0i  , K пi  – середнє напрацювання на відмову і коефіцієнт простою i -ї системи з

надлишковістю, i  2, 5 ; Т 01 , K п1 – показники надійності системи без надлишковості. При
проведенні розрахунків за допомогою виразів (28) та (29) необхідно використовувати
отримані вище формули для показників надійності Т 0i  і K пi   1 K гi  систем, що
розглядаються, i  1, 5 . Виконаємо розрахунки коефіцієнтів QТi0 і QKi п для наступних

вихідних даних: n  m  1 (дубльована система); Fв t   1  exp  t  ; l  2 (необмежене
відновлення);   0,01 1 год ; t д  2 год ; t д  0,02 .
Розрахункові співвідношення для цих вихідних даних наведені в табл. 1, результати
розрахунків зведені в табл. 2, і представлені у вигляді графіків на рис. 4.
Таблиця 1


i
i
Формули для розрахунку коефіцієнтів QТ 0 та QKп , i  2, 5
Система i
2
3

Формули для QKiп

Формули для QТi0
 t
exp  д
 t в



 t
  t в  exp  д


 t в

1
2t в

4

1
t в

5

1
exp 2t д t в 
t в

 
  1

 

 t
exp  д
 t в





1  t в 2
t в 1  t в 

1  0,5t в 2
0,5t в 1  t в 

1  0,5t 

2

в

0,5t в 1  t в 
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Таблиця 2


i
i
Результати розрахунку значень QТ 0 , QK п , i  2, 5

Значення
t в
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Номер системи i
2
3
4
5


i
i
Значення QТ 0  T0 , i  2, 5
2,78
1,69
1,43
1,32
1,24
1,2

50
25
16,6
12,5
10
8,3

100
50
33,3
25
20
16,6

739
135
64
41
30
23

Номер системи i
2
3
4
5
1
K
Значення QKiп  пi  , i  2, 5
Kп
2,72
99
198
1463
1,65
49
98
266
1,4
32,4
64
123
1,29
24
48
79
1,22
19,2
38
57
1,18
15,7
31,4
43

Рис. 4. Графіки залежності коефіцієнтів виграшу в надійності QТi  (штрихові криві) та QKi  (суцільні
0

п

криві) для систем з різними видами надлишковості від значення tв при   const ; 2 – система з
часовим резервуванням; 3 – система зі структурним резервуванням;
4 – система зі структурним та навантажувальним резервуванням;
5 – система зі структурним, навантажувальним і часовим резервуванням

Висновки. Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:
1. Результати розрахунків (табл. 2) і графіки рис. 4 ілюструють важливу особливість,
яка відноситься до величини виграшу в надійності при комплексному використанні
надлишковості. Так, виграш у безвідмовності та готовності системи з комбінованим
резервом (структурним, навантажувальним та часовим резервуванням, криві 5 на рис. 4) при
зменшенні середнього часу відновлення t в (при   const ) не пропорціональний частковим
виграшам при окремих видах резервування (криві 2 і 4), а помітно вище.
Це можна пояснити тим, що спільне використання різних видів надлишковості дає
можливість частково компенсувати недоліки, притаманні окремим її видам, і посилити їх
переваги.
2. Для резервування системи 1 зменшення часу відновлення t в призводить лише до
збільшення коефіцієнта готовності K г1 та не впливає на показник безвідмовності Т 01
(формули (1)). При наявності будь-якого виду резервування скорочення часу відновлення
стає ефективним методом підвищення не тільки готовності системи, а й інших показників
надійності, зокрема, показника безвідмовності Т 0 (см.табл. 2 і рис. 4). Так, при зменшенні
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t в з 0,05 до 0,03 (це відповідає скороченню середнього часу відновлення t в з 5 год. до 3 год.
при   const ) коефіцієнти виграшу в надійності за показниками середнього напрацювання
на відмову QТ40  та коефіцієнта простою QK4п системи 4 збільшуються приблизно в 1,67 рази,
а системи 5 – приблизно в 2,1 рази.
3. При часовому резервуванні (система 2) виграш в надійності QТ20  та QK2п визначається
в основному значеннями t д , тобто співвідношенням між середнім часом відновлення
1
tв 
і величиною резерву часу t д . При цьому виграш за коефіцієнтом простою QK2п

близький QТ20  та завжди менше цієї величини (см.формули для QТ20  і QK2п в табл. 1).

4. Зменшення електричного навантаження на резервні елементи в системі 3 (структурне
та навантажувальне резервування) дозволяє помітно поліпшити показники надійності
системи у порівнянні з показниками надійності системи 3 (структурне резервування). Так,
при зміні t в від 0,01 до 0,06 відношення коефіцієнтів виграшу за показниками T0 і K п для

 QТ4  QK4  
системи 4 до аналогічних показників системи 3  30  , 3п  дорівнює приблизно двом,
Q

 Т 0 QK п 
тобто для прийнятих вихідних умов виграш в надійності при коефіцієнті навантаженості
резервних елементів   0 (система 4) в два рази більше, ніж при   1 (система 3). Це
свідчить про доцільність утримання резервних елементів в ненавантаженому (   0 ) або
полегшеному ( 0    1 ) режимах, якщо є можливість переводу резервних елементів в
робочий (основний) режим та підключення замість елементів, які відмовили, за допустимий
час (без порушення функціонування системи).
Напрямком
подальших
досліджень
є
дослідження
надійності
об’єктів
телекомунікаційних систем і мереж загального та спеціального призначення з комплексним
використанням надлишковості та з урахуванням не тільки стійких відмов, а також збоїв
обладнання, оскільки збої грають суттєву роль у порушенні нормального функціонування
мереж зв’язку.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті розглянуто основні актуальні напрями розвитку автоматизованих систем управління
спеціального призначення. Головною задачею побудови сил спеціального призначення є інформаційно-технічне
об`єднання наявних та перспективних засобів у єдиний інформаційний простір з розгортанням базової
інформаційно-керуючої системи, інтеграції в систему управління зброєю та органів керування. Сформульовано
висновки та перспективи подальших досліджень.
Кривоножко Г.Е., Петров Д.В., Жовтун А.А., Пономаренко З.Н. Современные тенденции развития
автоматизированных систем управления специального назначения. В статье рассмотрены основные
актуальные направления развития автоматизированных систем управления специального назначения. Главной
задачей построения сил специального назначения есть информационно-техническое объединение
существующих и перспективных средств в единое информационное пространство с развертыванием базовой
информационно-управляющей системы, интеграции в систему управления оружием и органов управления.
Сформулировано выводы и перспективы дальнейших исследований.
G. Kryvonozhko, D. Petrov, A. Zhovtun, Z. Ponomarenko Modern trends in the development of automated
control systems for special purposes. The article describes the main current trends in the development of automated
control systems for special purposes. The main objective of the construction of special forces have information
technology integration of existing and prospective resources into a single information space with the deployment of
basic information management system, integration into the weapon control system and controls. Formulate conclusions
and prospects for future research.

На сьогодні у сучасних конфліктах одною з важливіших складових війн є інформаційне
протиборство. З’являються нові види озброєння, засновані на застосуванні інформаційних
технологій, розвиваються засоби розвідки, автоматизовані системи управління військами
та зброєю.
Особлива увага відводиться системам управління, основу яких складають
автоматизовані системи управління спеціального призначення (далі – АСУ СП) в поєднанні з
системами космічної розвідки, радіонавігації, а також з розгалуженою системою зв’язку.
Одним із шляхів удосконалення управління є створення ефективних функціонально
розвинутих АСУ СП.
Постановка задачі. Метою роботи є аналіз сучасних тенденції розвитку
автоматизованих систем управління спеціального призначення, визначенні можливих
підходів до підвищення ефективності системи управління ЗС України з використанням
досвіду провідних країн світу щодо створення систем управління на принципі єдиного
інформаційного простору.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз досліджень і публікацій свідчить
про те, що даному питанню приділяється значна увага [1 – 8]. Основний зміст даних
публікацій зводиться до підвищення ефективності системи управління та становленню її
більш гнучкішою при застосуванні новітніх інформаційних технологій.
Військове керівництво армій розвинутих країн світу у відповідності до нових підходів
до будівництва збройних сил (ЗС) особливу увагу приділяє розвитку систем військового
управління (СВУ) як головного фактора у досягненні воєнно-стратегічної переваги.
Головною метою є необхідність забезпечення оперативно-технічних можливостей для
організації взаємодії і спільного бойового застосування різнорідних сил і засобів у спільних
операціях [3]. Процес інтеграції, який відбувається за багатьма напрямками, повинен
забезпечувати як об’єднання в рамках єдиної інформаційно-управляючої структури збройних
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сил усе більшої кількості функцій і можливостей систем управління, зв’язку, розвідки
різного рівня і призначення, так і забезпечення умов для їхнього сумісного використання.
Як приклад розглянемо Глобальну систему оперативного управління (ГСУ) ЗС США,
яка в серпні 1996 року офіційно введена в експлуатацію і продовжує удосконалюватися.
Видовими компонентами глобальної системи управління є глобальні системи управління
сухопутними військами (GCCS-A (US Army)), військово-морськими силами та морської
піхоти (GCCS-M (US Navy/Marine Corps)), глобальна система управління Повітряних сил ЗС
США (GCCS-AF (US Air Force)) [6].
Основні функції:
контроль та управління бойовою готовністю військ (сил);
забезпечення виконання розвідувальних дій;
формування інформаційної моделі обстановки, що склалася в районі проведення
операції (конфлікту) в реальному часі;
планування операції;
управління перегрупуванням військ (сил) в район проведення операції (конфлікту);
управління військами в ході операції та організація всебічного забезпечення військ
(сил) [3].
Враховуючі тенденції, пріоритетним завданням щодо розвитку системи управління
спеціального призначення у короткостроковій перспективі є автоматизація процесів
управління Збройними силами України.
Перші місяці проведення антитерористичної операції на сході України показали всі
сторони недосконалості системи управління у всіх силових структурах, що залучаються до
проведення операції.
Частина завдань бойового управління силами та засобами взагалі була не
автоматизована та оперувала ще поняттями, закладеними в радянській армії. Час на збір,
обробку інформації та видачу керуючого рішення був досить великим, щоб адекватно
реагувати на зміну обстановки в місцях проведення бойових дій.
В короткий термін були створені системи для автоматизованого управління вогнем
артилерії, координації дій розвідки, збору та обробки інформації з використанням БПЛА
(безпілотний літальний апарат), систем відеоспостереження, тощо. Отримані, таким чином,
системи одразу проходили випробування на передовій та одразу доопрацьовувалися
відповідно до виявлених недоліків. Застосування зазначених систем дозволило підвищити
оперативність управління, зменшити час на опрацювання вихідних даних для стрільби,
володіти актуальною інформацією з передової та своєчасно реагувати на її зміни. Проте
перед перевагами даних систем постали і недоліки, серед яких:
відсутність єдиного методологічного підходу до побудови інформаційних систем в
цілому та програмного забезпечення зокрема;
відсутність нормативної та регламентуючої бази для створення подібних систем
спеціального призначення;
відсутність визначених протоколів інформаційного обміну та інформаційної сумісності;
локалізація розроблених систем в окремих підрозділах, що беруть участь в АТО та
неможливість їх спільної роботи між собою;
З технічної точки зору причиною ізольованості систем і комплексів є зайва розмаїтість
апаратних і програмних засобів, платформ, архітектур і технологій, розбіжність інтерфейсів і
протоколів, а також відсутність механізмів взаємодії систем.
Подальшим етапом постає питання забезпечення сумісності створених інформаційних
систем та програмних комплексів для їх спільної роботи між собою за єдиним форматом
даних, протоколами обміну інформацією, системами захисту.
Виклад основного матеріалу дослідження. АСУ СП призначена для забезпечення
безперервного, стійкого управління військами (силами) в ході підготовки і ведення операцій
(бойових, стабілізаційних і специфічних дій), участі в антитерористичних операціях,
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міжнародних миротворчих операціях та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру [2].
Слід звернути увагу, що АСУ СП як правило створюється з метою [5]:
підвищення оперативності та якості управління військами (силами);
скорочення часу, який витрачається на збір, обробку, передачу оперативної інформації
та відображення її на автоматизованих робочих місцях оперативного складу;
скорочення часу на прийняття рішень і термінів доведення підлеглим військам (силам)
бойових завдань, команд і сигналів;
підвищення обґрунтованості рішень і планів, які розробляються;
підвищення ефективності оперативного (бойового) застосування і забезпечення
максимальної реалізації бойових можливостей військ (сил);
забезпечення оперативності, стійкості, безперервності і скритності управління;
підвищення ефективності роботи командувачів (командирів) і підпорядкованих органів
управління.
До типового складу АСУ СП відносяться функціональні (забезпечують рішення
функціональних завдань) та технологічні (відеоконференцзв’язку, телекомунікаційна,
комплексна система захисту інформації тощо) [5].
Також, важливо враховувати тенденцію в розвитку АСУ СП на основі інформаційнокеруючих систем реального часу, основу яких становлять просторово рознесені джерела
інформації. Функціональні підсистеми перспективних АСУ СП повинні забезпечувати
автоматизацію як цільових процесів управління застосуванням сил, так і функцій органів
управління, а інфраструктурні підсистеми повинні забезпечувати базовий набір послуг по
управлінню інформаційними та обчислюваними ресурсами АСУ СП в інтересах роботи
функціональних підсистем, повинні створюватися в контексті єдиних архітектурних рішень,
використовувати максимально уніфіковані програмні компоненти й загальне технологічне та
інформаційне середовище спільного застосування, функціонування даних програмних
компонентів [5].
Основою створення АСУ СП повинна стати реалізація концептуальної моделі сервісорієнтованої архітектури, основними перевагами якої є можливість еволюційного розвитку,
забезпечення сумісності між окремими елементами, багатократне (повторне) використання
програмних компонентів.
Розробка й впровадження АСУ СП, реалізація зазначених напрямків розвитку системи
управління сил СП дозволить забезпечити [5]:
плановане підвищення ефективності засобів поразки до необхідних показників;
створення системи розвідки і контролю, що дозволяє контролювати 100 % зон
відповідальності;
автоматизоване рішення 100 % завдань керування силами СП із високою якістю
реалізації циклів керування силами.
Очевидно, що створювана система повинна мати відкриту архітектуру й забезпечувати
можливість оперативної адаптації до змін складу й структури сил СП у цілому й окремих
угрупувань, зокрема, у тому числі оперативно сформованих на окремих напрямках.
Для забезпечення єдиного формату даних та інформаційного обміну між партнерами
співдружності було взято за основу стандарти НАТО, що регламентують розробку
інформаційних систем згідно багатосторонньої програми взаємодії МІР (Multilateral
Interoperability Programme), а також альтернативний метод розробки та обміну між
інформаційними системами НАТО ADEM (Alternate Development and Exchange Method ).
Дана серія стандартів дозволяє інтегрувати інформаційні системи країн членів НАТО в єдину
систему завдяки єдиному формату даних та інформаційного обміну в них. Даний підхід
дозволяє уніфікувати інформаційний обмін між підсистемами АСУ військового призначення
з ціллю інтеграції їх до інформаційних систем НАТО. Згідно програми МІР повинні
вдосконалюватися інтерфейси та формати даних інформаційних систем управління
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військами для оптимізації взаємодії між національними системами C2IS (Command and
Control Information System).
Розробляєма в MIP об’єднана модель обміну даними між інформаційними системами
управління військами (Joint Command, Control and Consultation Information Exchnage Data
Model, JC3IEDM) може використовуватися як узгоджена основа для інших механізмів обміну
інформацією, наприклад, формати повідомлень, які в даний час не мають єдиної
інформаційної структури. JC3IEDM призначена для представлення основних даних в
декількох функціональних напрямках. З цією метою в ній встановлений єдиний підхід для
опису інформації, якою передбачається обмінюватися із зовнішніми органами управління.
На даний час створюється Єдина автоматизована система управління Збройними
Силами України [1, 2], в якій повинні бути вирішенні питання інтеграції з C4ISR (Command,
Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). При цьому
потрібно орієнтуватися на документи, що регламентують використання альтернативного
методу розробки та інформаційного обміну між інформаційними системами НАТО ADEM.
C4ISR ЗС України будується у відповідності до прийнятої в країнах НАТО
мережецентричної концепції управління військами в ході ведення бойових дій.
Система C4ISR дозволяє:
автоматично визначити положення своїх підрозділів;
автоматизовано визначити положення противника і його переміщення, що
відображається на електронних картах;
автоматизовано побудувати маршрут руху військ;
здійснювати автоматизований ціле розподіл та цілевказівку по цілі для засобів
вогневого ураження;
автоматизовано постійно інформувати свої підрозділи про дії і місце знаходження їх
сусідів та противника;
максимально автоматизувати збір інформації та її обробку;
автоматизувати процес надання пропозицій командиру для прийняття рішень на
підставі отриманих розвід-даних, а також інформації про сили і засоби, що є в
розпорядженні;
моделювати бій і його можливі результати.
Платформою, що виступає в ролі шлюзу між підсистемами спеціального призначення
та вирішує задачу інтеграції у автоматизовану систему C4ISR компонентів сил оборони
НАТО, виступає система „Дельта” [ 2 ].
Згідно наказу Генерального штабу Збройних сил України № 78 від 06.03.2017 та з
метою
проведення
інтеграції
автоматизованих
(інформаційних,
інформаційнотелекомунікаційних) систем Збройних иил України, підвищення ефективності управління
Збройних сил України, регламентування порядку розгортання та використання інтеграційної
платформи Збройних сил України „Дельта” затверджується Тимчасове положення про
порядок використання інтеграційної платформи Збройних сил України „Дельта”
Це Тимчасове положення визначає призначення та мету створення, основні завдання,
склад, особливості функціонування, відповідальність за організацію розгортання та
використання інтеграційної платформи Збройних сил України „Дельта” (далі – „Дельта”).
„Дельта” – це програмна платформа, яка призначена для інтеграції інформаційних
ресурсів різнотипних інформаційних та автоматизованих систем, створення єдиного
геоінформацІйного та інформаційно-аналітичного середовища органів військового
управління, військових частин та підрозділів Збройних сил України з розмежуванням прав
доступу користувачів до цих ресурсів.
Метою створення „Дельта” є забезпечення інформаційної взаємодії та сумісності між
системами різного функціонального призначення, побудованими на різних програмноапаратних платформах із застосуванням широкого спектру інформаційних технологій та
геоінформаційних платформ, у тому числі застарілих, за рахунок застосування єдиного
протоколу інформаційного обміну, який прийнято у країнах-членах НАТО.
61

Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
В рамках покладених завдань виконання заходів автоматизації у Збройних Силах
здійснюється в рамках завдання зі створення Єдиної автоматизованої системи управління
(рис. 1).
Системним проектом визначені такі базові підсистеми Єдиної АСУ Збройними
Силами України:
оперативного (бойового) управління;
загальновійськова (сухопутної компоненти);
авіації та протиповітряної оборони;
військово-морської компоненти;
розвідки;
матеріально-технічного забезпечення (логістики);
повсякденної діяльності.
Для їх реалізації передбачено проведення низки проектів автоматизації в інтересах
органів управління та військ, таких як „СЕДО-М”, „Дзвін-АС”, „БУГ”, „ПРОСТІР”, тощо.
На сьогодні ряд проектів в стані завершення, ряд виконуються, деякі не розпочаті
або не фінансуються.
На реалізацію положень Стратегічного оборонного бюлетеня України [2] розпочато
роботу щодо створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв’язку,
розвідки та спостереження C4ISR, яка б відповідала стандартам, доктринам і
рекомендаціям НАТО, та забезпечення її інтеграції з системою DRMIS.
Таким чином, основними тенденціями розвитку автоматизованих систем
управління спеціального призначення є:
стандартизація обладнання у ланках управління;
побудова на основі відкритих архітектур, які забезпечують простоту взаємодії з
уніфікованими інтерфейсами, еволюційну модернізацію з метою покращення показників
роботи та розширення функціональних можливостей;
інтеграція із системами управління видів збройних сил, родів військ, об’єднаних сил,
системами союзників;
гнучкість застосування, коли командири мають можливість групувати модулі у
різних конфігураціях, а обладнання є виносним;
реалізація концепції розподілених систем, коли обладнання розноситься на відстань
від декількох десятків до декількох сотень метрів в одній загальній зоні, але працює як
одне ціле;
забезпечення дублювання виконання функцій для реалізації систем, що
розподіляються.
забезпечення зв’язку між елементами системи у будь-якій конфігурації
(зосередженої або розподіленої);
надання можливості проведення відео конференції;
наявність надлишкових можливостей для маршрутизації інформації в межах
системи;
наявність засобів відображення, що забезпечують колективну роботу посадових осіб;
забезпечення гарантованого зберігання секретної інформації та документації;
забезпечення можливості еволюційної модернізації у відповідності із темпами
технічного прогресу різнотипних АСУ за рахунок переходу до відкритих архітектур їх
побудови;
різке здешевлення АСУ і систем зв’язку [8] .
Висновки та перспективи подальших досліджень. Світовий досвід створення
мережевих інформаційних структур показує, що архітектура єдиного інформаційного
простору збройних сил повинна забезпечувати можливість раціонального поєднання
централізованого і розподіленого використання інформації на всіх рівнях управління. Таким
чином, застосування АСУ СП буде ефективно сприяти підвищенню ефективності
управління, та дає можливість з меншими затратами досягти поставлених завдань.
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Впровадження сучасних технологій у Збройних Силах для управління військами
(силами) дозволить:
скоротити час на збирання, оброблення та надання інформації на автоматизовані робочі
місця посадових осіб органів військового управління;
підвищити обґрунтованість прийняття рішень і розроблення планів на застосування
військ (сил) і засобів в операціях (бойових діях);
скоротити терміни та підвищити надійності обміну інформацією між органами
військового управління від стратегічного до тактичного рівнів;
підвищити ефективність управлінської роботи посадових осіб органів військового
управління;
забезпечити перехід на принципово нові методи та технології управління за
стандартами НАТО.
Перспективою подальших досліджень є задача обґрунтування вимог до систем, опис
алгоритмів та постановок інформаційно-розрахункових задач. Ступінь впровадження
результатів знаходиться на початковому рівні.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ НА РІВНІ
ВУЗЛА ТА МЕРЕЖІ В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ КЛАСУ MANET
В статті представлено методику оцінки ефективності виявлення вторгнень на рівні вузла та мережі в
МР класу MANET, яка ґрунтується на проведенні імітаційного моделювання та аналітичній оцінці методів
виявлення вторгнень. Під час досліджень експериментальним шляхом були отримані дані та побудовані
графіки залежностей, а також з`ясовано, що запропонована методика дозволяє спростити процес оцінки
ефективності методів виявлення вторгнень.
Миночкин А.И., Сова О.Я., Сальник С.В., Марылив Е.А. Методика оценки эффективности
определения вторжений на уровне узла и сети в мобильных радиосетях класса MANET. В статье
представлена методика оценки эффективности определения вторжений вторгнень на уровне узла и сети в
МР класса MANET, которая основана на проведении имитационного моделирования и аналитической оценки
методов определения вторжений. Во время исследований экспериментальным путем были получены данные и
построены графики зависимостей, а также установлено, что предложенная методика позволяет упростить
процесс оценки эффективности методов определения вторжений.
A. Minochkin, O. Sova, S. Salnik, O. Maryliv, Methodology evaluation of the effectiveness of intrusion
detection at the mobile node and network level in mobile radio networks class MANET. The article presents a
methodology for assessment the effectiveness of intrusion at the mobile node and network level in mobile radio
networks of the MANET class, which is based on simulation modeling and analytical assessment of intrusion detection
methods. During the research, data were obtained and curves of dependencies were plotted, and it was established that
the proposed methodology makes it possible to simplify the process of assessment the efficiency of intrusion detection
methods.
Ключові слова: оцінка ефективності, мобільні радіомережі, MANET, методи виявлення вторгнень.

Актуальність дослідження та постановка завдань. Організація ефективного
управління мобільними радіомережами (МР), що відносяться до класу MANET (Mobile AdHoc Networks) потребує вирішення множини завдань, одним з яких є забезпечення безпеки
передачі даних. Зважаючи на особливості функціонування МР (зокрема, складність
побудови, динамічна природа функціонування, децентралізованість та масштабованість),
виникає необхідність реалізації підсистеми забезпечення безпеки (ПЗБ), робота якої
потребує застосування відповідних методів та алгоритмів [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню захисту безпеки в інформаційних
системах та оцінки ефективності присвячено багато робіт. До авторів, які розглядали це
питання відносяться: В.Ю. Гайкович, Ю.В. Демченко, В.В. Лебедєв, В.С. Міхалевич, А.Н.
Назаров, А.С. Олексюк, В.К. Размахнін, Г.В. Фоменков, С. Шаньгин, Ю.В. Щеглов та інші.
Однак основна частина запропонованих рішень щодо оцінки ефективності, орієнтовані на
використання методів експертного оцінювання, які не враховують характеристичні
особливості МР. Тому виникає завдання, яке полягає у застосуванні таких методик оцінки
ефективності процесу виявлення вторгнень, які б відображали вплив особливостей
функціонування МР на процеси передачі інформації та забезпечення її безпеки в
радіомережах класу MANET [2 – 7].
У [2, 3] показано, що найбільшу загрозу для МР може завдати вторгнення та вплив
противника на вразливості ПЗБ. Взагалі вразливість підсистеми забезпечення безпеки є
характеристикою захищеності мережі, в свою чергу будь яка вразливість ПЗБ несе у собі
загрозу здійснення впливу на мережу чи інформацію. Вплив у МР може бути реалізовано у
вигляді атаки на окремі вузли мережі, компоненти та інформацію на рівнях мережевої моделі
OSI (Open Systems Interconnection).
Враховуючи особливості побудови мережі, ПЗБ потребує багаторівневої структури
забезпечення безпеки в МР на інформаційному, програмному та апаратному рівнях.
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Основними завданнями ПЗБ повинні бути: прийняття рішення щодо обмеження впливу на
МР, забезпечення безпеки мережі, виявлення вторгнень, блокування супротивника або
окремого вузла мережі, підтримання безпечної роботи елементів МР [3].
Виконання вказаних завдань в підсистемі забезпечення безпеки покладається на
систему виявлення вторгнень (СВВ), функціонування якої залежить від ефективної роботи
методів виявлення вторгнень (МВВ), які становлять основу будь-якої СВВ. Саме тому
актуальним залишається питання розробки нових та удосконалення існуючих МВВ для
використання в МР класу MANET, а також проведення оцінки їх ефективності.
У зв’язку з цим, мета статті полягає в підвищенні показників оцінки ефективності
виявлення вторгнень на рівні вузла та мережі в МР класу MANET.
Об`єктом дослідження є процес забезпечення безпеки інформації, яка передається
в МР.
Предмет дослідження – методика оцінки ефективності виявлення вторгнень в МР
класу MANET.
Виклад основного матеріалу. Аналіз існуючих сьогодні ПЗБ у мережах загального
призначення показує, що їх побудова ґрунтується на застосуванні програмних та апаратних
засобів, оцінка яких здійснюється на основі стандартів ISO/IEC 17799; ISO/IEC 15408; ISO
9126. Тому для визначення ефективності функціонування та технічних можливостей ПЗБ в
МР доцільно використовувати вимоги зазначених стандартів з урахуванням зазначених вище
особливостей МР.
Виходячи із вимог стандартів, ефективність функціонування ПЗБ залежить від
множини взаємопов`язаних між собою критеріїв, таких як: продуктивність, часова
ефективність, функціональна придатність, точність, захищеність, надійність, стійкість до
відмов, зручність використання, здатність до співіснування та інші. Так як деякі критерії та
характеристики ПЗБ, які вказані у різних стандартах, є взаємопов`язаними між собою, а деякі
не відображають особливостей функціонування МР класу MANET, то в якості основних
критеріїв оцінки ПЗБ доцільно визначити наступні: швидкість виявлення вторгнень, точність
виявлення вторгнень, швидкість навчання МВВ [4].
Позначення вихідних даних: МР представлена у вигляді графа G  N ,V  ,

N – множина вузлів та V  Vk , k  1, k – множина потоків даних, таких що: Vk  n pv  n pb ,

де n pv – кількість повідомлень з вторгненням, n pb – кількість повідомлень без вторгнень;





X k (t )  x k 1 (t ), x k 2 (t ),..., x k 41(t ) – 41 параметр, що описує вхідний трафік; Q(t ) – обсяг бази
I (t ) –
знань
МВВ;
множина
ідентифікованих
типів
поведінок;
l (t ) – кількість атакованих об`єктів; t 0 – початок проведення вторгнень.
Показники технічної ідентифікації:
– достовірність ідентифікації типу вторгнень Pr  Q(t ), I (t ), k (t ), M VV  ;
– інтервал часу виявлення вторгнень Т  max  t kj ,
t , якщо І  Q
– інтервал часу j -го виявлення вторгнень від k -го потоку
tіd  t nav , якщо І Q

де t kj   іd

даних; tіd – час ідентифікації поведінки; t nav – час навчання МВВ.
Обмеження та допущення: Виявлення вторгнень відбувається на основі технічної
ідентифікації параметрів трафіка. Ідентифікуються типи (DoS, U2R, R2L, Probe) атак.
Аномальна поведінка ідентифікується, як нововиявлене вторгнення. Процес вторгнення є
квазістаціонарним на інтервалі часу t 0 ...Т  .
Обмеження на процес технічної ідентифікації та ресурси:
(1)
  Pr  Pr іsn, ез  ез max , F  Fdop,
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де Pr іsn – достовірність виявлення вторгнень існуючими МВВ; е з – залишкова ємність
батареї; Fdop – допустима продуктивність МВВ.
Необхідно: провести оцінку ефективності виявлення вторгнень МВВ [5, 6], де умовою
є мінімізація інтервалу часу прийняття рішення на виявлення вторгнень,
(2)
U * t   arg min Т S t ;U t  , де S (t )  X k t ; k (t ).
U ( t )

Методика оцінки ефективності МВВ в мобільні радіомережі класу MANET.
До особливостей впливу в МР відносять вторгнення, які відбуваються за допомогою
множини різнонаправлених за своїм фізичним змістом атак на рівнях моделі OSI [7]. У
цілому вплив атак в МР можливо умовно поділити на дві частини вузлову та мережеву.
В свою чергу СВВ з метою проведення ідентифікації вторгнень проводить аналіз
мережевого трафіка, який складається з 41 параметру. Дані параметри отримуються блоком
технічної ідентифікації на основі протоколів відповідних рівнів OSI. У [8 – 10] зазначено, що
з метою зменшення обчислювального навантаження МВВ, та для більш ефективної
ідентифікації вторгнень на рівнях моделі OSI, доцільно проводити поділ 41 параметру
трафіка: на вузлову та мережеву частину; основну частину, статистичні ознаки, ознаки
окремого з`єднання, додаткові ознаки та інше.
Далі вказаний 41 параметр поділяється на 15 та 18 параметрів, які відносяться до
вузлової та мережевої частини мобільної радіомережі [5, 6, 10].
В свою чергу проведений аналіз [11 – 13] вказує на те, що вирішення завдання з
проведення оцінки ефективності виявлення вторгнень на рівні вузла та мережі вимагає
проведення імітаційного моделювання МВВ в основі якої перебуває гібридна структура
МВВ яка складається з нейронних та нейрон-нечітких мереж, направлених на виявлення
вторгнень на рівні вузла та мережі. Тому до етапів методики оцінки належать наступні:
І. Імітаційне моделювання процесу виявлення вторгнень в МР (ІМ). Шляхом
проведення імітаційного моделювання МВВ на рівні вузла та мережі в середовищі MATLAB,
експериментальним шляхом отримуються значення інтервалу часу виявлення вторгнень – Т
та достовірності ідентифікації типу вторгнень – Pr при різних умовах функціонування МВВ,
які задаються параметрами ( N , V ). Структурна схема імітаційної моделі процесу виявлення
вторгнень в МР з урахуванням МВВ зазначена на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема імітаційної моделі процесу виявлення вторгнень в МР

З даної структурної схеми видно, що імітаційна модель складається з двох частин:
передавальної та приймальної.
До передавальної частини належать 20 генераторів повідомлень, які імітують роботу
20-ти вузлів/станцій з яких надходять повідомлення. До складу генераторів повідомлень
входять: блок-генератор повідомлень з вторгненням, блок-генератор повідомлень без
вторгнень та блок формування черги повідомлень. Зазначені 20 генераторів повідомлень
формують повідомлення користуючись базою даних вторгнень, яка містить параметри
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трафіка аномального та нормального типів поведінки. Для імітації роботи МВВ за умов
неповноти та нечіткості інформації в структурі імітаційної моделі міститься блок генератор
завад, засобами якого буде імітовано невизначеності в МР, що виникають внаслідок її
динамічної топології, непередбачуваності потоків даних, тощо.
До приймальної частини належать: блок розподілу даних на вузловий та мережевий
МВВ; блоки виявлення вторгнень, у яких реалізовані методи виявлення вторгнень на рівні
вузла та мережі; блоки баз знань для МВВ на вузловому та мережевому рівні; блоки
прийняття управлінського рішення на рівні вузла та мережі; блок реалізації управлінського
рішення. При побудові приймаючої частини імітаційної моделі доцільно врахувати
характеристику існуючих засобів зв’язку. Тому, обробка даних, які забезпечують
функціонування МВВ, здійснювалася з частотою 50 МГц, що відповідає процесорам типу
DSP та ARM9, які використовуються при побудові сучасних радіозасобів.
В свою чергу процес виявлення вторгнень приймаючою частиною імітаційної моделі
включає наступні етапи:
1. Етап – Отримання вхідних даних.
Приклад параметрів трафіка X (t )  1, .., 41, (0,tcp,smtp,SF,829,327,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,1,1,0.00,0.00,0.00,0.00,1.0,0.00,0.00,8,113,0.88,0.25,0.12,0.02,0.00,0.00,0.00,0.00);
2. Етап – розподіл даних на вузловий та мережевий МВВ, X (t )  X V (t ) X M (t );
3. Етап – ідентифікація – (DoS, U2R, R2L, Probe) атак та нормальної поведінки:
3.1. На рівні вузла X V (t )  xb (t ) , b  1, .., 18 ;
3.2. На рівні мережі X М (t )  xm (t ) , m  1, .. , 15 ;
4. Етап – перевірка коректності ідентифікації:
Якщо U vt =1 та U norm =1 або U vt =0 та U norm =0, то U nov =1;

5. Етап – прийняття управлінського рішення – U (t )  uvt  unorm  unov.
Структурна схема імітаційної моделі, виконаної в середовищі MATLAB, зображено на
рис. 2 – 4.

Рис 2. Похибки навчаємої,
перевірочної
та тестової послідовностей

Рис 3. Структурна схема ІМ

Рис 4. Структура НМ

ІІ. Оцінка ефективності виявлення вторгнень. Так як для рішення завдання оцінки
ефективності виявлення вторгнень в МР необхідно враховувати не завжди відомі параметри,
які являють собою незалежні змінні (регресори) та впливають на залежні змінні
(критеріальні), у ролі яких виступають час виявлення вторгнень та достовірність виявлення
вторгнень. В свою чергу оцінювання відбувається для визначення: значення залежної змінної
за допомогою незалежної; внеску окремих незалежних змінних у варіацію залежної; ступеню
відмінності значень критеріальної залежності залежної змінної від незалежної, то для оцінки
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ефективності виявлення вторгнень в системах забезпечення безпеки доцільно застосовувати
метод Найменших квадратів. За допомогою даного методу мінімізується сума квадратів
відхилень деяких функцій, від пошукових змінних, які претендують на представлення
регресійної залежності [14, 15].
В даному методі стохастична залежність між явищами описується, за допомого
гіперболічної регресії:
1

y  b0  b1  .
(3)
x
де b0 – вирівнююча стала, яка відповідає точці перетину кривої регресії з віссю y ;
b1 та b2 – параметри регресії, яка характеризує залежність змінної y від змінної х .
Підбір функції відбувається виходячи із напрямку оцінки зв`язків між явищами. Тому
для підрахунку оцінки ефективності МВВ в МР, у разі моделювання виявлення вторгнень на
відрізку часу, доцільно використовувати гіперболічну функцію.
Нехай для опису залежності використовується гіперболічна форма зв`язку (3). При
застосуванні методу Найменших квадратів до виразу (3), отримаємо систему рівнянь.
1
(4)
 yi  b0 m  b1  
xi

1
1
1
 yi x  b0  x  b1   x 2
i
i
i

(5)

Вирішуючи їх, знаходимо b0 та b1 :
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2

де m – відрізки часу проведення оцінювання.
За формулами (6) та (7) розраховуємо оцінку параметрів гіперболічного рівняння
регресії, для МВВ та для кожного виду впливу типів вторгнень на об`єкти мережі. Після
отримання оцінки параметрів при застосуванні виразу (3) будуємо відповідні графіки
залежності. Оцінка середнього значення виявлення вторгнень МВВ наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінка середнього значення виявлення вторгнень МВВ
Значення
Відрізки

Х
(сек.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Сума

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
391

Y
( Pr

, %)

88,75
89,5
90,5
91
92
93
93,75
94,75
95
96
96,75
97,25
97,75
1216

1/X

1/X2

Y/X

1
0,2
0,1
0,066
0,05
0,04
0,033
0,028
0,025
0,022
0,02
0,018
0,016
1,62

1
0,04
0,01
0,0044
0,0025
0,0016
0,0011
0,0008
0,0006
0,0005
0,0004
0,0003
0,0003
1,0625

88,75
17,9
9,05
6,066
4,6
3,72
3,125
2,707
2,375
2,133
1,935
1,768
1,629
145,759

– значення: b0 = 94,38; b1 = -6,77; t kj = 177 мс; t nav = 173 мс.
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На графіках рис. 5 – 7 зображені результати оцінки ефективності виявлення вторгнень
МВВМР [5, 6] на рівні вузла та мережі у вигляді залежностей достовірності виявлення
вторгнень, часу навчання МВВ та часу виявлення вторгнення від кількості вузлів (потоків)
при впливі на 1 об`єкт МР, який представлений 1 рівнем моделі OSI та відповідними йому
протоколами. На графіках рис. 8 – 10 відображені результати оцінки ефективності виявлення
вторгнень МВВМР [5, 6] на рівні вузла та мережі у вигляді залежностей достовірності
виявлення вторгнень, часу навчання МВВ та часу виявлення вторгнення від кількості вузлів
(потоків) при впливі на 7 об`єктів МР, які представлені 7 рівнями моделі OSI та
відповідними протоколами для них протоколами.
З графіків видно, що при збільшенні кількості об`єктів на які відбувався вплив,
значення оціночних показників змінюється у бік погіршення в наслідок збільшення
обчислюваної складності ідентифікації вторгнень. Але значення оціночних показників
удосконалених МВВМР [5, 6] мають виграш у порівнянні з існуючою системою виявлення
вторгнень (IDS), а саме:
– достовірність виявлення вторгнень (рис. 5 та 8) удосконаленим МВВМР, в порівнянні
з існуючою IDS, збільшується за рахунок застосування алгоритмів навчання та ідентифікації;
– час виявлення вторгнень (рис. 7 та 10) удосконаленим МВВМР, в порівнянні з
існуючою IDS, зменшується за рахунок застосування алгоритмів ідентифікації вторгнень, які
не використовуються в існуючих методах, та в наслідок зменшення часу навчання нейронної
мережі;
– час навчання удосконаленого МВВМР (рис. 6 та 9), в порівнянні з існуючою IDS,
зменшується за рахунок застосування алгоритмів ідентифікації та навчання, в наслідок чого
в удосконаленому МВВ час навчання нейронної мережі попереднім вторгненням менший,
ніж час виявлення наступного вторгнення.
В цілому вказана на графіках оцінка ефективності виявлення вторгнень демонструє
менший час виявлення вторгнень та вищу достовірність виявлення вторгнень для
удосконалених МВВМР в порівнянні з існуючої IDS, завдяки використанню розподілу
множини різнорідних параметрів, застосуванні алгоритмів ідентифікації та навчання.
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Рис. 5. Залежності достовірності
виявлення вторгнень Pr
від кількості вузлів (потоків даних) k
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Рис 8. Залежності достовірності
виявлення вторгнень Pr від кількості
вузлів (потоків даних) k
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Рис. 6. Залежності часу навчання tнав
від кількості вузлів (потоків даних) k
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Рис 9. Залежності часу навчання tнав
від кількості вузлів (потоків даних) k
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Рис. 7. Залежності часу виявлення
вторгнень tjk від кількості вузлів
(потоків даних) k
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Рис 10. Залежності часу виявлення
вторгнень tjk від кількості вузлів
(потоків даних) k

Оцінка ефективності виявлення вторгнень вказує на те, що на даному етапі розвитку
інформаційних технологій розроблена методика є актуальною. Застосування даної методики
до МВВМР [5, 6] свідчить про адекватність її розробки. В свою чергу етапи проведення
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оцінки показують, що оцінка має структурований та поетапний характер. Дана методика
може бути застосована для методів виявлення та запобігання вторгнень або слугувати
основою для розробки методу оцінки рівня безпеки всієї МР.
Висновки. У статті представлена методика оцінки ефективності виявлення вторгнень
на рівні вузла та мережі в МР класу MANET, яка основана на імітаційному моделюванні
процесу виявлення вторгнень в МР. При застосуванні методики до МВВ зазначених в [5, 6],
було зафіксовано зменшення часу виявлення вторгнень МВВМР в середньому на 15 – 20%
при збереженні достовірності виявлення вторгнень на рівні не нижчому, ніж в існуючих
системах виявлення вторгнень.
З метою підвищення ефективність функціонування методів виявлення та запобігання
вторгнень в МР у ході подальших досліджень буде розроблено методику побудови баз знань
для функціонування МВВ у МР класу MANET.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний етап експлуатації озброєння
зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України характеризується достатньо
тривалим перебуванням на озброєнні зразків зенітного ракетного озброєння (ЗРО), які
внаслідок існуючих обмежень щодо можливості проведення заводських ремонтів і
забезпеченості комплектів запасного інструменту і приладдя запасними частинами та
матеріалами практично вичерпали призначені ресурси (терміни) служби, передбачені
регламентованою стратегією технічної експлуатації і ремонту (ТЕ і Р), отже, перебувають у
стані нештатної експлуатації, яка здійснюється на підставі рішення про продовження
призначених показників надійності, ухваленого на підставі оцінки поточного технічного
стану радіоелектронних засобів ЗРО [1].
Аналіз останніх публікацій. Загальноприйнятим напрямом забезпечення
працездатного стану (нормативно визначеного рівня надійності) виробів в умовах
обмеженого фінансування є впровадження стратегії ТЕ і Р за станом [2, 3], яка передбачає
періодичне проведення контролю граничного стану (КГС) [4] кожного зразка ЗРО, за
результатами якого приймається рішення про подальшу експлуатацію зразка ЗРО за
технічним станом або проведення ремонту за технічним станом, або припинення
експлуатації [5]. Періодичність проведення КГС погоджується з максимальним періодом
технічного обслуговування і для зразків ЗРО складає один рік [6].
Оскільки прийняття рішення про проведення ремонту зразка ЗРО здійснюється за
результатами КГС, а не відповідно до встановленого ресурсу (терміну служби) до середнього
(капітального) ремонту, який передбачений регламентованою стратегією ТЕ і Р [7], виникає
необхідність урахування особливостей експлуатації за технічним станом в межах існуючої
системи планування ремонту ЗРО.
Існуюча система планування заходів технічного обслуговування і ремонту передбачає
поточне (на наступний рік) і перспективне планування заходів технічного обслуговування і
ремонту ЗРО. Згідно з діючими нормативними документами планування здійснюються
відповідно до встановленого ресурсу (терміну служби) до середнього (капітального)
ремонту, передбачених регламентованою стратегією ТЕ і Р, та результатів КГС зразків, що
експлуатуються за технічним станом. Нормативними документами за результатами КГС
визначено проведення наступних заходів [5]:
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– відновлювальних робіт або заводського ремонту – для зразків ЗРО, які досягли
граничного стану;
– технічного обслуговування великої періодичності та поточного ремонту – для зразків
ЗРО, які не досягли граничного стану та мають запас ресурсу більший за період
проведення КГС.
При цьому механізм знаходження запасу ресурсу зразків ЗРО, які не досягли
граничного стану, не визначений, а для зразків ЗРО, які не досягли граничного стану та
мають запас ресурсу менший за період проведення КГС не визначені заходи підтримання
необхідного рівня готовності до використання за призначенням. Отже, існуючий механізм
планування ремонту ЗРО потребує доопрацювання у таких напрямах:
– прогнозування показників надійності зразків ЗРО для визначення зразків ЗРО, які на
момент КГС не досягли граничного стану та мають запас ресурсу більший за період
проведення КГС;
– визначення порядку планування ремонту зразків ЗРО, які на момент КГС не досягли
граничного стану та мають запас ресурсу менший за період проведення КГС.
Мета статті – розробка рекомендацій щодо планування ремонту зенітного ракетного
озброєння при експлуатації за технічним станом.
Основна частина. З метою доопрацювання існуючого механізму планування ремонту
ЗРО у [8] запропонований метод планування виходу у середній (капітальний) ремонт зразків
ЗРО при експлуатації за технічним станом, який дозволяє розподілити однотипні зразки ЗРО
на дві групи. До першої групи відносять зразки ЗРО, які протягом наступного року не
потребують проведення ремонту. До другої групи відносять зразки ЗРО, які протягом
наступного року потребують проведення ремонту. Крім того, для зразків ЗРО, які віднесені
до другої групи, визначається черговість здійснення ремонту за технічним станом.
Практична реалізація цього методу планування виходу у ремонт зразків ЗРО при
експлуатації за технічним станом потребує виконання наступних дій:
1. Експлуатація зразків ЗРО за технічним станом з накопиченням даних про відмови
зразків.
2. Щоквартальне оцінювання середнього наробітку на відмову кожного зразка ЗРО.
3. Проведення контролю граничного стану зразків ЗРО.
4. Перевірка досягнення зразком ЗРО граничного стану.
5. Прогнозування показника „середній наробіток на відмову” на наступний рік.
6. Перевірка досягнення показником „середній наробіток на відмову” гранично
допустимого значення протягом наступного року.
7. Визначення кварталу, у якому показник „середній наробіток на відмову” досягає
свого граничного значення.
8. Планування виходу зразка ЗРО у ремонт на наступний рік.
9. Організація заходів щодо проведення ремонту зразка ЗРО за технічним станом.
Блок-схема методу планування виходу у ремонт зразків ЗРО при експлуатації за
технічним станом, яка реалізує вказану послідовність дій, приведена на рисунку 1.
Вихідними даними для застосування методу планування виходу у ремонт зразків ЗРО
при експлуатації за технічним станом є результати контролю граничного стану зразків ЗРО
та їх експлуатації між цими контролями. У випадку фіксування граничного стану зразка ЗРО
під час проведення КГС, він потребує негайного проведення ремонту за технічним станом.
Для решти зразків ЗРО за результатами експлуатації здійснюється індивідуальне
щоквартальне оцінювання показника „середній наробіток на відмову”.
За отриманими оцінками середнього наробітку на відмову та результатами контролю
граничного стану здійснюється прогнозування показника „середній наробіток на відмову” на
наступний рік.
На теперішній час виділяють більш, ніж 150 методів прогнозування, однак більшість з
них являють собою вдале практичне застосування окремих прийомів декількох базових
методів з урахуванням особливостей конкретного процесу прогнозування [9]. Всі методи
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прогнозування за ступенем формалізації поділяться на інтуїтивні (експертні) та
формалізовані. Базовими формалізованими методами є метод найменших квадратів, метод
експоненціального згладжування, метод ймовірнісного моделювання, метод адаптивного
згладжування, метод регресії та метод групового урахування аргументів.
1

2

3

Експлуатація зразків ЗРО
за технічним станом
Щоквартальне оцінювання наробітку
на відмову зразків ЗРО

Контроль граничного стану зразків ЗРО

4
Ні

Стан зразка ЗРО
граничний ?

5

Прогнозування середнього наробітку
на відмову на наступний рік

Так
6

7

Планування зразка ЗРО в ремонт у
найближчому кварталі
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значення?

Ні

Так
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Визначення кварталу, у якому за результатами
прогнозування середній наробіток на відмову
досягає граничного значення
9

Планування зразка ЗРО в ремонт у кварталі, що
передує кварталу, у якому середній наробіток
на відмову досягає граничного значення
10

Ремонт зразків ЗРО

Рис. 1 – Блок-схема методу планування виходу у ремонт зразків ЗРО
при експлуатації за технічним станом

Методи узагальненого згладжування та метод групового урахування аргументів не
можуть бути застосовані для прогнозування показника безвідмовності зразків ЗРО, оскільки
потребують великої кількості спостережень для забезпечення надійного прогнозу. Внаслідок
ігнорування послідовності спостережень застосування методу узагальненого згладжування
для прогнозування показника безвідмовності зразків ЗРО також недоцільно.
Досвід практичного застосування методу експоненційного згладжування свідчить, що у
більшості практичних випадків використовуються поліноми першого і другого ступеню,
оскільки використання моделей порядку більшого за другий, не призводить до суттєвого
збільшення точності прогнозу, проте суттєво ускладнює розрахунки [9]. Слід відзначити, що
метод найменших квадратів, метод експоненційного згладжування та метод регресії дають
практично однакові вирази для функції прогнозу. Відмінність методів полягає у різному
порядку визначення коефіцієнтів функції прогнозу. Причому перевагу слід віддати методу
регресії, який на відміну від інших дозволяє урахувати, за необхідності, вплив на показник
безвідмовності декількох факторів і навіть взаємодії цих факторів.
Обмеження методу регресії на відсутність кореляції факторів між собою та відсутність
кореляції між факторами та помилкою прогнозування знімаються відомими процедурами
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авторегресійних перетворень, переходу до різниць вхідних і вихідних величин та ін., отже не
є принциповими [9].
Отже, для прогнозування середнього наробітку на відмову моделі лінійної регресії виду
y  b0  b1t ,

де коефіцієнти регресії b0 ,b1 знаходяться з виразу векторно-матричного виразу

 

b  т 

1 т

 y,

де
т
b   b0 ,b1  –

вектор коефіцієнтів регресії;
1 T 
 1 2T  –


 ... ... 


 1 nT 

матриця незалежних змінних (час, який ураховує номер кварталу, на якому здійснюється
оцінка середнього наробітку на відмову);
т
y   y1, y2 ,..., yn  –

вектор результатів спостережень (щоквартальних оцінок середнього наробітку на відмову).
Згідно з вище наведеними виразами для кожного засобу ЗРО за результатами їх
експлуатації за технічним станом протягом декількох останніх років отримують функцію
індивідуального прогнозу середнього наробітку на відмову, наприклад, такого вигляду:
T0  31,82  0,42T ,

де T – номер кварталу.
Отриманій функції прогнозу відповідає залежність наробітку на відмову
радіоелектронного засобу зразка ЗРО від тривалості експлуатації за технічним станом, яка
наведена на рис. 2 суцільною лінією. Точками на рисунку 2 показані щоквартальні оцінки
середнього наробітку на відмову за останні п’ять років експлуатації засобу за технічним
станом, по яким отримана функція прогнозу. Пунктирною лінією приведене мінімально
припустиме значення середнього наробітку на відмову для цього типу радіоелектронних
засобів ЗРО.
Якщо за результатами прогнозування середній наробіток на відмову зразка ЗРО
протягом наступного року досягає граничного значення, то цей зразок ЗРО планується у
ремонт за технічним станом на наступний рік (дивись рис. 1). Причому здійснення ремонту
необхідно спланувати хоча б на один квартал раніше за момент прогнозованого досягнення
середнім наробітком на відмову граничного значення. Якщо за результатами прогнозування
середній наробіток на відмову зразка ЗРО не досягає граничного значення, то здійснення
ремонту цього зразка на наступний рік не планується.
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Метод планування виходу у ремонт зразків ЗРО при експлуатації за технічним станом
доповнює існуючий механізм планування ремонту зразків ЗРО в частині, що стосується
зразків ЗРО, які експлуатуються за технічним станом. У випадку, якщо зразок ЗРО не
переведений на експлуатацію за технічним станом, для застосування розробленого методу до
цього зразка необхідно передбачити проведення контрольно-відновлювальних робіт [5].

Рис. 2 – Залежність середнього наробітку на відмову радіоелектронного засобу зразка зенітного
ракетного озброєння від тривалості експлуатації за технічним станом

З вище викладеного випливають наступні рекомендації щодо застосування методу
планування виходу у ремонт зразків зенітного ракетного озброєння при експлуатації за
технічним станом в існуючий системі планування ремонту зенітного ракетного озброєння:
1. Оскільки вихідні дані для застосування розробленого методу накопичуються
протягом експлуатації зразка зенітного ракетного озброєння за технічним станом, необхідно
проводити суворий облік сумарного наробітку елементів зразка зенітного ракетного
озброєння та кількості відмов протягом цього наробітку. Щоквартальне оцінювання
середнього наробітку на відмову зразків зенітного ракетного озброєння здійснювати у
технічних частинах (службах ракетно-артилерійського озброєння) як відношення сумарного
наробітку зразка зенітного ракетного озброєння протягом кварталу до кількості зафіксованих
відмов апаратури та подавати отримані оцінки у порядку підпорядкованості разом з
пропозиціями щодо термінів проведення заходів технічної експлуатації і ремонту на
наступний рік.
2. У зв’язку з відсутністю рішення щодо створення у військових частинах бригад
технічного обслуговування і ремонту, передбачених [5], контроль граничного стану
проводити у військових частинах силами і засобами мобільних ремонтно-діагностичних
комплексів, якими планується оснастити ремонтно-відновлювальні органи повітряних
командувань. Для цього пропонується внести зміни у [5] та інші нормативні документи щодо
порядку проведення контролю граничного стану та відновлювальних робіт, а також
здійснити доукомплектування ремонтно-відновлювальних органів повітряних командувань.
3. При прийнятті рішення про досягнення зразком зенітного ракетного озброєння
граничного стану в ході контролю граничного стану виводити цей зразок зенітного
ракетного озброєння в ремонт у наступному кварталі шляхом внесення змін у відповідні
плани на поточний рік.
4. Прогнозування середнього наробітку на відмову зразків зенітного ракетного
озброєння на наступний рік здійснювати індивідуально для кожного зразка зенітного
ракетного озброєння (його складових) у визначеному Командуванням Повітряних Сил
Збройних сил України органі управління відповідно до виразів лінійної регресії. Кожного
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року прогноз здійснювати за результатами експлуатації зразка зенітного ракетного озброєння
за декілька останніх років, уточнюючи регресійні залежності. Для автоматизації процесу
прогнозування та усунення впливу людського фактору на його результати розробити
програмний продукт та ввести його в дію згідно з діючими нормативними актами.
5. Командирам військових частин (керівникам структурних підрозділів) планувати
вихід у ремонт зразків зенітного ракетного озброєння, які за результатами прогнозування
середнього наробітку на відмову протягом наступного року досягають граничного стану, у
кварталі, що передує прогнозованому кварталу досягнення граничного стану.
Висновки. Розроблена блок-схема методу планування виходу у ремонт зразків
зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом, яка пояснює порядок
його практичного застосування. Наведені отримані за результатами експлуатації зразків
зенітного ракетного озброєння вирази, які дозволяють здійснити прогнозування середнього
наробітку на відмову конкретних радіоелектронних засобів зенітного ракетного озброєння.
Визначено місце методу планування виходу у ремонт зразків зенітного ракетного озброєння
при експлуатації за технічним станом в існуючий системі планування виходу у ремонт
зразків зенітного ракетного озброєння та визначені особливості вирішення задач планування
ремонту зенітного ракетного озброєння на різних рівнях системи планування заходів
технічного обслуговування і ремонту зразків зенітного ракетного озброєння з урахуванням їх
експлуатації за технічним станом.
Напрямом подальших досліджень є розгляд питань автоматизації процесів прийняття
рішення керівним складом з використанням створеного програмного забезпечення.
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ВАРІАНТ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
В статті запропоновано варіант створення національної системи супутникового зв'язку на базі малих
низько орбітальних космічних апаратів.
Паламарчук С.В., Кузавков В.В., Зарубенко А.А. Вариант создания национальной спутниковой
системы связи. В статье предложен вариант создания национальной системы спутниковой связи на базе
малых низко орбитальных космических аппаратов.
S. Palamаrchuk, V. Kuzavkov, A. Zarubenko The option of creating a national satellite communication
system. The article proposes the option of creating a national satellite communication system based on small low
orbital spacecraft.
Ключові слова: міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), міжнародно-правовий захист (МПЗ),
національна система супутникового зв'язку, міжнародні супутникові оператори, Регламент Радіозв'язку.

Вступ
В недалекому минулому використання супутникових систем як на низьких так і на
високих орбітах було привілеєм обмеженого числа „космічних” адміністрацій і потужних
міжнародних супутникових операторів (Інтелсат, Евтелсат, Астра та ін.). Сучасна ситуація
істотно змінилася і характеризується швидким зростанням числа нових заявлених систем які
або об’єднують групи країн, або створюються окремими адміністраціями для задоволення
своїх національних потреб (рис. 1). При цьому з кожним днем ускладнюється процес доступу
до орбіти і спектру для „нових” учасників через перевантаження орбіти.

Рис. 1 Фактичне зростання кількості операторів супутникового зв’язку

Кожен новий проект супутникової системи (угруповання) повинен проходити ряд
етапів. Перший етап розробки будь-якої нової планованої супутникової системи починається
з визначення і постановки детальної мети (визначення основних вимог до системи). Другій
етап – технологічне проектування системи з плануванням запуску супутника і проведення
робіт із забезпечення міжнародно-правового захисту.
Оскільки обидва процеси вимагають значного часу їх доводиться проводити
паралельно.
При цьому слід мати на увазі, що метою є створення системи, а не просто запуск або
придбання супутника. Найважливішою складовою успіху є своєчасне створення
інфраструктури на Землі (станцій управління, розгортання мережі наземних станцій
користувачів з відповідним абонентським обладнанням), інформаційна завантаження
супутника.
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Реалізація концепції [1] використання національного супутника зв’язку на
геостаціонарній орбіті прийнята в Україні зіткнулася з низкою ускладнень які не вдається
подолати вже понад два десятиліття. І відсутність надійного (власного) носія, здатного
здійснити вивід супутника на потрібну орбіту не єдине з них. Слід також враховувати значні
безповоротні фінансові втрати, які пов’язані з міжнародними погодженнями (у випадку не
реалізованої системи кошти не повертаються а ресурси не резервуються).
В якості альтернативи авторами пропонується розглянути варіант супутникової системи
на основі низько орбітальних супутників – створення угруповання на низькій орбіті.
Охарактеризуємо деякі етапи, необхідні для створення такої супутникової системи.
Постановка завдання в загальному вигляді
У 1998 році побачила світ „Національна космічна програма України на 1998 – 2000
роки”, одним з основних завдань якої було створення системи „Либідь”. Після 2000 року за
сприяння Національного космічного агентства України (НКАУ) і ДП „Укркосмос” була
розроблена нова реалізація проекту „Либідь”, яка передбачає створення геостаціонарної
(GEO) системи супутникового зв’язку на базі вітчизняних супутників малого класу (вагою до
800 кг), їх висновок на орбіту планувалося здійснити за допомогою ракети-носія „Циклон-4”.
Вартість супутника зв’язку малого класу українського виробництва з 5 – 10 ретрансляторами
на борту повинна була за попередніми оцінками скласти всього 20 – 30 млн. доларів. Новий
проект передбачалося здійснити до 2005 року, однак реалізації проекту не відбулося. Влітку
2009 року було прийнято чергове рішення уряду України про будівництво і запуск до 1
вересня 2011 року українського супутника зв’язку, на що планувалося витратити 412
мільйонів гривень.
В даний час космічний сегмент українських систем зв’язку формується на основі
оренди ресурсу іноземних супутників зв’язку.
Основні напрями та шляхи реалізації Стратегії розвитку космічної діяльності на період
до 2022 року затвердженою наказом ДКА від 21.05.15 року № 100 спрямовані на збереження
за Україною статусу космічної держави, поетапне набуття статусу члена Європейського
космічного агентства, активна участь в європейських та міжнародних космічних програмах і
проектах, впровадження в Україні європейських стандартів космічної діяльності. Розвиток
національного виробництва систем управління ракет-носіїв різноманітного класу на основі
лазерних гіроскопів, оптичних та інших оптико-електронних пристроїв. Створення та
впровадження сучасних технологій виробництва низькоорбітальних та геостаціонарних
космічних апаратів та їх складових частин, включаючи оптичні сканери високої на
надвисокої просторової розрізненої здатності та оптичних астро-навігаційних приладів. [2, 3]
Аналіз останніх публікацій
Питанню розвитку та побудови національної системи супутникового звязку була
приділена значна увага таких дослідників, як: Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К.
Шахнович И. В., Галаган О. Я., Мельник А М, Михайлов Н К, Макаров, Кузовников А.В.,
Анпилогов В.Р. та інших.
Дослідження цих фахівців стосувалися таких складних тем як: розвиток космічної
діяльності України [4], аналіз перспектив євроінтеграції України в космічній сфері [5, 6],
розвиток національної системи супутникового зв’язку [7], проблеми розвитку
низькоорбітальної багатофункціональної системи персонального супутникового зв’язку [8],
ефективність низькоорбітальних систем супутникового зв’язку на основі малих космічних
апаратів [9].
Аналіз робіт та передумов створення НССЗ в інших країнах показав, що: обсяг послуг,
забезпечення яких вимагає використання супутникових каналів, значна вартість проекту,
географічне положення країни, особливості рельєфу, розміри і так далі, – не грають
визначальної ролі при вирішенні питання по розгортанню системи. Рентабельність систем
супутникового зв’язку визначається не тільки національним телекомунікаційним
завантаженням, але й наданням каналів операторам інших країн. До визначальних також
можна зарахувати технічні можливості країни. Тільки сукупність цих умов може однозначно
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вирішити питання про доцільність побудови НССЗ. Головним залишається питання
економічної доцільності створення системи.
Метою статті є розгляд варіанту створення національної системи супутникового
зв’язку на базі малих низько орбітальних космічних апаратів з регіональною зоною покриття.
Визначення основного завдання і конфігурації системи
Аналіз тенденцій розвитку закордонних космічних комплексів (КК) систем зв’язку й
телекомунікації показав, що на перший план виходять мережні інформаційні технології і їхнє
застосування в складі орбітальних угруповань (ОГ) космічних апаратів (КА), які
розглядаються вже як сукупності космічних інформаційних вузлів (КІВ) мережної
архітектури, що володіють певними інформаційними і обчислювальними ресурсами. Самі КА
і їхні складові частини позиціонуються вже не як апаратні рішення, а як прикладні
процеси [8].
Ці технології забезпечують досягнення потенційних можливостей космічних засобів по
глобальності й оперативності доступу до інформації про будь-які просторові об’єкти в
космічному й повітряному просторі, на суші й морі. Відкриваються нові можливості по
організації зв’язку й наданню телекомунікаційних послуг широкому колу користувачів,
рішенню завдань координатно-часового й навігаційного забезпечення, а також завдань
фундаментальної й прикладної науки.
Тому, перше питання, яке потребує відповіді, це питання в чиїх інтересах створюється
система: рішення урядових завдань, комерційна система зв’язку і мовлення, комбінована
система. Відповідь на це питання має суттєве значення для наступних етапів проектування, а
саме, мова йде про фінансування.
Аналіз наявної у відкритих джерелах інформацію про заявки, що надходять в МСЕ від
„нових” учасників показує, що більшість передбачає йти шляхом створення комбінованої
системи.
На початковому етапі також визначаються: якою буде зона обслуговування майбутньої
системи, яка необхідна пропускна здатність, енергетичні характеристики всіх складових
частин майбутньої системи (мобільного абонентського обладнання, супутникових
транспондерів, базових станцій). При цьому слід мати на увазі, що обрана зона
обслуговування в значній мірі визначає подальші етапи роботи з міжнародно-правового
захисту (МПЗ) планованої системи, а також обсяг і витрати на ці заходи.
На цьому-ж етапі також необхідно визначити та зарезервувати діапазони частот, позиції
на орбіті і зони обслуговування мережі, які доведеться уточнювати за результатами
координаційних процедур в рамках заходів з міжнародно-правовому захисту проектованої
системи.
Наявність супутника, що завжди знаходиться в єдиному місці, забезпечує необхідне
покриття території. При цьому: має місце значна затримка сигналу (відстань до супутника
становіть біля 35000 км., значне енергетичне затухання сигналу, відповідні розміри
приймально-передавальних антенних систем, високі вимоги до енергетичних параметрів
передавальних пристроїв (відповідно і параметрів джерел живлення) та чутливості
приймального устаткування. Окрім того, час існування такого супутника (в мірний час)
визначається не стільки надійністю елементної бази, скільки запасами пального, необхідного
для постійного корегування орбітальної позиції та утримання супутника в заданому місці. У
випадку військового часу існування та функціонування такого супутника викликає дуже
великі сумніви.
Натомість, ідея про створення системи супутникового зв’язку на базі малих низко
орбітальних космічних апаратів вже апробована („Globalstar”, „Iridium”, „Inmarsat”, „Turaya”
та інш.). Побудова такої системи супутникового зв’язку визначається низкою переваг, у
порівнянні із системою на основі геостаціонарних КА:
низька орбіта збільшує кількість потенційних постачальників послуг з доставки носіїв;
відносно малі висоти знижують вимоги по енергетиці до бортового устаткування, що
значно знижує габарити і вагу КА, навіть до розмирів наносупутників;
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суттєво зменшується вартість окремо взятого комплекту і збільшується кількість
одночасно запущених комплектів;
абонентські термінали (АТ) використовує малогабаритні ненаправлені антени із
загальною масою від 0,3 до 3 кг;
абонентські термінали розміщаються безпосередньо у користувачів;
можливість поступового нарощування угруповання, живучість системи і її
функціональність вже при мінімальній кількості КА.
На прикладі побудови низькоорбітальної системи Російської Федерації „Гонец”
розглянемо деякі якісні характеристики [8].
У якості визначальних при виборі оптимальної орбітальної побудови угруповання КА
низко орбітальної системи зв’язку, як правило, використається системна характеристика – час
очікування зв’язку з імовірністю: 0,9; 0,8; 0,7. Залежність часу очікування від значення
широти обслуговування представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Час очікування сеансу зв’язку для системи з 4 площин по 3 КА в кожній
Широта, град

Час очікування сеансу зв'язку, хв.
Ймовірність= 0,9

Ймовірність= 0,9

Ймовірність= 0,9

40

17,79

12,04

6,08

50

15,00

8,19

2,17

60

5,64

1,78

0,0

Таблиця 2
Приклад споживчих характеристик системи, що складається з 12 КА
Параметр

Значення

Метод доступу в канал

За розкладом та вимогою

Перерви звязку, хв. До

15

Час доставки повдомлень, хв. До

30

Дуплексні ТЛФ канали в зоні обслуговування КА

5

Точність визначення координат абонента по GPS, м

10

Точність визначення координат абонента засобами НССЗ

1000 м

Швидкість передачи інформації в радіолінії, кбіт/с:
Земля — КА
КА-Земля (РС, АТ)
КА-КА

9,6
64
немає

Пропускна спроможність одного КА, Мбіт/добу до

270

Термін активного існування Ка, років

5

Кількість терміналів, що обслуговуються на протязі 1 хв. при
розмірністі повідомлень 10 Кбіт, шт

300

Загальна кількість абоентів в системі, тис. шт.

200

Таблиця 3
Основні характеристики КА
Параметр

Значення

Пропускна спроможність КА, Мбіт/добу до

5000

Обєм бортового ЗУ, Мбайт

64

Термін активного існування, лет

10

Швидкість передачи інформації, Кбіт/с

9,6-1024

Кількість радіотелефонних каналів, шт.

50

Якщо при створенні системи передбачається обмежитися національним покриттям, то
істотно спрощуються процедуру міжнародної координації (Додатки 30, 30А і 30В до
Регламенту радіозв’язку МСЕ [10]). Разом з тим національне покриття, передбачене в цих
Планах, істотно обмежує комерційну цінність системи і може бути обґрунтовано тільки для
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країн з великими географічними розмірами. Тому більшість нових проектів не обмежується
тільки національним покриттям, а намагаються заявити розширені зони обслуговування або
ж шляхом включення в Списки додаткового використання Планів або шляхом використання
Процедур Статей 9 та 11 Регламенту радіозв’язку МСЕ. (Слід мати на увазі що таке
розширення призводить до необхідності застосування більш складних процедур
координації).
До складу запропонованої систему повинні входити:
космічний комплекс призначений для розгортання, підтримки і керування орбітальним
угрупованням космічних апаратів;
зв’язний комплекс разом з космічним комплексом призначений для передачі цифрової
інформації в пакетному режимі і забезпечення радіотелефонного зв’язку рухомих і
стаціонарних абонентів;
центр керування системою призначений для планування, організації, контролю
експлуатації системи і керування ОГ КА ;
наземні засоби споживачів призначені для реалізації заданого виду послуг зв'язку в
різних умовах експлуатації і доступу до наземних ресурсів.
Заява, координація, реєстрація та міжнародно-правовий захист
Розгортання будь-якої нової супутникової системи вимагає великих інвестицій,
повернення яких може бути забезпечений лише за умови гарантованої безперешкодної
роботи протягом запланованого терміну служби. У зв’язку з цим міжнародне визнання і
відповідно міжнародно-правовий захист набувають особливого значення. Міжнародним
регулюванням діяльності людства в космосі займається цілий ряд міжнародних організацій,
починаючи з ООН, проте, тільки Міжнародний союз електрозв’язку дає можливість через
реалізацію процедур Регламенту радіозв’язку забезпечити скоординоване і безперешкодне
використання різних орбіт і спектра частот.
На сьогодні існує два підходи для забезпечення такого скоординованого використання
орбіт і спектру – через процедуру міжнародної координації або відповідно до діючих Планів
(детальний опис процедур в рамках статті не наводиться). В узагальненому вигляді –
відправною крапкою є публікація в Бюро Радіозв’язку вихідної інформації про заплановану
систему, визначаються адміністрації та органи управління (влади), які можуть бути задіяні і з
якими сторона-заявник повинна провести координацію, по завершенню чого частотні
присвоєння заносяться до Головного регістру Бюро радіозв’язку. Додаткові обмеження
існують і в строки проведення зазначених погоджень (близько семі років). Після закінчення
даного терміну мережа вводиться в експлуатацію і набуває статусу повного міжнародного
визнання, або виключається з Міжнародного довідкового регістра частот. Виконання цієї
вимоги безпосередньо пов’язано з платоспроможністю заявника, стану економіки і
політичної стабільності. Окремим випадком (альтернативою) є ситуація, яка застосовується
останнім часом. Це використання заявки іншої адміністрації, термін дії якої закінчується, а
реалізація затримується.
При цьому права залишаються за заявленою адміністрацією, а власником супутника і
мережі в цілому є нова адміністрація, яка реалізує таким чином на практиці поставлені
завдання.
Процедури заяви, координації і реєстрації „непланових” супутникових мереж є
складними, тому для їх реалізації в разі нових заявників доцільно (необхідно) передбачити
залучення фахівців і представників консультаційних фірм (знову необхідно передбачити
відповідні фінансові витрати). Крім того, міжнародно-правовий захист вимагає постійної
уваги і відповідного супроводу.
Проектування і планування реалізації системи
Проектування розгортання супутникової системи зв’язку (зв’язку з мобільними
абонентами) має враховувати хоча б попередні результати або перспективи міжнародної
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координації (орбітальна позиція, використовувані частоти, зона обслуговування) і як
зазначалося, має укладатися в тимчасові рамки реалізації заявки, поданої в МСЕ [10].
При цьому може бути обраний один з декількох варіантів: проектування і запуск нових
супутників, спеціально виготовлених і запущених для запланованої системи. У цьому
випадку велика ймовірність не вписатися в часові обмеження Регламенту Радіозв’язку
(проектування, виготовлення, запуск і введення в експлуатацію супутника). При виборі цього
варіанту необхідно визначити виробника ШСЗ і засоби запуску (реальні можливості
світового ринку вельми обмежені); почати реалізацію запланованої мережі з використанням
куплених або орендованих КА що знаходяться на орбіті, вивільнених від експлуатації іншою
міжнародною організацією після запуску нових апаратів на заміну старих; реалізувати
мережу на базі орендованих транспондерів супутників, що належать іншому оператору
(відомству, державі).
Крім отриманого таким чином власного космічного сегмента, великих зусиль (часу)
вимагає розгортання відповідних мереж земних станцій, призначених для подальшої роботи
в новій запланованій супутниковій системі. При достатньому довгостроковому фінансуванні,
доцільно почати розгортання наземних станцій не чекаючи запуску та створення
повноцінного угруповання на орбіті.
Надійність супутникової системи зв’язку.
Наявність декількох одночасно функціонуючих КА в НОССЗ в зоні обслуговування
конкретних абонентів дає можливість в надійності встановлення і ведення зв’язку в
порівнянні з геостаціонарною системою.
Проведемо спрощений аналіз надійності функціонування низькоорбітальної системи .
Система супутникового зв’язку на основі угруповання КА подібна за своїми надійними
властивостями до стандартної паралельної структури.
Для прикладу розглянемо угруповання в зоні обслуговування, що складається з 3-х КА.
Структурна схема такої структури наведено на рис. 2. Тобто, вихід з ладу окремих елементів
системи змінює властивості всієї системи, при цьому відбувається її подальше
функціонування.

Рис. 2 Структурна схема паралельної системи

На рис. 2 представлене паралельне з’єднання елементів 1, 2, 3. Це означає, що система,
яка складається із цих елементів, переходить у стан відмови після відмови всіх елементів за
умови, що всі елементи системи перебувають під навантаженням, а відмови елементів
статистично незалежні.
Умови працездатності системи можна сформулювати в такий спосіб: система
працездатна, якщо працездатні елемент 1 або елемент 2, або елемент 3, або елементи 1 й 2, 1;
і 3, 2; і 3, 1; і 2; і 3.
Імовірність безвідмовного стану системи, що складається з n паралельно з’єднаних
елементів визначається по теоремі додавання ймовірностей спільних випадкових подій як:
n

p = 1- ∏ (1 - pi)

(1)

i=1

Тобто, при паралельному з’єднанні незалежних (у змісті надійності) елементів їхні
ненадійності (1-pi= qi) перемножуються.
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У випадку, коли надійності усіх елементів системи однакові, вираз (2) приймає вид:
P = 1 – (1 – p)n
(2)
Якщо надійність кожного елементу системи р=0,9, надійність всієї системи
(відповідно до (2)):

Р = 1- (1 - 0,9)3 = 0,999
Розрахунки основних показників надійності підтверджують, що системна надійність
паралельної структури (системи з дублюванням) вище ніж у системи що складається з одного
елементу. Це повною мірою відноситься і до системи супутникового зв’язку.
Ефективність системи.
Сьогодні істотним стимулом для розвитку систем на основі малих супутників є
прогнозоване зниження вартості запуску 1 кг на низькі орбіти.
Наноспутники (1 – 10 кг) і мікросупутники (11-100 кг, в ряді публікацій 11 – 50 кг)
використовуються для вирішення різних завдань, але всі ці завдання сьогодні не можна
назвати комерційно орієнтованими. Ці завдання в основному передбачають організацію
многоспутнікових систем для передачі даних по типу електронної пошти. Обсяг індустрії в
цій області від загального обсягу ринку, пов’язаного з нано- і мікросупутниками, відносно
невеликий. Вартість створення супутників – в межах $ 0,3-2 млн. Терміни виготовлення не
перевищують 1 – 1,5 року (відповідно, коректність довгострокових прогнозів дуже низька,
оскільки проекти можуть швидко виникати і так само швидко йти в нікуди). [9]
Основний аргумент розробників всіх низькоорбітальних многоспутнікових систем при
обгрунтуванні їх актуальності: необхідність в супутникових каналах з малою затримкою
сигналів для створення стільникових мереж 3G / 4G.
Технічна аргументація для обгрунтування їх економічної ефективності в основному
базується на двох припущеннях:
1. Маса супутників сьогодні в порівнянні з системами 2000-х рр. знижена в 2 – 3 рази, а
їх виробництво наближається до серійного, тобто ціна розгортання космічної угруповання
може бути мінімізована.
2. В наземних станціях можуть бути використані відносно дешеві антенні системи типу
цифрових АФАР, що реалізуються на основі мета-матеріалу.
Порівняння відомих сьогодні параметрів низькоорбітальних многоспутнікових систем з
параметрами сучасних геостаціонарних систем показує, що ефективність перших без
урахування витрат на їх експлуатацію дещо краще. Однак загальна проблема
низькоорбітальних многоспутнікових систем в частині мінімізації вартості наземного
абонентського сегмента поки залишається невирішеною.
Висновки.
В статті розглядається варіант створення національної системи супутникового зв'язку
на базі малих низькоорбітальних космічних апаратів з регіональною зоною покриття.
Побудова такої системи супутникового зв’язку визначається низкою переваг у порівнянні із
системою на основі геостаціонарних КА: низька орбіта, відносно малі висоти, менша
вартість окремо взятого комплекту, використання малогабаритних ненаправлених антен
абонентських терміналів (із загальною масою від 0,3 до 3 кг), розміщення абонентських
терміналів безпосередньо у користувачів, можливість поступового нарощування
угруповання, живучість системи і її функціональність вже при мінімальній кількості КА.
Для кожного нового проекту в галузі космічної системи зв’язку окрім значних
фінансових витрат, характерна активна паперова (бюрократична) діяльність по заяві,
координації, реєстрації та забезпеченню подальшого міжнародно-правового захисту мережі
через застосування діючих на даний момент міжнародних договорів і нормативних
документів.
Безуспішні намагання створити національну систему супутникового зв’язку в Україні
спонукають до розгляду альтернативних шляхів вирішення цього питання. Можливо, з огляду
на труднощі і обмеження при реалізації в новій системі тільки національного покриття,
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ускладнення з якими зіткнулася окрема держава Україна, доцільно приділити увагу
можливості: об’єднання зусиль кількох держав вже на перших етапах створення супутникової
системи зв’язку; розглянути можливість створення та застосування для цієї мети низько
орбітального угруповання КА.
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УДК 528.29
к.т.н. Рачок Р.В. (НАДПСУ ім. Б. Хмельницького)
ВИБІР КРОКУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЛЬЄФУ
МІСЦЕВОСТІ В ЗАДАЧАХ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ВИДИМОСТІ
У роботі здійснена постановка задачі визначення раціонального кроку дискретизації висот місцевості в
задачах розрахунку областей видимості. Для вирішення цієї задачі запропоноване використання спектрального
аналізу рельєфу місцевості з визначенням кроку дискретизації на основі просторового періоду, що відповідає
максимальним гармонікам у спектрі. На основі запропонованого підходу розроблене програмне забезпечення і
проведений аналіз різних рельєфів. Для нескладних рельєфів показано можливість суттєвого збільшення кроку
дискретизації.
Рачок Р.В. Выбор шага дискретизации представления рельефа местности в задачах определения
областей видимости. В работе осуществлена постановка задачи определения рационального шага
дискретизации высот местности в задачах расчета областей видимости. Для решения этой задачи
предложено использование спектрального анализа рельефа местности с определением шага дискретизации на
основе пространственного периода, что соответствует максимальным гармоникам в спектре. На основе
предложенного подхода разработано программное обеспечение и проведен анализ различных рельефов. Для
несложных рельефов показана возможность существенного увеличения шага дискретизации.
R. Rachok The choice of sampling representation of the terrain with the purpose of determining scopes. In the
work the authors formulate the problem of determining the rational sampling heights area in the objectives of the
viewshed. To solve this problem suggested the use of spectral analysis of terrain with the definition of sampling based
on a spatial period that corresponds to the maximum harmonic in the spectrum. Based on the proposed approach,
developed the software and conducted the analysis of the various reliefs. For simple reliefs shows the possibility of a
substantial increase of the sampling rate.
Ключові слова: рельєф місцевості, спектральний аналіз, крок дискретизації.

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогоднішній день при вирішенні
багатьох задач геообробки з застосуванням геоінформаційних систем (ГІС) використовується
інформація про рельєф місцевості. До них належать задачі визначення областей видимості,
розрахунку ділянок затоплення, побудови раціональних маршрутів, знаходження напрямів
сходження лавин та багато інших. Багато геомоделей, що використовуються при вирішенні
різноманітних прикладних завдань, враховують інформацію про області видимості. В
окремих з них більша увага приділяється точності визначення цих областей. З цією метою
вихідна інформація про рельєф місцевості доповнюється інтерпольованими даними. Однак в
деяких застосуваннях, коли надзвичайно важливою є швидкодія, вихідна інформація про
висоти місцевості може бути надлишковою. Прикладом такої задачі є оптимізація
розміщення веж системи оптико-електронного спостереження, що використовується в
охороні державного кордону України. Показник ефективності функціонування даної системи
суттєво залежить від видимості місцевості з веж спостереження. Однак розрахунок цього
показника (що потребує визначення областей видимості) для всіх варіантів розташування
веж з роздільною здатністю даних про висоти навіть з використанням сучасних швидких
алгоритмів є надзвичайно складним обчислювальним завданням. Проте, в залежності від
особливостей рельєфу місцевості досліджуваної ділянки, роздільна здатність вихідних даних
може бути надлишковою. Все це обумовлює потребу в обґрунтуванні достатнього кроку
просторової дискретизації даних про висоти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної
проблеми та на які опираються автори.
Аналізу проблем визначення областей видимості з урахуванням рельєфу місцевості
присвячені дослідження багатьох авторів. У [1] проведений аналіз різних підходів до
визначення областей видимості. Однак основна увага в цьому дослідженні приділена
питанням обчислювальної складності і швидкодії відповідних алгоритмів.
При знаходженні областей видимості з застосуванням ГІС, звичайно використовуються
дані про висоти з вихідною (максимально доступною) роздільною здатністю. Однак в
окремих випадках надто висока роздільна здатність опису рельєфу суттєво сповільнює
вирішення задачі [2]. В таких випадках у [2] пропонується збільшувати розмір комірок з
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метою зменшення їх кількості.
Однак питання наскільки можливим є зниження роздільної здатності без суттєвих втрат
точності опису рельєфу досліджуваної ділянки у [2] не розкрито. Для визначення
достатнього кроку дискретизації сигналів в часовій області відомим є використання
спектрального аналізу. Відповідно до теореми Котельнікова достатньо робити відліки з
частотою в 2 рази вищою за максимальну частоту присутню в спектрі сигналу [3]. Відомим є
використання подібного підходу і для аналізу зображень [4]. Однак в цьому випадку
зображення розглядається як двомірний сигнал заданий у просторі. На відміну від часової
області стосовно спектрального аналізу зображень розглядають просторові частоти.
Подібний підхід стосовно рельєфу місцевості в задачах визначення областей видимості
наведений у [5], проте він використовувався для ефективного стиснення растру висот. Все це
обумовлює актуальність досліджень щодо використання спектрального аналізу для аналізу
рельєфу місцевості.
Мета статті. Зважаючи на це, метою даної роботи є формування методики визначення
достатнього кроку дискретизації для представлення рельєфу місцевості в задачах визначення
областей видимості.
Виклад основного матеріалу дослідження. В геоінформаційних системах рельєф
поверхні Землі звичайно описується з використанням моделі Digital Terrain Model (DTM) [1].
В цій моделі висоти задаються скінченною кількістю дискретних значень. Звичайно ці
дискретні значення визначаються у вузлах квадратної сітки. Цей різновид DTM отримав
назву regular square grids (RSG).
Тоді дані про рельєф місцевості можна представити двомірним дискретним сигналом
h( xn , ym ) де n  1..N x , m  1..N y (Nx та Ny представляють кількість відліків по двом
просторовим координатам). Для визначеної ділянки місцевості представлення висот
можливо спростити і представити матрицею {hn,m } .
Звичайно просторові координати xn та ym змінюються з однаковим кроком , який
представляє просторову роздільну здатність даних про висоти. Тобто xn1  xn   та

ym1  ym   . Одним з доступних джерел інформації про рельєф поверхні Землі є проект
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) в якому висоти задані в моделі RSG у растровому
форматі (рис.1).

Рис. 1 – Фрагмент даних SRTM для Одеської області (візуалізація GRASS GIS)

Дані про рельєф місцевості з проекту SRTM описують висоти з просторовою точністю

=90м (30м для території США) і точністю по висоті h=16м. Значення висот вказуються
над рівнем моря. Однак така точність в залежності від особливостей рельєфу для одних
ділянок місцевості може бути недостатньою, а для інших надлишковою (рис. 2).
На рис.2 (а) продемонстрований варіант зміни висот місцевості вздовж однієї з
просторових осей з недостатньо малим кроком дискретизації. На окремих частинах цієї
ділянки рельєф змінюється настільки „швидко”, що суттєві зміни відбуваються на ділянках
менших за цей крок . Слово „швидко” взято в лапки, оскільки по осі абсцис розглядається
не часовий, а просторовий вимір. Однак зручно проводити певну аналогію з часовою
dh
розмірністю. Насправді в даному контексті під швидкістю розуміється
.
dx
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Рис. 2 – Просторова дискретизація рельєфу для різних ділянок

Інший випадок представлений на рис.2 (б), де зміна рельєфу здійснюється достатньо
„повільно”. При такому характері зміни рельєфу крок дискретизації можна обрати більшим.
З рис.2 зрозуміло, що для раціонального вибору кроку дискретизації для
представлення рельєфу місцевості доцільно використати підхід аналогічний до частотного
аналізу сигналів в часовій області. Відповідно до теореми Котельнікова (в англомовній
літературі Найквіста – Шенона), дискретизацію сигналу в часовій області потрібно
проводити з частотою вдвічі більшою за максимальну частоту, присутню в спектрі сигналу.
Внаслідок цього крок дискретизації має бути вдвічі меншим за період найбільш
високочастотної складової сигналу. На рис.2 (а) ця складова обведена пунктиром і
відповідний їй крок дискретизації має бути ’.Однак щодо аналізу рельєфу ситуація є більш
складною, оскільки сигнал є двомірним. Окрім цього, необхідний критерій для визначення
найбільш високочастотної складової. В реальному рельєфі можуть бути присутні
високочастотні складові з незначними амплітудами, які недоречно враховувати при виборі
кроку дискретизації. Розглянемо можливі підходи до вирішення цих задач.
Для спектрального аналізу рельєфу місцевості можливо використати двомірне
дискретне перетворення Фур’є (1).
 j ( nx m y )
(1)
H (x ,  y )   hn,m  e
n

m

Величини H (x ,  y ) представляють амплітуди відповідних спектральних складових у
частотному відображенні рельєфу місцевості заданому висотами hn,m. Для обчислення (1)
доцільно використати швидке двомірне перетворення Фур’є (FFT від англ. Fast Fourier
Transform). На рис.3 показані спектри ( H (x ,  y ) ), які відповідають двом різним за фізикогеографічними умовами ділянкам. Ці спектри отримані з використанням спеціально
розробленого для аналізу рельєфів програмного забезпечення, в якому реалізоване
двомірне FFT.

Рис. 3 – Спектральне представлення рельєфів ділянок місцевості
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В лівій частині рис. 3 представлено спектральний склад рельєфу ділянки гірської
місцевості Закарпатської області, показаної на рис.4 (а).

а)

б)
Рис. 4 – Рельєфи гірської (а) та горбкуватої (б) ділянок

В правій частині рис. 3 наведений спектр горбкуватої ділянки місцевості Одеської
області (рис. 4(б)). Слід відмітити, що для більш зручного сприйняття інформації при
візуалізації у програмі використовувалось логарифмування і нормування. Діапазони зміни
висот для цих ділянок є суттєво відмінними і становлять [118м, 1660м] для гірської
місцевості та [62м, 236м] для горбкуватої місцевості. Звичайно, що і спектральні складові в
лівому вікні рис. 3 значно більші (мають бути більш яскравими, проте за рахунок
нормування виглядають більш темними) за ті, що представлені у правому вікні на рис. 3.
Однак навіть без урахування цього з рис. 3 випливає що для гірської ділянки рельєф є більш
складним і в його спектрі більшою мірою присутні високочастотні складові. Тому для опису
висот досліджуваної гірської ділянки потрібно використання меншого кроку дискретизації.
Для більш зручного подальшого частотного аналізу спектральних складових (1)
перейдемо до дослідження розподілу по частотам „енергії” сигналу E ( ) . Відповідно до
теореми Парсеваля „енергія” оригінального сигналу відповідає енергії його відображення в
частотній області. Слово „енергія” взято в лапки, оскільки для різних сигналів квадрат
амплітуди не завжди відповідає за фізичним змістом поняттю енергії.
Розподіл „енергії” рельєфу місцевості в спектральному представленні по частотним
складовим для двох досліджуваних ділянок наведений на рис.5. Оскільки „енергія” сигналу в
2

частотній області визначається величинами H ( x ,  y ) , які залежать від двох аргументів
(x,y). Тому для визначення Е() враховуються всі варіанти (x,y) для яких x = або y
=.
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Рис. 5 – Спектральний розподіл енергії сигналів

З рис. 5 видно, що енергія досліджуваних сигналів і для гірського рельєфу (верхні
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графіки) і для горбкуватого рельєфу (нижні графіки) зі збільшенням частоти різко спадає.
Однак енергетичні складові гірського рельєфу є значно більшими і хоча і спадають зі
збільшенням частоти, проте навіть для великих частот є суттєвими.
Для визначення максимальної частоти в спектрі сигналу і відповідного їй за теоремою
Котельникова необхідного кроку дискретизації можна використати різні підходи і критерії.
Один з можливих підходів полягає у визначенні часток енергії основного сигналу і
високочастотних завад, якими можна знехтувати. Ці частки можливо визначити відносно
загальної енергії всього сигналу. Чим більшою буде визначена частина основного сигналу,
тим меншим буде припустимий рівень високочастотних завад і, відповідно, більш
високочастотним буде пороговий рівень і меншим буде необхідний крок дискретизації
(растрування висот потребуватиме більшої роздільної здатності). Для проведення


енергетичного аналізу сигналу в частотній області побудуємо залежність E( ) 

 E ( )
i

i  0

Es

,

де Es – повна енергія сигналу (рис.6).
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Рис. 6 – Визначення максимальної частоти,км
при відносному
м -1
визначенні порогового рівня Eпор

Розглянемо декілька варіантів використання такого підходу для різних порогових
значень частки основного сигналу (0.999, 0.9999, 0.99999).
У табл. 1 наведені результати обчислення кроку дискретизації що відповідає
максимальним частотам для різних відносних рівнів основного сигналу.
Таблиця 1
Частка енергії основного
сигналу
0,99
0,999
0,9999
0,99999

Крок дискретизації для
гірської ділянки, м
2560
524
138
94

Крок дискретизації для
горбкуватої ділянки, м
2880
623
187
97

Як випливає з даних наведених у табл.1, при використанні відносного визначення
порогового рівня енергії отримані для різних ділянок місцевості результати не суттєво
відрізняються (хоча для гірської місцевості необхідний дещо менший крок дискретизації). Це
пояснюється структурою розподілу енергії в спектрі сигналів. Для обох видів місцевості
значна її частина зосереджена в області нижніх частот. Рівні енергії, яка припадає на вищі
частоти значно менші (рис. 5).
Однак за абсолютними значеннями енергії в високочастотній області спектру,
досліджувані ділянки суттєво відрізняються (права частина рис. 5).
Для просторових частот більших 1 км-1, енергетичні складові спектру горбкуватого
рельєфу близькі до нуля. Однак для цих же частот, енергетичні складові спектру гірського
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рельєфу значно більші і зі збільшенням частоти зменшуються не так інтенсивно. Виходячи з
цього, і з міркувань рівнозначності загороджуючого впливу перешкод рельєфу, доцільно
визначити абсолютний граничний рівень енергії допустимої частки високочастотних завад.
З аналізу графіків рис. 5 і з міркувань розумного балансу цю границю доцільно
встановити на рівні декількох десятків м2 (зокрема 50м2). При цьому з оригінального рельєфу
не буде врахована мізерна частка можливих загороджуючих висот (менших за похибку по
висоті вихідних даних SRTM).
Результати визначення допустимого кроку дискретизації для різних варіантів
порогових рівнів наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Пороговий рівень допустимої
«енергії» високочастотних завад, м2
10
20
50
100

Крок дискретизації для гірської
ділянки, м (пікселів)
101 (1)
113 (1)
157 (1)
233 (2)

Крок дискретизації для
горбкуватої ділянки, м (пікселів)
378 (4)
536 (5)
853 (9)
1280 (14)

При встановленні більшого порогового рівня високочастотної „енергії” завад, природно
зменшується гранична частота і збільшується відповідний їй просторовий період і крок
дискретизації. Як випливає з таблиці 2, для гірської місцевості зі складним рельєфом
необхідний крок дискретизації близький до оригінальної роздільної здатності вихідних
даних SRTM. Однак для горбкуватої місцевості, рельєф якої є менш складним, величина
цього кроку може бути суттєво збільшена.
Навіть для порогового рівня 10 м2, крок дискретизації можна збільшити в 4 рази, що
зменшує загальну кількість відліків в 16 разів.
Для порогового рівня 50 м2, крок дискретизації можливо збільшити в 9 разів. При
цьому загальна кількість відліків може бути зменшена в 81 раз. Для багатьох задач, зокрема
задач оптимізації, таке зменшення є суттєвим.
З метою перевірки інваріантності запропонованої методики до величини
досліджуваних ділянок вони були поділені на 2*2 та 4*4 рівновеликих частини. З
використанням описаного вище підходу з граничним пороговим рівнем допустимої „енергії”
високочастотних завад 50 м2 було визначено доцільний крок дискретизації (табл. 3).
Таблиця 3
Номер ділянки та її розмір в
пікселях
1 (512)
2 (256)
3 (256)
4 (256)
5 (256)
6 (128)
7 (128)
8 (128)
9 (128)
10 (128)
11 (128)
12 (128)
13 (128)
14 (128)
15 (128)
16 (128)
17 (128)
18 (128)
19 (128)
20 (128)
21 (128)

Крок дискретизації для гірської
ділянки, пікселів
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
3
1

Крок дискретизації для горбкуватої
ділянки, пікселів
9
9
10
9
10
8
8
9
10
9
10
10
9
7
10
10
8
8
8
9
16

Оскільки характер місцевості не залежно від рівня її розбиття в цілому залишається
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незмінним, значення кроку дискретизації не мають суттєво відрізнятись. В цілому це
підтверджується даними у табл. 3.
За винятком окремих випадків крок розбиття для частин ділянок є близьким до кроку
визначеного для ділянок в цілому.
Однак окремі фрагменти містять не типові елементи рельєфу. Для горбкуватої
місцевості це ділянки № 14 та № 21. Аномальними в досліджуваній гірській місцевості
виявились ділянки № 18, 19, 20. Ці часткові ділянки містять значно менше високочастотних
складових (є більш пологими) і для них можливо було б обрати більший крок. З
статистичного аналізу отриманих результатів, для цих ділянок дисперсія є найбільшою.
В цілому для горбкуватої місцевості математичне очікування кроку дискретизації
складає 9 клітин, середня дисперсія дорівнює 1 клітині; для гірської місцевості математичне
очікування 1 клітина з середньою дисперсією меншою клітини. Слід зауважити, що більші
значення кроку дискретизації, отримані для окремих фрагментів місцевості, є природніми.
Це пояснюється можливістю вибору більшого кроку для ділянок, які містять менше
перешкод. Однак такий вибір можливий лише виключно в межах цих фрагментів. Поза їх
межами рельєф містить більші високочастотні перешкоди і вони обумовлюють необхідність
вибору меншого кроку. Для окремих ділянок горбкуватого рельєфу, отримані дещо менші
значення кроку.
Це пояснюється локальними незначними збуреннями рельєфу в їх межах. Однак в
високочастотній області загального спектру їм відповідає лише незначна частина, яка
знаходиться в межах вибраного порогового рівня.
Висновки. Таким чином, за результатами проведеного дослідження в роботі
запропоновані підходи до визначення раціонального кроку дискретизації даних рельєфу
місцевості з урахуванням його особливостей. Визначення особливостей рельєфу важливих
для визначення кроку дискретизації пропонується здійснювати з використанням
спектрального аналізу. Результати досліджень показали можливість суттєвого зменшення
роздільної здатності у випадку представлення рельєфу для ділянки горбкуватої місцевості.
Для рівнинних рельєфів слід очікувати ще кращих результатів. У той же час, використання
запропонованої методики обґрунтувало потребу у використанні високої початкової
роздільної здатності для складного гірського рельєфу.
Напрямом подальших досліджень є вирішення оптимізаційного завдання розстановки
веж спостереження СОЕС.
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ІP-МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ (IMS)
У статті проведено аналіз функціонування ядра IMS при вирішенні задач сполучення транспортних і
сигнальних потоків. Визначено перелік основних елементів, що беруть участь в процесі вирішення завдань
управління. Запропоновано модель, що дозволяє розрахувати обсяг вхідного трафіку від різнорідних мереж і
його величину після перетворення до стандартного вигляду відповідно до вимог архітектури IMS. Визначено
вимоги до телекомунікаційної складової архітектури IMS.
Романов А.И., Нестеренко Н.Н., Верес Л.А., Гордашник Е.С. Модель и метод расчета пропускной
способности IP-мультимедийной подсистемы (IMS). В статье проведен анализ функционирования ядра IMS
при решении задач сопряжения транспортных и сигнальных потоков. Определен перечень основных
элементов, участвующих в процессе решения задач управления. Предложена модель, позволяющая рассчитать
объем входящего трафика от разнородных сетей и его величину после преобразования к стандартному виду в
соответствии с требованиями архитектуры IMS. Определены требования к телекоммуникационной
составляющей архитектуры IMS.
O. Romanov, M. Nesterenko, L. Veres, E. Gordashik The model and method for calculating the throughput of
an IP Multimedia Subsystem (IMS). The article analyzes the functioning of the IMS core in solving the problems of
conjugation of transport and signal flows. A list of the main elements involved in the management process has been
determined. A model is proposed that allows to calculate the volume of incoming traffic from heterogeneous networks
and its value after conversion to a standard form in accordance with the requirements of the IMS architecture. The
requirements for the telecommunications component of the IMS architecture are defined.
Ключові слова: IP Multimedia Subsystem, Call Session Control Function, IMS, CSCF, P-CSCF, I-CSCF,
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Вступ та постановка завдання
Рішення проблем конвергенції мереж різних технологій, забезпечення їх сумісності на
рівні управління, сигналізації і транспортних потоків пов’язано з приведенням мереж у
відповідність до вимог архітектури IMS (IP Multimedia Subsystem) [1].
IMS ‒ це концепція переходу до мереж all-IP для обслуговування мультимедійного
трафіку. Принцип, на якому будується архітектура IMS, полягає в тому, щоб надання будьякої послуги не залежало від комунікаційного середовища. За винятком обмежень, що
накладаються вимогам до пропускної спроможності і якості обслуговування.
При переході до мереж all-IP найбільш складними є два завдання:
1. Забезпечення взаємодії сучасних мереж і мереж старого парку на рівні сигналізації.
А це, як правило, забезпечення взаємодії сигналізації ОКС 7 та протоколу SIP.
2. Забезпечення взаємодії мереж з комутацією каналів і мереж з комутацією пакетів.
А це, як правило, забезпечення взаємодії трафіку реального часу цифрових потоків Е1 з
пакетними даними протоколу IP.
Аналіз останніх публікацій показав [2, 3, 4], що при вирішенні цих завдань необхідно
забезпечити виконання вимог щодо пропускної здатності телекомунікаційної складової ядра
архітектури IMS, як для обслуговування сигнального навантаження, так і для обслуговування
навантаження реального часу, створюваної користувачами мережі. Однак, запропоновані
підходи не в повній мірі враховують специфіку роботи мережевих протоколів при організації
наскрізних з’єднань через конвергентні мережі та їх вплив на основні функціональні
елементи ядра телекомунікаційної складової архітектури IMS.
Тому метою статті є визначення переліку основних функціональних елементів, які
беруть участь в процесі вирішення завдань управління та розробка моделі, що дозволяє
розрахувати обсяг вхідного трафіку від різнорідних мереж та його величину після
перетворення до стандартного вигляду відповідно до вимог архітектури IMS.
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Викладення основного матеріалу
Розглянемо принципи побудови, архітектуру та основні компоненти IMS згідно
існуючих стандартів [5]
Принципи побудови і основні елементи архітектури IMS
У складі IMS виділяється три рівні: транспортний рівень, рівень управління та рівень
послуг (рис. 1).
Сигнальная информация

Информация передачи данных (звук, видео)

Рівень додатків
AS

SCIM

HSS
S-CSCF

BGCF

SGW
P-CSCF
I-CSCF

Рівень упавління

MRF

MGCF

GW PSTN
NASS

A-RAGS

PDF

PSTN

MRCF
MRFP
MGW

DSLAM

BGF

WAG

PDG

RAN

TrGW

GGSN

Транспортний рівень

IPv4

I-BGF

SGSN
IPv6

Рис. 1. Архітектура IMS

На транспортному рівні вирішуються такі основні завдання:
1. Забезпечення доступу користувачів до транспортної мережі.
2. Створення середовища передачі сигналів.
3. Формування каналів і трактів для передавання інформації.
4. Комутація і розподіл інформації.
Для вирішення цих завдань на транспортному рівні є наступні основні елементи: MGW
(Media Gate Way), I-BGF (Interconnect Border Gateway Function), GGSN (Gateway GPRS
Support Node), RAN (Radio Access Network), PDG (Packet Data Gateway), WAG (Wireless Access
Gateway), A-BGF / BAS, DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)
Розглянемо призначення і функції основних елементів [6].
1. MGW (Media GateWay) ‒ транспортний шлюз який призначений для перетворення
потоків Е1-Е4 мереж з комутацією каналів (PSTN) в потоки RTP пакетів IP мереж і навпаки.
2. I-BGF (Interconnect Border Gateway Function) ‒ прикордонний шлюз, що забезпечує
взаємодію мереж IPv4 і IPv6.
3. RAN (Radio Access Network) ‒ обладнання мережі радіодоступу. Забезпечує
взаємодію мобільних абонентів зі стаціонарної компонентою стільникових мереж;
4. GGSN (Gateway GPRS Suppor tNode) ‒ шлюз взаємодії мереж бездротового доступу з
архітектурою IMS. Забезпечує узгодження параметрів з’єднання мобільних користувачів з
архітектурою IMS, як по сигналізації, так і по транспортному потоку.
5. WAG (Wireless Access Gateway) ‒ шлюз (точка) бездротового доступу. Забезпечує
доступ призначеного для користувача устаткування WIFI до стаціонарної мережі.
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6. PDG (Packet Data Gateway) ‒ пакетний шлюз. Забезпечує взаємодію устаткування
бездротового доступу WIFI з пакетною мережею.
7. DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) ‒ обладнання широкосмугового
доступу. Призначено для з’єднання абонентського обладнанням провайдерів послуг Інтернет
і IPTV.
8. BGF ‒ шлюз, що забезпечує узгодження мереж широкосмугового доступу з
обладнанням архітектури IMS по сигналізації і виду транспортного потоку.
9. TrGW ‒ забезпечує узгодження домену комутації каналів (PSTN) і мережею IMS по
системі викликів.
10. MRF (Media Resource Function) ‒ джерело медіаінформації у власній мережі, що
дозволяє відтворювати різні оголошення, змішувати медіапотоки, транскодувати бітові
потоки кодеків, отримувати статистичні дані та аналізувати медіаінформацію. Функція MRF
ділиться на дві частини: MRFC ‒ Media Resource Function Controller і MRFP ‒ Media
Resource Function Processor. MRFC знаходиться на сигнальному рівні і взаємодіє з S-CSCF
по протоколу SIP. Використовуючи отримані інструкції, MRFC управляє по протоколу
Megaco / H.248 процесором MRFP, що знаходяться на рівні передачі даних, а той виконує всі
маніпуляції з медіаінформацією.
На рівні управління вирішуються завдання щодо узгодження мереж сигналізації,
розподілу інформації та організації взаємодії телекомунікаційних мереж з різними
технологіями [7]. Він забезпечує вирішення таких основних завдань:
1. Використання в якості основного протоколу сигналізації протоколу SIP.
2. Приведення мереж різних технологій до єдиного транспортного протоколу IP.
3. Використання єдиного сценарію обслуговування користувачів, як в стаціонарних, так
і мобільних мережах.
4. Створення профілю користувачів в домашній базі даних HSS і імпортування цих
даних в гостьові бази при переміщенні абонентів інші домени.
5. Створення єдиних принципів авторизації, ідентифікації і тарифікації для мереж
різних технологій.
6. Забезпечення доступу до будь-якого сервісу, незалежно від його місця знаходження.
Для вирішення цих завдань на рівні управління є наступні основні елементи: CSCF
(Call Session Control Function), P-CSCF (Proxy Call Session Control Function), I-CSCF
(Interrogating CSCF), S-CSCF (Serving-CSCF), BGCF (Breakout Gateway Control Function),
MGCF (Media Gateways Control Function), SGW (Signaling Gateway), RACS (The Resource and
Access Control), PDF (Policy Decision Function), NASS (Network Attachment Subsystem).
Розглянемо призначення і функції основних елементів.
Блок функцій CSCF здійснює виконання завдань управління в архітектурі IMS. Ці
завдання розподіляються між трьома функціональними блоками:
1. Перший функціональний блок ‒ це P-CSCF. Він призначений для взаємодії з усіма
видами терміналів кінцевих користувачів, створення і запису профілю користувачів в
домашній базі даних HSS.
2. Другий функціональний блок ‒ це Interrogating CSCF. Він призначений для взаємодії
з іншими доменами IMS. Наприклад, однією з його основних завдань є визначення місця
розташування абонента, якщо його HSS знаходиться в іншому домені IMS.
3. Третій функціональний блок ‒ це Serving-CSCF. Він призначений для обробки всіх
сигнальних SIP-повідомлень, а також для забезпечення доступу абонентів до серверів
додатків відповідно до профілю обслуговування, який міститься в домашньому сервері
абонента HSS.
Ці три функціональних блоки P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF працюють спільно при
обслуговуванні кожної надходить заявки.
Інші елементи вирішують приватні задачі:
– HSS (Home Subscriber Server) сервер домашньої базі даних, призначений для
зберігання інформації про профілі користувача;
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– BGCF (Breakout Gateway Control Function) ‒ цей елемент є шлюзом взаємодії з
пересилання викликів між доменом комутації каналів і архітектурою IMS;
– MGCF (Media Gateways Control Function) ‒ це елемент управління медіа шлюзами,
який забезпечує взаємодію сигналізації SIP з сигналізацією Н.248 / MEGACO;
– SGW (Signaling Gateway) ‒ сигнальний шлюз, який призначений для перетворення
ОКС-7 сигналізації PSTN в SIP ‒ сигналізацію;
– RACS (Resourceand Access Control) ‒ елемент, який реалізує функцію управління
доступом і входом абонентів в архітектуру IMS;
– PDF (Policy Decision Function) ‒ елемент, який реалізує функцію відкриття сеансу
зв’язку або заборони взаємодії між терміналами абонентів;
– NASS (Network Attachment Subsystem) ‒ підсистема динамічного призначення IP-адрес.
Рівень додатків забезпечує надання різних послуг користувачам мережі. Послуги, як
правило, розгорнуті на базі серверів. Суть процесу надання послуги полягає в отриманні
запиту від користувача на послугу і підключення його до необхідного сервера, який реалізує
дану послугу.
Для вирішення цих завдань на рівні додатків є наступні основні елементи: SCIM
(Service Capability Interaction Manager), SIP AS (SIP Application Server) і інші.
Розглянемо призначення і функції основних елементів.
SCIM (Service Capability Interaction Manager) ‒ елемент, що забезпечує взаємодію рівня
додатків і ядра IMS;
SIP AS (SIP Application Server) ‒ сервер додатків, що забезпечує надання послуг на базі
протоколу SIP.
Передбачається, що всі нові види послуг в IMS будуть розміщуватися саме в сервері
SIP AS.
Також розглянемо основні типи інтерфейсів. Для взаємодії елементів архітектури IMS,
використовують наступну термінологію для опису інтерфейсів [8]:
– інтерфейс „Cх” забезпечує взаємодію домашньої базі даних HSS з SIP-сервером
S-CSCF;
– інтерфейс „Gm”забезпечує взаємодію VoIP-шлюзу з SIP-сервером P-CSCF;
– інтерфейс „Gq” забезпечує взаємодію SIP-сервер P-CSCF з функцією вибору політики
сеансу PDF;
– інтерфейс „ISC” забезпечує взаємодію SIP-сервера S-CSCF з сервером додатків AS;
– інтерфейс „Mg” забезпечує взаємодію SIP-сервера I-CSCF з функцією управління
медіа шлюзами MGCF;
– інтерфейс „Мj” забезпечує взаємодію функцією граничного шлюзу BGCF з функцією
управління медіа шлюзами MGCF;
– інтерфейс „Mk” забезпечує взаємодію з функцією управління шлюзами MGCF, BGCF
з телефонною мережею з комутацією каналів в домені інший мережі IMS;
– інтерфейс „Mp” забезпечує взаємодію контролера медіа сервера MRFC з процесором
медіа сервера MRFP;
– інтерфейс „Mr” забезпечує взаємодію SIP-сервера S-CSCF з MRFC;
– інтерфейс „Мw” забезпечує взаємодію SIP-серверів P-CSCF, I-CSCF і S-CSCF;
– інтерфейс „Ut” забезпечує взаємодію шлюзу доступу AGCF з сервером додатків AS.
Протоколи архітектури IMS
Всі типи протоколів, які використовуються в архітектурі IMS, можна розділити на
три групи:
1. Протокол сигналізації.
2. Протоколи передачі даних.
3. Протокол автентифікації авторизації і обліку.
До протоколів сигналізації відносяться SIP (Session Initiation Protocol) і SDP (Session
Description Protocol).
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SIP (Session Initiation Protocol) ‒ є протоколом прикладного рівня і призначається для
організації, модифікації і завершення сеансів зв’язку: Це основний сигнальний протокол
архітектури
IMS.
Принцип
побудови
мережі
на
базі
даного
протоколу
представлений на рис. 2.

Сервер
переадресації
SIP Proxy
сервер

Сервер
визначення
місця положення

SIP Proxy
сервер

Агент
користувача
(UAS)

Агент
користувача
(UAS)

Запит

Відповідь

Передача голосу

Рис. 2. Побудови мережі на базі протоколу SIP

Протокол SIP має клієнт-серверну архітектуру. Клієнт видає запити, із зазначенням
послуги, яку він хоче отримати від сервера. Сервер приймає і обробляє запити, видає
відповіді, які містять повідомлення про успішність виконання запиту або про помилку.
Обслуговування виклику розподілено між різними елементами мережі SIP. Основним
функціональним елементом, що реалізує функції управління з’єднанням (крім
маршрутизації), є абонентський термінал.
Перевагами протоколу є: простота, забезпечення персональної мобільності
користувачів, простота масштабованості мережі, взаємодія з іншими протоколами
сигналізації, інтеграція в стек існуючих протоколів Інтернет.
Протокол SDP (Session Description Protocol) ‒ мережевий протокол прикладного рівня,
призначений для опису сесії передачі потокових даних. Сесія SDP може підтримувати кілька
потоків даних. У протоколі SDP визначені аудіо та відео дані, дані управління і додатків.
Повідомлення SDP може вказувати: адреси місця призначення, номера UDP портів для
відправника і одержувача, медіа-формати (наприклад, кодеки), час старту і зупинки для
широкомовних сесій (наприклад, телевізійних або радіопрограм).
Недолік SDP ‒ в ньому не вистачає механізмів узгодження параметрів сесії між
кінцевими пристроями (наприклад, формат даних, в якому буде здійснюватися обмін). Тому
поля протоколу SDP включаються в повідомлення протоколу SIP. Тобто, протокол SDP
доповнює процес управління викликом, виконуючи функції опису параметрів медіа-сесії.
Основними протоколами, що використовуються для передачі даних, є: RTP (Transport
Protocol for Real-Time) і RTCP (RTP control protocol).
Протокол RTP призначений для доставки даних в реальному масштабі часу (наприклад,
аудіо- або відео). При цьому визначається тип поля даних, проводиться нумерація посилок,
привласнення тимчасових міток і моніторинг доставки. Слід мати на увазі, що сам по собі
RTP не забезпечує своєчасної доставки і не надає будь-яких гарантій рівня сервісу (QoS). Цей
протокол не може гарантувати також коректного порядку доставки даних. На практиці
протокол RTP використовується спільно з протоколом RTCP (RTP control protocol). RTCP
служить для моніторингу QoS і передачі інформації про учасників обміну в ході сесії.
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Для автентифікації, авторизації та обліку використовуються протоколи DIAMETER і
RADIUS.
Протокол DIAMETER є покращеною версією протоколу RADIUS. Він забезпечує
автентифікацію, авторизацію і облік (Authentication, Authorization and Accounting, AAA) в IMS
і NGN. Він забезпечує підключення і управління сесією, автентифікацію користувача,
можливість ведення переговорів і облік.
Модель оцінки необхідної пропускної спроможності архітектури IMS
Проведений аналіз принципів побудови і функціонування архітектури IMS, складу її
елементів, протоколів і інтерфейсів дозволяють виділити основні елементи, які беруть участь
в процесі вирішення завдань управління [9, 10].
На основі отриманих результатів, була розроблена модель архітектури IMS, яка в
подальшому була використана для визначення вимог до пропускної здатності. Дана модель
(рис. 3) містить лише основні елементи, які беруть безпосередню участь в обслуговуванні
трафіку. Крім того, для зменшення розмірності та складності завдання, була проведена
декомпозиція мережі на три сегменти. Сегмент 1 відображає навантаження елементів мереж,
що працюють по протоколу SIP. Сегмент 2 відображає навантаження елементів цифрових
мереж з комутацією каналів. Сегмент 3 відображає навантаження, яка формується при
взаємодії з рівнем додатків і базою даних HSS.

AS
HSS

S-CSCF
SGW

I-CSCF
P-CSCF

MGCF

PSTN

GW PSTN

PDF
MRF

MGW
Термінали
SIP H.323

TrGW

LAN

Рис. 3. Узагальнена модель архітектури IMS

Проаналізуємо основні завдання, які вирішуються блоком функцій CSCF в процесі
обслуговування заявок, і дамо пропозиції щодо методики розрахунку необхідного
транспортного ресурсу в ядрі архітектури IMS. З цією метою введемо позначення і
визначимо параметри кожного з трьох блоків функцій S-CSCF, P-CSCF і I-CSCF, які
складають основу блоку функцій CSCF.
Блок функцій S-CSCF є SIP-сервер, що керує сеансом зв’язку. Для цього він отримує
від інших мережевих елементів всю інформацію про підключення і необхідні послуги
(рис. 1).
Введемо наступні позначення:
1. Позначимо середнє число SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між:
a) MGCF і S-CSCF ‒ N SIP1 .
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b) MRF і S-CSCF ‒ N SIP2 ,
c) AS і S-CSCF ‒ N SIP3 .
d) I-CSCF і S-CSCF ‒ N SIP4 .
2. LSIP ‒ Середня довжина повідомлення SIP в байтах.
3. X% ‒ відсоток викликів, при обслуговуванні яких потрібно звернення до сервера
MRF.
4. Y% ‒ відсоток викликів, при обслуговуванні яких потрібно звернення до серверів
додатків AS.
5. VMGCF S CSCF ‒ транспортний ресурс між MGCF і S-CSCF, який потрібно для
обміну повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів.
6. VAS  S CSCF ‒ транспортний ресурс між серверами додатків (AS) і S-CSCF, який
потрібно для обміну повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів.
7. VMRF S CSCF ‒ транспортний ресурс між MRF і S-CSCF, який потрібно для обміну
повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів.
8. VI CSCF  S CSCF ‒ транспортний ресурс між I-CSCF і S-CSCF, який потрібно для
обміну повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів.
9. VS CSCF ‒ загальний транспортний ресурс S-CSCF, який потрібно для обміну
повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів.
Тоді загальний необхідний транспортний ресурс буде дорівнює сумарному
транспортному ресурсу взаємодії блоку функцій S-CSCF з іншими елементами IMS
архітектури:

VS CSCF  VMGCF S CSCF  VAS S CSCF  VMRF S CSCF  VI CSCF  S CSCF .
VMGCF S CSCF  ksig ( LSIP  N SIP1  PSX ) Vbit .
V ASS CSCF  k sig ( LSIP  N SIP2  PSX  X %)  Vbit .
VMRF S CSCF  ksig ( LSIP  N SIP3  PSX  Y %) Vbit .

VI CSCF S CSCF  k sig ( LSIP  N SIP4  PSX )  Vbit .

де: PSX ‒ загальна інтенсивність потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на
обладнання MGCF; k sig ‒ коефіцієнт використання транспортного ресурсу при передачі
трафіку сигналізації (відношення часу обслуговування при обслуговуванні повідомлення до
часу на передачу сигнальних повідомлень). Щоб перевести вираз з „байт на годину” до „біт в
секунду” необхідно ввести наступний коефіцієнт: Vbit  8 / 3600  1 / 450 .
В свою чергу PSX розраховується за наступною формулою:

PSX  k PSTN  PPSTN  N PSTN ,
де PSX ‒ загальна інтенсивність потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на
обладнання MGCF; k PSTN ‒ поправочний коефіцієнт для розрахунку навантаження в ТМЗК
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(PSTN). PPSTN ‒ інтенсивність потоку викликів (середнє число викликів від одного джерела в
ГНН), N PSTN ‒ кількість абонентів в ТМЗК (PSTN).
Функціональний елемент I-CSCF, так само як і S-CSCF, бере участь в обслуговуванні
викликів різнорідних мереж таких як телефонна мережа загального користування (ТМЗК).
Оцінимо необхідний транспортний ресурс для взаємодії I-CSCF з елементами мережі.
Позначимо середнє число SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між:
a) MGCF і I-CSCF ‒ N SIP5 ;
b) P-CSCF і PDF ‒ N SIP6 ;
c) P-CSCF і I-CSCF ‒ N SIP7 .
Також введемо наступні позначення:
d) VI CSCF ‒ трафік, який надходить на I-CSCF;
e) VMGCF I CSCF ‒ трафік між MGCF і I-CSCF;
f) VP CSCF  I CSCF ‒ трафік між P-CSCF і I-CSCF.
Тоді сумарний трафік буде дорівнює:

VI CSCF  VMGCFI CSCF  VI CSCF S CSCF  VPCSCF .
Значення VI CSCF  S CSCF було визначено раніше, а VMGCFI CSCF обчислюється таким
чином:
VMGCF I CSCF  k sig ( LSIP  N SIP5  PSX )  Vbit ,

Визначимо необхідний транспортний ресурс елементу P-CSCF для забезпечення
сигнального обміну з блоком функцій I -CSCF і PDF
Крім того, позначимо:
VPCSCF ‒ загальний транспортний ресурс I-CSCF, який потрібно для обміну
повідомленнями по протоколу SIP з боку мережі Н.323 (SIP) під час обслуговування
викликів,
VPDF P CSCF ‒ транспортний ресурс між PDF і P-CSCF;
Тоді загальний транспортний ресурс:

VPCSCF  VPDFPCSCF  VPCSCF I CSCF
Значення VPDFPCSCF обчислюється за наступними формулами:
VPDFPCSCF  k sig ( LSIP  N SIP6  PSX _ SH )  Vbit .

де: PSX _ SH ‒ загальна інтенсивність потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на
обладнання P-CSCF, яка розраховується по формулі що представлена нижче.
PSX _ SH  k SH  PSH  N SH  k SH  PSH  N LAN ,
де: k SH ‒ поправочний коефіцієнт для розрахунку навантаження в мережі Н.323 (SIP);

PSH ‒ інтенсивність потоку викликів від користувачів, що використовують термінали Н. 323,
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SIP (середнє число викликів від одного джерела в ГНН); N SH ‒ кількість абонентів в мережі
Н.323; N LAN ‒ кількість абонентів в локальній мережі.
Значення VPCSCF I CSCF обчислюється за наступною формулою:
VPCSCF I CSCF  k sig ( LSIP  N SIP7  PSX _ SH )  Vbit .
Таким чином, використовуючи дану методику можна визначити обсяг навантаження,
яка функціонує між елементами архітектури IMS. Далі, задавшись показниками якості
обслуговування, визначаються вимоги до продуктивності гілок транспортної мережі.
Висновок
Для приведення існуючих телекомунікаційних мереж відповідно до вимоги архітектури
IMS необхідно вирішити два завдання. Перше, це поєднання мереж різних технологій по
сигналізації та використання протоколу SIP в якості основного. Друге завдання, це
забезпечення взаємодії на рівні транспортних потоків та використання стека протоколів
IP-мереж для обслуговування навантаження користувачів.
Ці завдання в архітектурі IMS вирішуються на рівні управління функціональними
елементами P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF. В роботі проведено аналіз процесів обслуговування
трафіку кожним з цих елементів. Визначено точки взаємодії мереж різних технологій з
архітектурою IMS. Запропоновано модель, що дозволяє розрахувати обсяг вхідного трафіку
від різнорідних мереж та його величину після перетворення до стандартного вигляду
відповідно до вимог архітектури IMS. Визначено вимоги до телекомунікаційної складової
архітектури IMS.
В подальшому планується при проектуванні рівня управління IMS після, визначення
обсягу трафіку, який буде обслуговуватися елементами CSCF розробити метод розрахунку
необхідної продуктивності гілок телекомунікаційної мережі для обслуговування сигнального
та транспортного навантаження.
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ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ТОПОЛОГІЯМИ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ
ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ
Проведена класифікація задач управління топологіями мереж зв’язку тактичної ланки управління.
Визначені цільові функції управління. Запропонована узагальнений алгоритм управління топологією цього класу
мереж.
Романюк В.А., Степаненко Е.А. Задачи управления топологиями сетей связи тактического звена
управления. Проведена классификация задач управления топологией сетями связи тактического звена
управления. Определены целевые функции управления. Предложен обобщенный алгоритм управления
топологией данного класса сетей.
V. Romaniuk, E. Stepanenko. The tasks of managing the topology of the tactical communication networks.
Classification of problems control topology military mobile ad-hoc communication networks is carried out. Targeted
control functions are defined. A generalized algorithm for control the topology given of networks class is developed.
Ключові слова: управління топологією мережі, мобільна компонента.

Постановка завдання в загальному вигляді. Передові країни світу приділяють
значну увагу розвитку мережецентрічного принципу побудови системи оперативного
(бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR).
Більшість фахівців розглядає застосування самоорганізованих радіомереж (mobile adhoc networks) в якості основи побудови перспективної мобільної компоненти тактичної
ланки управління (ТЛУ) [1]. Мобільна компонента (сукупність мереж, що володіють
здатністю самоорганізації, переміщення, згортання і розгортання вузлів) покликана
забезпечити інформаційний обмін в інтересах усіх військ, які діють в тактичній зоні
незалежно від їх підпорядкування і завдань, які вони виконують.
Передбачається, що перспективна архітектура мобільної компоненти (МК) буде
неоднорідною та буде складатися з декількох рівнів [1, 2] (наприклад, зараз в США
проводяться випробування 3-ї версії багаторівневої тактичної інформаційної системи полю
бою – системи WIN-T [3]) (рис. 1):
1-й рівень – радіомережі низового рівня управління – бойові радіомережі, солдатські
мережі (розмірність сотні абонентів, динаміка змін топології дуже висока).
2-й рівень – мережа мобільних базових станцій (МБС), яка створює мобільну
високошвидкісну транспортну мережу, формує зони радіодоступу мобільним абонентам та
надають їм необхідні сервіси. Розмірність мережі – десятки МБС, динаміка змін топології –
середня, можливо розподіл на підмережі. Наприклад, в системі WIN-T кожна МБС повинна
обслуговувати близько 200 військовослужбовців та 10-30 бойових машин).
3-й рівень – повітряна транспортна мереж, яка створює додаткову високошвидкісну
транспортну мережу, формує зони радіодоступу мобільним абонентам та реалізована на
телекомунікаційних аероплатформах (безпілотних літальних апаратах, дронах тощо).
Динаміка топології – може бути високою або низькою.
4-й рівень – може складати супутникова мережа (наприклад, WIN-T використовує
низькоорбітальну групування супутників).
Завдання кожного наступного рівня МК – забезпечення доступу мобільних абонентів
(МА) та покращення якості інформаційного обміну (надання відповідних сервісів).
Додатковий рівень МК можуть складати різнорідні сенсорні мережі, які призначені для
збору та передачі розвідувальної інформації.
Основна особливість сучасних поглядів на створення мобільної компоненти –
можливість забезпечення зв'язком з заданою якістю обслуговування в русі абонентів при
умові переміщення всіх її елементів, тобто топологія всіх мереж МК може постійно
змінюватися, вона динамічна, що дозволить забезпечити її високу живучість. В умовах
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швидкої зміни оперативної обстановки, вогневої протидії та впливу РЕБ супротивника,
постійного переміщення користувачів та всіх елементів системи зв’язку ТЛУ ефективне
функціонування даних мереж неможливе без відповідної системи управління.
В [4] розглянуті основні функції та завдання системи управління МК тактичної ланки
управління. Функціональна модель системи управління складається з наступних основних
підсистем управління: радіоресурсом, топологією, маршрутизацією, навантаження, безпеки
тощо. Однією з основних задач управління МК є управління її топологією. Топологія
визначає потенційні показники функціонування мережі (зв’язність, пропускна здатність,
живучість тощо) по передачі інформаційних потоків та якості обслуговування
користувачів.
ТА1

ТА2
Δf4

Δf3

МБС2

Δf2

Δf1

МБС5

МБС1
МБС3

МБС4

Зони покриття мобільних
абонентів МБС

Рис. 1. Архітектура перспективної мобільної компоненти

Аналіз останніх публікацій. Аналізу завдань управління топологією радіомереж
присвячено значна кількість робіт. Побудова транспортної мережі (починається з побудови
топології), яка гарантує ефективну передачу інформації серед усіх вузлів в умовах частої
зміни топології, має фундаментальне значення для процесу розповсюдження інформації.
Розглянемо основні публікації з цієї тематики.
В [5] розглянуті способи побудови транспортної (backbone) мережі у 3-х рівневих
мережах полю бою: солдатської, гелікоптерів та телекомунікаційних аероплатформ. Для
побудови транспортної мережі пропонується використовувати низку правил знаходження
домінуючих множин теорії графів. На думку авторів це дає певну гнучкість (дозволяє
враховувати діаметр мережі, різні радіуси передачі, інтерференцію тощо) в порівнянні з
методами кластерізації). Робиться висновок, що методи, основані на кластерізацїї, не завжди
є придатні для мереж полю бою внаслідок високої мобільності вузлів та відповідно значної
частоти перекластерізацїї в багаторівневих мережах.
В [6] авторами розглянута методика управління топологією радіомереж з
самоорганізацією, визначені цільові функції управління. Для скорочення перебору можливих
варіантів топологій запропоновано використовувати базу правил, яка дозволяє отримувати
близькі до оптимальних рішення в реальному масштабі часу при реалізації конкретної
цільової функції управління.
В [7] на етапі планування розглянуті особливості оптимізації транспортної мережі
стільникового зв’язку та наведені результати вирішення завдання вибору оптимальної
топології транспортної мережі з урахуванням сукупності показників якості (коефіцієнта
неготовності та вартості мережі) на основі методів багатокритеріальної оптимізації.
У [8] задача реконструкції транспортної мережі (ТМ) декомпозована на ряд
взаємопов'язаних підзадач: синтез структури (топологічний і потоковий) ТМ; реконструкція
структури ТМ; оцінка впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів на структуру ТМ;
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розподіл вузлових і лінійних ресурсів в ТМ; оцінка часових і матеріальних ресурсів,
потрібних для реалізації сформованої структури ТМ.
В [9] розроблено методику формування топологічного ресурсу радіомережі рухомих
об’єктів при змінних умовах ведення зв’язку з використанням геоінформаційних систем.
В [10] для безпровідних сенсорних мереж задача пошуку топології зведена до
багатокритеріальної оптимізації по критеріям: максимум дальності передачі вузлів, мінімум
витрат енергії батарей, мінімальна кількість активних вузлів при підтримці зв’язності. Для
пошуку рішення запропонований відповідний генетичний алгоритм.
В [11] визначені основні цільові функції управління при використанні повітряної
телекомунікаційної магістралі. Запропоновані евристики для пошуку рішення по
знаходженню необхідної топології.
Таким чином в більшості публікацій науковцями розглядаються побудова статичної
транспортної мережі для обслуговування МА, обмежена кількість задач управління
топологією, формуються відповідні цільові функції з обраними критеріями, пропонуються
різні математичні методи вирішення завдання пошуку оптимальної топології.
Метою статті є визначення множини задач, цільових функцій управління топологією
неоднорідних мереж з високою їх динамікою (неоднорідних MANET-мереж) та можливих
методів (підходів) до її рішення.
Викладення основного матеріалу. Проведемо класифікацію задач управління
топологією мереж зв’язку ТЛУ.
Задачі управління топологією МК
За етапами

- планування
- розгортання
- відновлення
- нарощення
- оперативного
управління

За обхватом

- вся МК
- рівень МК
- зона МК
- напрямок
- маршрут
- окремі
абоненти

За метою

За специфікою

За типом

За математичною постановкою

- централізовані
- зв’язність
- політ ТА
- децентралізовані
- якість маршрутів - рух МБС
- продуктивність - розміщення МБС- змішані
- покриття
- частотного планування
- потужності
- телекомунікаційні
передач
- інші
- інші

- загальні
- часткові
- статичні
- динамічні
- чітка
- нечітка
- однокритеріальні
- багатокритеріальні

Рис. 2. Класифікація задач управління топологією

За етапами задачі управління топологією діляться на задачі планування, розгортання
(організаційний спосіб реалізації), відновлення, нарощення і оперативного управління
(організаційно-технологічний спосіб) [12].
Етап планування здійснюється центром управління МК. Змістом планування є
(виходячи із прогнозованої обстановки та наявних ресурсів):
1. Планування топології МК (здійснюється централізовано).
Включає окреме планування топології мереж кожного рівня МК та узагальнене
планування МК в цілому: знаходження оптимальної кількості сил та засобів (МБС, ТА,
апаратних, радіозасобів тощо, визначення місця їх розташування або переміщення на
місцевості, в просторі), що реалізують певну мету управління МК виходячи з вимог до
параметрів мобільного компонента (розмірність, вхідне навантаження, параметри діючих
каналів тощо) та вимог щодо передачі певних видів трафіка.
2. Розподіл ресурсів (апаратурних, частотних, енергетичних, просторових) МК, вибір
конкретних параметрів і режимів роботи технічних засобів (методів та алгоритмів
управління навантаженням, маршрутизації, управління доступу до каналів, частоти,
потужності передач тощо).
3. Складання графіка розгортання.
Етап розгортання полягає в реалізації етапу планування та розгортанні мереж в
заданому районі: переміщення підрозділів зв’язку, мобільних базових станцій, елементів
системи зв’язку та їх розгортання, запуску заданої кількості ТА і управлінні їхнім польотом у
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задані райони баражування. При цьому задачі етапу розгортання (перепланування топології)
можуть виконуватися й на етапі оперативного управління при значних змінах МК (його
ушкодження, введенні нових угруповань військ та ін.). Контроль за етапом розгортання
мережі здійснюється із центру управління мережею.
Етап відновлення топології здійснюється в разі суттєвого знищення та виходу з ладу
багатьох елементів МК за рахунок наявних сил та засобів, встановлення нових параметрів та
конфігурацій елементів мережі.
Етап нарощування топології (збільшення розмірності мережі) здійснюються з метою
забезпечення зв’язком органів управління при їх переміщенні за бойовими порядками військ.
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 [12]:
– збір інформації про стан мережі (при цьому необхідно приймати рішення за
об’ємом, типом, рівнями, функціями збору службової інформації);
– 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 мереж радіодоступу, маршрутизація та обмеження потоків, оновлення елементів
мережі тощо з урахуванням обмежень на ресурси);
– 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.
За обхватом управління топологією може буди здійснено в масштабах всієї МК, рівня
МК, її зони, окремої мережі, напряму, маршруту, каналу, окремих абонентів.
За мету управління топології може мати забезпечення: зв’язності, якості маршрутів
передачі, продуктивності, зони покриття, потужності передачі радіозасобів тощо.
За специфікою задачі можуть поділятись на: розміщення (переміщення МБС), район
баражування (польоту ТА) для забезпечення зон покриття МА, територіально-частотного
планування, телекомунікаційні (маршрутизація, розподіл трафіка та ін.) тощо.
За типом управління вони поділяються на централізовані, децентралізовані та змішані.
За математичною постановкою вони можуть бути: однокритеріальними та багатокритеріальними, в чіткій або нечіткій постановці, статичні або динамічні, загальні або
часткові тощо.
Під час функціонування мережі та впливу противника на неї, найбільш вірогідним
варіантом стану мережі буде незв’язна топологія. Для відновлення, в першу чергу, необхідно
отримати мінімальну зв’язність топології, а далі при наявності резерву сил і засобів
нарощувати пропускну здатність і стійкість напрямів та всієї мережі.
Постановка задач синтезу топології мережі (МК).
Залежно від мети управління Zi, i=1…k можна виділити наступні варіанти постановки
задач синтезу топології мереж МК [11 – 13] – знайти (побудувати, відновити, наростити,
конфігурувати):
Z1 – зв’язну (v-зв’язну) топологію мережі при заданих обмеженнях. Зв’язність виступає
як основна вимога до мереж зв’язку. Тому, першочерговою метою управління топологією є
забезпечення зв’язності всіх елементів МК, її певних зон або пріоритетних мобільних
абонентів;
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Z2 – зв’язну топологію при мінімізації ресурсів (апаратні, ТА, МБС, радіо засоби,
телекомунікаційне обладнання тощо) при заданих обмеженнях на якість передачі даних
(пропускна здатність, час затримки повідомлень тощо);
Z3 – зв’язну топологію мережі за мінімальний час при визначених обмеженнях;
Z4 – зв’язну топологію транспортної мережі (МБС або ТА), яка забезпечить оптимум
зон покриття (зон обслуговування) мобільних абонентів;
Z5 – зв’язну топологію мережі, яка задовольняє (оптимізує) показники якості
обслуговування користувачів у мережі в цілому (або її зони, напряму, маршруті) при заданих
обмеженнях;
Zi – зв’язну топологію, яка забезпечить найбільший час функціонування мережі в
умовах оснащення абонентів (сенсорних вузлів) акумуляторними батареями;
Zk – задовольнити задані вимоги якості зв’язку між окремими вузлами (наприклад, для
забезпечення заданого рівня живучості та/або пропускної здатності, мати декілька маршрутів
передачі в найважливіших напрямках тощо).
Таким чином, задача пошуку топології мережами зв’язку є багатокритеріальною,
більшість задач залежать одна від одної та мають певну їх ієрархію виконання.
Математичну постановку завдання пошуку необхідної топології мережі можна
представити наступним чином.
Необхідно: знайти в режимі реального часу матрицю зв’язності С*, яка забезпечить
виконання цільових функцій Zk, k = 1…К

Ck*  arg opt Z k (С ) ,
U 

(1)

при обмеженнях  = 1×2×3 :
на множину керуючих впливів 1:{tрi ≤ tрiдоп); Кi ≤ Кimax, Тпрi ≤ Тпрiдоп},
ресурси мережі 2:{ gij ≤ sij(cij), sij(cij)≥smin, ri ≤ rimax},
вимог до інформаційного обміну 3:{G = |gab|, tз ≤ tздоп; gij ≤ sij(cij), s(mab) ≥ sдоп, lab ≤ lдоп},
де tрi – час розгортання i-го елемента мережі; Кi – кількість i-го обладнання (апаратних,
радіозасобів) зв’язку; Тпрi – час прийняття та реалізації рішень по побудові або відновленню;
|G| – матриця вхідного навантаження; tз – затримка передачі, gij – інтенсивність потоків за
шляхами mab, які проходять скрізь канал (i, j) mab – маршрут відправником a та адресатом b;
sij – пропускна здатність каналу (i, j); ri – радіус передачі; l – довжина маршруту; a, b, i, j  V
– множина вузлів.
Необхідно відзначити, що синтез топології мереж великої розмірності наштовхується
на ряд труднощів, пов’язаних з великою розмірністю МК, багатоекстремальністю
розв’язуваної задачі та недовершеністю існуючих методів оптимізації. Перераховані
труднощі викликають необхідність використання декомпозиційного підходу: загальна задача
синтезу топології розбивається на ряд під задач за певними пріоритетами критеріїв
ефективності. Зазначені часткові задачі синтезу не є незалежними. Для цього на етапі
проектування мережі будується граф у вигляді мережі цілей, вершинами якого позначені
цілями, а дуги відображають вплив досягнення підцілі (часткові задачі управління) у ціль
(основна задача) [12].
Складність та результат рішення C* залежить від цільової функції управління Zk та
розмірності мережі. Скорочення простору пошуку можливих рішень по управлінню мережею
пропонується здійснювати на основі введення ієрархії цілей управління та пошуку можливих
рішень у визначеній групі варіантів (рис. 3).
Синтез топології МК являє собою складну задачу. Тому пропонується провести її
декомпозицію на окремі, пов’язані одна з одною підзадачі.
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1. Синтез топології бойових радіомереж – часткові задачі: розподіл радіоресурсу,
розрахунок потужностей передач, побудова та підтримка маршрутів передачі, розподіл
потоків за маршрутами тощо. Здійснюються в основному децентралізовано кожним вузлом
мережі [1]. Принцип роботи мережі – MANET.
2. Синтез топології високошвидкісної транспортної мережі на МБС здійснюється з
урахуванням існуючої топології першого рівня та необхідної потреби в швидкісному радіо
доступі мобільних абонентів. Часткові задачі: розрахунок маршруту переміщення МБС,
розрахунок та формування зон обслуговування МА, розподіл радіоресурсу (задача
динамічного частотно-територіального планування), визначення та побудова маршрутів
передачі та розподілом вхідного трафіка за маршрутами тощо. Частка задач вирішується
центром управління, друга частина – децентралізовано. Принцип роботи мережі – MANET.
С0

Вихідні параметри мережі

Ідентифікація
стану (ситуації)

Zk
Визначення
цілей управління

Визначення групи
пріоритетних цілей

Решение С*

Пошук варіантів та засобів
реалізації рішення
Реалізація С*

Zi

Пошук
оптимального
рішення в групі

Пошук варіантів рішення в
групі

Можливі ресурси на
реалізацію в групі
рішень
Обмеження на
групі рішень

Рис. 3. Схема отримання рішення з блоком ідентифікації групи рішень

3. Синтез топології високошвидкісної повітряної мережі на ТА здійснюється з
урахуванням існуючих топологій першого та другого рівнів, необхідної потреби в
швидкісному радіодоступі мобільних абонентів, які не отримали доступ до мережі МБС.
Часткові задачі: розрахунок маршруту польоту, зон баражування для забезпечення зон
покриття, розподіл радіоресурсу (задача динамічного частотно-терріториального
планування), визначення та побудова маршрутів передачі, розподіл трафіка. Завдання
вирішуються змішаним централізованим/децентралізованим способом. Принцип роботи
мережі – MANET.
Загальний алгоритм управління топологією мережі.
Цикл управління топологією мережі включає в себе наступні етапи:
1. Збір інформації про стан та параметри іі функціонування мережі (зони, напряму,
маршруту, елементів мережі тощо) та зовнішні впливи.
2. Розрахунок та оцінка параметрів її функціонування (контроль стану).
3. У випадку відхилень параметрів від визначених – знаходження нової топології, яка
реалізує певну ціль управління (або сукупність цілей) та має необхідні (оптимальні)
показники функціонування.
4. Оцінка нової топології в умовах:
– впливу зовнішніх впливів дестабілізуючих факторів.;
– обмеженості часових, частотних, матеріальних, технологічних ресурсів, необхідних
для реалізації сформованої топології.
У випадку незадоволення вимог, перехід на крок 3, інакше крок 4.
5. Знаходження рішення щодо перерозподілу маршрутів та потоків даних згідно нової
топології.
6. Реалізація прийнятого рішення.
Важливою особливістю задач управління є динамічний характер мереж МК. Тому
доцільно розглядати мережу як систему, що розвивається – побудова мережі представляє
багатоетапний процес її розвитку з деякої початкової топології в кінцеву (G0 →G1→… → Gk)
рис. 4. Звідси випливає постановка задачі динамічного програмування. Наприклад, задана
загальна кількість ресурсів (МБС, ТА тощо) на операцію. Потрібно розподілити їх за етапами
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(число в загальному випадку невідомо) таким чином, щоб забезпечити оптимум прийнятого
критерію ефективності.
Показниками оцінки ефективності результату процесу управління МК можуть
виступати ступінь досягнення й час виконання i-ої задачі (мети) управління.
Моделі представлення топології мережі.
Найбільш поширеним є представлення однорідної мережі у вигляді графу G = (V, E), де
V – множина вершин (вузлів), та Е – множина ребер графу (каналів, які мають безпосередній
зв'язок між вузлами без ретрансляцій) (рис. 4), Gk = (Vk, Ek) – граф мережі в момент k.

…

G0

…

G1

Gk

Рис. 4. Процес представлення топології мережі у вигляді послідовності графів

Поведінка гетерогенної мобільної мережі, вузли якої мають різну дальність передачі,
можливо моделювати за допомогою орієнтованого графа. Вагомій граф дозволяє
моделювати мережу з різними можливостями вузлів та пропускними здатностями каналів.
Ваги можуть надаватися як вузлам так и каналам. Вагомий граф може бути орієнтованим або
неорієнтованим.
В реальної мережі наявність ребра визначається характером розповсюдження
радіохвиль та інтерференцією сигналів. В загальному випадку, моделі, які описують
розповсюдження радіовоєн, є доволі складними и будуються для конкретної області
простору. Зазвичай для аналізу функціонування мережі будуються спрощені моделі, які,
наприклад, враховують тільки обмежену кількість променів (зазвичай два) при
багатопроменевому розповсюдженні радіохвиль. Моделі інтерференції зазвичай
накладаються на моделі зв’язності або розглядаються паралельно.
Для знаходження транспортної мережі можливо використовувати декілька способів з
теорії графів: остовне дерево, домінуючі множини, дерево Штейнера тощо (рис. 5).
Задачі управління зв’язністю топологією
Остовне дерево

Домінуюча
множина (ДМ)

Дерево
Штейнера

Незалежна
множина

Покриття
вершин

Графі
близькости

Паросполучення в графі

- Габрієль-графи
- Графи відносної

- незалежна ДМ
- слабке зв’язне ДМ
- зв’язне ДМ

околиці

Рис. 4. Класифікація графових моделей забезпечення зв’язності
ТА1

ТА2

ТА3

Зона обслуговування ТА3
Зона обслуговування ТА1

Зона обслуговування ТА2

а) зони обслуговування ТА
б) створення зон обслуговування в русі МБС
Рис. 5. Варіанти кластерізації мережі
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Можливі різноманітні варіанти її побудови. Найбільш прийнятним є модель
домінуючої множини. Накладення моделі домінуючої множини на модель зв’язності, яка
враховує геометрію мережі (геометричний випадковий граф с логнормальною радіо моделлю
та прокольною моделлю інтерференції) дозволяє зі значним ступенем точності відобразити
фізичні властивості реальної мережі.
Взаємне переміщення вузлів накладає додаткові особливості на моделі представлення
функціонування мереж. Розрізняють наступні моделі переміщення вузлів: модель
випадкового переміщення, модель випадкового напряму, модель Гаусса-Маркова та інші.
Задача частотно-теріторіального планування.
Через специфіку частотного діапазону, обмеженості частотного ресурсу, слабкої
спрямованості антен, переміщення МБС, польот ТА це завдання істотно відрізняється від
завдань частотно-територіального планування мереж рухомого та фіксованого радіозв’язку
[14]. Крім цього в умовах бою, переміщення МБС (ТА) цю функцію необхідно здійснювати
багаторазово, тобто мова йде про формування динамічного частотно-терітеріального плану.
Рішення завдання частотно-територіального планування означає визначення
розташування (маршруту переміщення) МБС (ТА), достатньої висоти антен (МБС) і
потужності передавачів для задоволення вимог до радіопокриття, а також формування
частотного плану мережі, що забезпечує необхідну канальну ємність. Під радіопокриттям
розуміється забезпечення необхідного перевищення рівня сигналу над сумарним рівнем
перешкод для прямого і зворотного напрямків в певній галузі навколо МБС (ТА). В ході
розподілу частотних ресурсів необхідно враховувати щільність абонентів, зони покриття
антен, рівень сигналу і вплив перешкод.
Основою для формування частотно-територіального плану є вихідні дані, що
включають в себе: відомості про місцезнаходження, маршрут (польот) МБС (ТА),
можливості використання антенного обладнання, вимоги до показників якості та параметри
обладнання абонентських і базових станцій, відомості про організацію зв’язку, конфігурації
обладнання, режимів роботи станцій мережі. Для проведення розрахунків необхідно
використовувати геоінформаційні системи.
Заключним рішенням є сукупність частотно-територіальних планів, що включають в
себе маршрути переміщення радіоелектронних засобів, їх характеристики і призначені їм
частоти та режими роботи.
В основі принципу загальної оцінки радіопокриття при частотно-територіальному
плануванні лежить розрахунок і оцінка на відповідність заданим вимогам рівня сигналу в
прямому і зворотньому напрямку в кожній точці заданої області. Облік перешкод
проводиться для всіх базових станцій мережі. Таким чином, в прямій постановці виходить
складна і трудомістка процедура розрахунку, яка вимагає особливої організації обчислень і
спеціалізованого програмного забезпечення.
Для кількісної оцінки якості планування використовується узагальнений показник
радіопокриття, який відображає вимоги до МК і характеризує радіопокриття з урахуванням
перешкод та проведених частотних призначень. В якості такого показника використовується
відсоток точок, в яких виконується умова радіопокриття. Для його розрахунку здійснюється
дискретизація необхідної області радіопокриття, в околиці кожної точки розрахунковим
шляхом перевіряється умова забезпечення радіопокриття.
Таким чином в статті проведена класифікація задач управління мережами зв’язку, які
будуть складати перспективну мобільну компоненту тактичної ланки управління. Визначені
цілі управління топологією мереж та розроблений загальний алгоритм управління
топологією. Задача формування топології МК в статті представлена у вигляді рішення
послідовності підзадач: синтез структури кожного рівня з урахуванням можливостей наявної
топології мережі нижчого рівня. Планування, розгортання, відновлення, оперативне
управління топологією кожного рівня МК повинна здійснюватися:
у відповідності з цільовими функціями управління;
з оцінкою впливу на неї зовнішніх дестабілізуючих факторів;
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з оцінкою часових, матеріальних та технологічних ресурсів;
з рішенням задач частотно-територіального планування.
Напрямком подальшого дослідження є розробка часткових методик синтезу топології
мереж різних рівнів МК з вирішенням завдання вибору оптимальної топології транспортної
мережі з урахуванням сукупності показників якості на основі методів багатокритеріальної
оптимізації.
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СТІЙКИЙ МЕТОД ГЕНЕРАЦІЇ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ
ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДО КВАНТОВОГО КРИПТОАНАЛІЗУ
Визначені загрози квантового криптоаналіза для алгоритмів генерації ключів. Отримані оцінки часу
необхідного для квантового криптоаналізу симетричних та несиметричних криптосистем. Розглянуто
стандартизований генератор псевдовипадкових послідовностей (ПВП) на основі еліптичних кривих, наведена
його модель. Для вдосконалення генератору ПВП взято канонічну форму еліптичної кривої. Запропоновано
метод генерації ПВП на основі ізоморфних перетворень еліптичної кривої та отримані оцінки його стійкості.
Чевардин В.Е., Самойлов И.В., Толстих В.А., Пономарев А.А. Стойкий метод генерации
псевдослучайных последовательностей к квантовому криптоанализу. Определены угрозы квантового
криптоанализа для алгоритмов генерации ключей. Полученные оценки времени, необходимого для квантового
криптоанализа симметричных и несимметричных криптосистем. Рассмотрены стандартизированный
генератор псевдослучайных последовательностей на основе эллиптических кривых, приведена его модель. Для
усовершенствования генератора псевдослучайных последовательностей взята каноническая форма
эллиптической кривой. Предложен метод генерации на основе изоморфных преобразований эллиптической
кривой и полученные оценки его устойчивости.
V. Chevardin, I. Samoylov, V. Tolstuh, A. Ponomarev The secure pseudorandom sequence generation
method to quantum cryptanalysis. The threats of quantum cryptanalysis for key generation algorithms are identified.
Received estimates of the time required for quantum cryptanalysis of symmetric and asymmetric cryptosystems. A
standardized deterministic random bit generator (DRBG) based on elliptic curves is considered, and its model is given.
To improve the DRBG, the canonical form of the elliptic curve is taken. A method is proposed for generating an elliptic
curve on the basis of isomorphic transformations and estimates of its stability obtained.
Ключеві слова: генератор псевдовипадкових послідовностей, еліптична крива, ізоморфні перетворення
еліптичної кривої, квантовий комп’ютер.

1. Постановка проблеми та актуальність дослідження
Одну з найважливіших завдань забезпечення конфіденційності, цілісності та
доступності інформації в сучасних комп’ютерних системах відіграє криптографія. І слід
зауважити, що для безпечної роботи розподілених в просторі інформаційних систем основну
роль грають асиметричні криптосистеми. Прикладами таких криптосистем, є RSA з
відкритим ключем довжиною 1024 біта, який використовується практично у всіх сучасних
інфраструктурах відкритих ключів, алгоритми Ель Гамаля, асиметричні алгоритми, що
використовують арифметику еліптичних кривих, що використовуються у фінансовій сфері та
електронний документообіг [1]. У зв’язку з цим, методи криптоаналізу асиметричних
криптосистем користуються особливою увагою, так як дозволяють оцінити потенційну
загрозу злому широко поширених крипто алгоритмів [2]. Однак, часто виникає питання: чи
достатній запас має сучасний криптографічні алгоритми і що необхідно робити в разі різкого
зростання обчислювальних можливостей сучасного умовного криптоаналитика? У зв’язку з
чим, при розробці нових криптографічних алгоритмів і використанні існуючих часто виникає
необхідність оцінки їх стійкості в умовах існуючих можливостей і на перспективу. З іншого
боку, останнім часом часто виникає також питання, особливо це стосується для такої області
як Інтернет речей (Internet of Things), а як можна використовувати криптографічні алгоритми
з максимальною компактністю при реалізації і необов’язково високою стійкістю, а лише
достатньою для захисту інформації на певному проміжку часу. Такі методи сьогодні
прийнято називати легковагова криптографія (Lightweight Cryptography). У першому і в
другому випадку, виникає необхідність, по-перше, в оцінці можливої обчислювальної
потужності в світі, хоча б на найближче десятиліття, по-друге, в розробці нових алгоритмів
криптозахисту. Особливо, це стосується генераторів криптографічних ключів, як основний
елемент будь-якого сучасна криптосистеми.
110

Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
У зв’язку з цим, актуальним питанням є пошук та розробка нових алгоритмів генерації
ПВП підвищеної стійкості з урахуванням сучасних і перспективних можливостей
потенційного криптоаналитика щодо злому відомих генераторів ПВП.
2. Аналіз загроз квантового криптоаналізу для генерації криптографічних ПВП
Для криптоанализа відомого алгоритму RSA сьогодні використовують методи на
основі розкладання великого цілого числа на множники. За сучасним вимогам для алгоритму
RSA повинно використовуватися досить велика модульне значення N, де N = p*q. Довжина Н
повинна бути не менше 2048 біт, а значення співмножників р і д повинні бути великими
простими числами довгої 1024 біта. До певного часу, без використання квантових
алгоритмів, злом таких криптосистеми вважався практично неможливим. Найбільш
ефективною для розкладання алгоритмів значення N довжини до +1024 біт сьогодні
вважаються метод Ферма, метод (p-1) Поларда, метод ρ-Поларда, метод (p+1) Вільямса та
інші [3]. Так, метод факторизації p-1 Поларда дозволив знайти розкладання для таких чисел
як 10243 – 4*10121 – 1 (M. Tervooren,13.09.2012), 5323 + 2323 (P. Jammes, 06.04.2012), 22098 + 1
(P. Zimmermann, 28.09.2005) та інші [4, 5, 6]. В роботі Полларда запропоновано виконувати
просіювання не в кільці цілих чисел, як в методі квадратичного решета, а в алгебраїчному
числовому полі. Це дозволило зменшити складність від 1/2 в методі квадратичного решета
до 1/3 в решеті числового поля [3, 6]. За загальними оцінками криптоанализа на основі
методу факторизації цей алгоритм вимагає часу порядку N1/3.
В основу алгоритмів розв’язання складних теоретичних завдань, таких як факторизація
цілого числа, дискретний логарифм в простому полі, дискретний логарифм в групі точок
еліптичної кривої закладена фундаментальна здатність інформаційних одиниць квантових
комп’ютерів (кубітів) приймати кілька значень одночасно і перебувати в стані „заплутаності”
[4, 7]. Це дозволяє проводити обчислення в умовах економії кубітів і отримувати величезну
перевагу в обчислювальної швидкості в порівнянні з класичними комп’ютерами, які здатні за
один такт процесора виконувати одну 32-розрядну 64-якої розрядна операція. В основу
алгоритмів розв'язання складних теоретичних завдань, таких як факторизация цілого числа,
дискретний логарифм в простому полі, дискретний логарифм в групі точок еліптичної кривої
закладена фундаментальна здатність інформаційних одиниць квантових комп’ютерів
(кубітів) приймати кілька значень одночасно і перебувати в стані „заплутаності” [7]. Це
дозволяє проводити обчислення в умовах економії кубітів і отримувати величезну перевагу в
обчислювальної швидкості в порівнянні з класичними комп'ютерами, які здатні за один такт
процесора виконувати одну 32-розрядну або 64-розрядну операцію.
Найбільший інтерес сьогодні викликали можливості квантового комп'ютеру з
декількома сотнями логічних кубітів, які здібні здійснити злам криптографічних систем з
відкритим ключем. Запропонований Шором алгоритм [7], використовуючи можливості
квантового комп’ютерів, здатний вирішувати завдання факторизації числа і дискретного
логарифмування за поліноміальний час. Цей результат заснований на використанні
квантового паралелізму і зведення задачі до пошуку періоду деякої функції. Розглянемо
сутність алгоритму Шора.
Нехай, необхідно розкласти на множники деяке число N, яке використовується в якості
модуля для операцій шифрування і розшифрування в криптосистемі RSA. Функція
шифрування представлена виразом:
x

FN ( x)  a mod N ,
де N = p*q, p і q – великі прості числа, які згідно алгоритму тримаються у секреті.

(1)

Для подання числа N необхідно обирати довільне ціле число a < N.
Функція (1) є циклічною з періодом П у разі, якщо N – просте, період такої функцій
буде обмежений зверху значенням r = N – 1. В інших випадках r буде меншим. Визначити
простоту N можна швидкими методами визначення простоти N.
Для функції (1) значення періоду зациклення буде r, справедливо наступне:
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fN (x + r) = fN (x)
(2)
підставимо до рівняння значення функції fN :
а (x + r)mod N = а (x)mod N,
(3)
звідки
ar = 1 mod N.
(4)
Обчислення значення r з виразу (4) є завданням дискретного логарифмування, в даному
випадку, на підставі а.
Розкладання числа N на співмножники знаходиться наступним чином.
Якщо r парне, з виразу (4) отримаємо наступне рівняння:
(ar/2 – 1) (ar/2 + 1) = 0 mod N.
(5)
Оскільки ліва частина ділиться на N, то його співмножники повинні мати спільні з N
дільники, які обчислюються за алгоритмом Евкліда (пошуку найбільшого загального
дільника). Якщо r непарне або множник в лівій частині вироджується в нуль, слід вибрати
інше значення а. Вирішення цього завдання за поліноміальний час невідомо.
За алгоритмом Шора пропонується використовувати квантовий комп’ютер з двома
квантовими регістрами довжини n. Причому M = 2n > N, M ~ N2. Результати аналізу відомих
робіт [6 – 9] дозволили спрогнозувати потенційну можливість криптоаналитика майбутнього,
на основі яких були проведені розрахунки часу, необхідного для криптоаналізу симетричних
(табл. 1) та несиметричних криптографічних систем (табл. 2).
Таблиця 1
Ресурси для квантового рішення задачі пошуку ключа симетричної криптосистеми
Довжина
ключа
[біти]
k
57
82
113
129
258

Число
кубітов
n
57
82
113
129
258

Криптоаналіз симетричних криптосистем
Квантовий час
Середній класичний час
[cекунди(роки)]
[cекунди(роки)]
(π/4)√2k
2.8*108 (9 р.)
1.93*1012(62258 р.)
1.06*1017(34*108 р.)
2.76*1019(89*1010 р.)
5.03*1038(162*1030 р.)

6.39*1016(206*107 р.)
3.03*1024(97*1015 р.)
9.20*1033(296*1024 р.)
6.03*1038(194*1029 р.)
2.05*1077(66*1068 р.)

Таблиця 2
Ресурси для квантового рішення задач факторизації та ECDLP
Факторизація
Довжина Число
Квантовий час
числа N кубітів
[cекунди(роки)]
[біти]
n
2n
4n3
512
1024
0.54*109(17р.)
1024
2048
4.3*109(138р.)
2048
4096
34*109(1096р.)
3072
6114
120*109(3870р.)
15360
30720
1.5*1013(48*104р.)

ECDLP
Довжина Число Квантовий час
числа N кубітів [cекунди(роки)]
[біти]
n
f(n)
360n3
110
700
0.5*109(16р.)
163
1000
1.6*109(51р.)
224
1300
4.0*109(129р.)
256
1500
6.0*109(193р.)
512
2800
50*109(1612р.)

Класичний час
[cекунди(роки)]
6.39*1016(206*107р.)
3.03*1024(977*1015р.)
9.20*1033(296*1024р.)
6.03*1038(194*1029р.)
2.05*1077(66*1068р.)

З урахуванням наведених можливостей квантового криптоаналізу деякі криптографічні
системи, особливо це стосується несиметричних криптосистем, стають уразливими. А
враховуючі, що сучасні стандарти [11] побудовані з використанням асиметричних
криптопримітивів виникає загроза практично більшості систем криптографічного захисту
інформації. Розглянемо деякі найбільш відомі генератори ПВП та оцінимо їх уразливість.
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Стандартизованими способами генерації ПВП є генератори ПВП, які називаються
Deterministic random bit generator (DRBG) [9 – 11]. У рекомендаціях стандарту наведені різні
способи генерації ПВП на основі геш-функцій, блочно-симетричних алгоритмів шифрування
[11]. Особливе місце серед усіх алгоритмів займають генератори на основі теоретикоскладної задачі математики – дискретному логарифмуванні в групі точок еліптичної кривої
(ЕК) (рис. 1).
Персональний
рядок
Мітка часу Джерело ентропії
Регенерація
seed (Reseed)

seed
Внутрішній стан

Функція
деініціалізації
Функція
ініціалізації
DRBG

s

t
( X [t * P])

r
( X[s *Q])

bi  extr(r )

дод _ вхід

P

Q

bi

0

Рис. 1. Функціональна модель генератора Dual_EC_DRBG

Для оцінки стійкості генераторів ПВП згідно [11] введені показники:
– стійкість до відтворення (backtracking resistance),
– стійкість до передбачення (prediction resistance),
– криптографічна стійкість (security strength),
– число кроків до зациклення генератору, показник який визначає величину періоду
ПВП. Для генераторів (рис. 1) число кроків до зациклення складається з двох значень:
періоду зациклення та передперіоду. Для спрощення подання результатів ми будемо
використовувати показник числа кроків до зациклення генератору.
Нехай значення NT – число кроків до зациклення стандартизованого генератору.
Значення NT показує кількість різноманітних значень внутрішнього стану генератору, яке
також визначає потужність простору вхідних значень, s для другого множення s * Q та
визначає стійкість до зламу генератора ПВП.
Враховуючи, що внутрішній стан генератора є значенням X [ti * P] , яке для кривої (1)
не перебільшує n / 2 , а період ПВП в цьому випадку буде визначений значенням NT тобто
числом значень ti. Значення ti отримуються з виразу X [ti * P] , тобто їх кількість буде не
більше n / 2 .
Збільшення числа внутрішніх станів без витрат часу є загально відомою проблемою,
яка набуває більшої актуальності в умовах бурхливого розвитку квантових комп’ютерів. У
зв’язку з цим, розробка нових методів генерації ПВП на основі відомої стандартизованої
моделі генераторів за рахунок використання відомого підходу до збільшення числа
внутрішніх станів генератора на основі ізоморфних трансформацій еліптичної кривої є
одним з можливих шляхів подальшого розвитку криптографічних генераторів цього класу.
3. Необхідні для вирішення завдання положення теорії еліптичних кривих
Гладкою (неособливою) еліптичною кривою порядка n над полем Fp називається
множина точок ( X , Y ), X , Y  Fp , які задовольняють рівнянню F ( X , Y )  0 , де F ( X , Y )
багаточлен ступені1 m з коефіцієнтами з Fp. Така крива не повинна мати особливих точок, в
F
F
 0,
 0.
яких
X
Y
1

Ступінь багаточлена є максимальна степінь одночленів, з яких він складається.
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Множина точок еліптичної кривої разом з точкою на нескінченності з операцією
додавання2 є абелевою групою.
Для кожної еліптичної кривої обчислюється дискримінант (E ) та j-інваріант. Для
криптографічних цілей використовують лише криві с ( E )  0 ,

j  {0, 123 } . Вимога

j  {0, 123 } дозволяє позбавитись використання суперсингулярних кривих.
Нормальною формою еліптичної кривої на над полем Fp, називається крива виду:
y 2  a1 xy  a3 y  x 3  a2 x 2  a4 x  a6 .
(6)
Коли коефіцієнти a1 , a2 , a3 дорівнюють нулю, крива (6) може бути представлена в
канонічній формі (або скороченій формі Веєрштрасса):
y 2  x 3  a4 x  a6 , a4 , a6  Fp .
(7)
Лінійна ізоморфна трансформація координат цієї кривої в канонічній формі задається
формулами:
y  u 3 y  su 2 x  t , x  u 2 x  r , u  0, r, s, t {0, ..., p  1} .
Лінійна ізоморфна трансформація не змінює значення інваріанту, тобто всі ізоморфні
криві
мають
однаковий
інваріант.
Коли
трансформація
має
параметри
u  {1, ..., p  1}, r  0, s  0, t  0 ( a1  0, a2  0, a3  0 ) крива залишається в канонічній формі.
В такому випадку лінійна ізоморфна трансформація для кривої (7) має вид:
(8)
y  u 3 y , x  u 2 x , u  {1, ..., p  1} .
Враховуючи конструктивні особливості існуючих підходів до побудови генераторів
ПВП на основі еліптичної кривої [11], розглянемо новий метод формування ПВП на основі
ізоморфних трансформацій канонічної форми еліптичної кривої в канонічну.
4. Метод генерації ПВП на основі ізоморфних трансформацій точок ЕК. Нехай
базова еліптична крива задана у канонічній формі, E p . Ізоморфні трансформації цієї кривої
подані виразом (8). Для опису алгоритму генерації зафіксуємо наступні операції: отримання
Pi  i (P) ,
ізоморфної
базової
точки
отримання
раундової
точки
кривої,
f ( Pi1 , Pi )  P'  ti * Pi , перетворення координати Х в бітову послідовність, ri  ( X [ Pi ]) ,
компресія бітової послідовності в блок біт bi  extr (ri ) (один біт) згідно [11].
Початок алгоритму.
Встановлюється початковий стан генератора: характеристика р поля Галуа, коефіцієнти
базової кривої, базові точки Р й Q, довжина ПВП.
Крок 1. Для забезпечення стійкості до передбачення скалярне число отримуємо на
основі секретного числа seed, (seed , n)  1 . Число t визначається:
(9)
t   mod n ,
де t – генератор групи Z n , n – порядок циклічної групи точок P й Q (просте число),  –
генератор групи Z n , seed – секретне число.
Крок 2. Обчислення значення раундового скаляра ti наступним чином:
ti  t * ti 1 mod n .
(10)
Крок 3. Обчислення значення ui :
seed

2i

ui   mod p ,

2

 yi 1  yQ j

yi 1  yQ j
Pi 1 ( xi 1 , yi 1 )  Q j ( xQ j , yQ j )  Pi 
 xQ j  xi 1 , yQ j 
( xQ j  xi )  .
 xi 1  xQ

xi 1  xQ j
j
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де  – генератор групи Z p , p – характеристика поля Галуа.
Крок 4. Розрахунок

значень

координат

ізоморфної

точки

Pi :

x Pi  ui x mod p ,
2

y Pi  ui y mod p .
Крок 5. Розрахунок значення внутрішнього стану генератора:
ri  X [ti * Pi ]  X [ti * i ( P)] .
3

scal mull

(12)

scal mull

Крок 6. Отримання бітового блока (біт) з послідовності ri :
bi  extr (ri ) .
Кінець алгоритму.

(13)

ti 1
Внутрішній

стан

si

ti

ti  t * ti 1

( X [ti * Pi ])

t  

Pi  i (P)

seed


seed



ri

( X [ s * Q])

P

bi  extr(r )

Q

bi



Рис. 2. Модель модифікованого генератора Dual_EC_DRBG

Підставимо в вираз (13) вирази (8 – 12) отримаємо загальний вираз генератора:
  


ri  ( X  X ' seed *t i 1 (mod n) * (4i * X P (mod p), 6i * YP (mod p))  * Q) .

scal mull
  
 scal mull 

(14)

5. Оцінка виграшу розробленого методу генерації ПВП у порівнянні з існуючим
стандартизованим підходом. Враховуючи граничні значення числа ізоморфізмів ЕК у
канонічній формі, NT 1/2( p 1) , число внутрішніх станів модифікованого генератора
Dual_EC_DRBG визначено:
(15)
NT 1/2( p 1)*n ,
де n – порядок циклічної групи точок кривої, р – характеристика поля Галуа.
i

Скаляр t i пробігає усі елементи Z n , внаслідок чого Pi  ti * P , Pi  E p ( E ip – ізоморфна
група). Параметр ui пробігає усі значення від’ємників у полі, число яких NT . У такому
випадку, період послідовності значень X [ Pi ]  X [t i * i ( P)] , які потрапляють у якості
скалярів на вхід s * Q  X [ Pi ] * Q , буде дорівнювати NT. Період ПВП у такому випадку буде
дорівнювати NT.
Для передбачення наступного блоку біт на виході генератору нападнику необхідно
обчислити значення si * Q , для чого йому необхідно отримати точку Pi ' й скаляр t i . Для
цього йому необхідно здійснити пошук параметра t , який використовується в скалярному
добутку ' seed *ti 1 (mod n) * Pi . Для t i необхідно знайти значення seed. Враховуючи, що '
scal mull

– генератор

Z n , число генераторів дорівнює

n'  Oiler (Oiler (n)) . Наприклад, для

забезпечення стійкості до передбачення генератора ПСП еквівалентної значенню 2 256
необхідно використовувати циклічну групу точок, порядок якої є 257-бітним числом. Більш
детальний аналіз стійкості запропонованого методу буде проведено в подальшій роботі.
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Висновки
Таким чином, при широкому розповсюдженні квантових комп’ютерів рішення задачі
ECDLP буде можливо за 51 рік, коли існуючі можливості дозволяють її вирішити приблизно
за 1015 років. Слід врахувати, що одна з складнощів використання квантового комп’ютеру це
проведення аналізу та вимірів різних квантових станів, що накладає суттєві обмеження на
таку крипто аналітичну систему. Значення часу рішення задачі факторизації для інших
параметрів алгоритмів наведені в таблицях 1 та 2. В таких умовах, одним з варіантів рішення
наукового завдання було обрано збільшення періоду генераторів ПВП з метою отримання
запасу стійкості генераторів ПВП до зростаючих можливостей квантових комп’ютерів в
світі. Було запропоновано метод генерації ПВП на основі відомого підходу з використанням
ізоморфних перетворень еліптичних кривих. Отриманий метод дозволив у 1 / 2( p  1) разів
збільшити число внутрішніх станів стандартизованного генератора, що дозволяє підвищити
стійкість генератора ПВП пропорційно характеристики поля р. При фіксованому значенні
числа внутрішніх станів стандартизованного генератора розроблений генератор дозволяє
скоротити бітову довжину характеристики р поля та підвищити його швидкодію. В
подальшому, підхід до використання ізоморфних перетворень може бути застосований для
побудови алгоритмів генерації криптографічних ключів в легковагової криптографії, в
криптографічних системах, які використовуються в інформаційно-телекомунікаційних
системах критичної інфраструктури.
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА
Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на
українській мові:
– актом експертизи (1 примірник);
– випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), у якій повинна бути обґрунтована
необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати;
– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який
працює в даному напрямку досліджень;
– довідкою про автора (авторів);
– квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів
зовнішніх організацій).
Рукопис подається у двох видах: на флеш-пам’яті або СD, розпечатаний на лазерному
принтері (1 примірник), у текстовому редакторі – Microsoft Word-10, а також може бути
надісланий за електронною адресою інституту.
Формат аркуша – А4 (210  297 мм).
Розмір полів: зліва – 20 мм, справа – 20 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.
Стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1.0, інтервальний відступ – 1 см.
Шрифт – Times New Roman № 12, із виключенням переносів.
Етапи представлення статті для науковців інституту:
1. Стаття подається на розгляд відповідальному редактору (кімната № 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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