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призначення;
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 стан і розвиток автоматизованих систем
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рішень
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The book contained articles of scientific and
teaching staff, students, adjuncts, institute applicants and
other institutions (organizations) in the following
directions:
 prospects
of
telecommunications
systems
development, facilities and means of special purpose;
 special information and communication systems
protection;
 automated systems state and development for
command and control and weapons;
 information systems and networks, decision
support systems for special purposes;
 combat use of communications systems and
automation of Armed Forces of Ukraine;
 theory and practice of information combating in
computer systems and networks.

We invite to cooperation all interested institutions
and organizations, who conduct research and
development according to directions.
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УДК 621.391
к.т.н. Бєляков Р.О. (ВІТІ)
к.т.н. Шишацький А.В. (ЦНДІ ОВТ)
Лебідь Є.В. (ВІТІ)
МЕТОДИКА СЕЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ
АКТИВНОЇ ФАЗОВАНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ
В роботі запропоновано методику селективного управління параметрами багатоантенних систем
військового радіозв’язку з активними фазованими антенними решітками. Методика дозволяє забезпечити
вибір типу управління діаграмою направленості багатоантенних систем військового призначення за рахунок
сумісного адаптивного управління параметрів багатоантенних систем військового радіозв’язку та активних
фазованих антенних решіток на різні відстані.
Беляков Р.О., Шишацкий А.В., Лебидь Е.В. Методика селективного управления параметрами
АФАР. В работе предложена методика селективного управления параметрами многоантенных систем
радиосвязи военного назначения с активными фазированными антенными решетками. Методика позволяет
обеспечить выбор типа управления многоантенных систем военного назначения за счет совместного
адаптивного управления параметрами многоантенных систем военной радиосвязи и активных фазированных
антенных решеток.
R. Beliakov, A. Shishatsky, E. Lebid Method of seletion management parameters APsAA. In article offered
method of selection management parameters multiantenna systems military radio communication with active phased
antenna arrays.Method allow to support different types of management multiantenna systems military appointment due
to the joint adaptive management parameters multiantenna systems military radio communication and active phased
antenna arrays.
Ключові слова: сигнально-завадова обстановка, амплітудно-фазовий розподіл, система МІМО, активна
фазована антенна решітка, безпілотний літальний апарат.

Вступ. Можливість забезпечення стійкого зв’язку є однією з найважливіших
характеристик, що визначають експлуатаційні можливості комплексу управління
безпілотними літальними апаратами (БпЛА) і забезпечує доведення відомостей, отриманих
БпЛА, у режимі „реального часу” до оперативного персоналу пункту управління (ПУ). Для
забезпечення зв’язку на значні відстані і підвищення завадозахищеності за рахунок
просторової селекції в комплексах управління БпЛА широко використовуються
вузькоспрямовані антенні системи (АС) як на ПУ, так і на БпЛА.
Функціональна схема системи управління просторовим положенням вузькоспрямованої
АС, що забезпечує оптимізацію процесу входження у зв’язок в комплексах управління БпЛА
включає в себе: антенну систему, радіотехнічні параметри якої вибираються, виходячи з
вимог забезпечення необхідної дальності зв’язку по радіолінії; сервопривід АС, що
забезпечує просторову орієнтацію діаграми спрямованості (ДС) АС в напрямку очікуваної
появи випромінювання об’єкта зв’язку; систему автоматичного супроводу за напрямом
(АСН), що забезпечує стійке автоматичне супроводження об’єкта зв’язку в зоні впевненого
захоплення пеленгаційної характеристики системи АСН; радіоприймальні пристрої, що
забезпечують формування умовного сигналу про прийом інформації з заданою якістю.
процесор управління антенною системою, що забезпечує аналіз поточного стану системи
управління АС, формування сигналів управління сервоприводом для забезпечення
просторової орієнтації АС відповідно до польотного завдання і алгоритмом просторового
сканування.
Основне завдання, що виконується системою управління просторовим положенням
вузькоспрямованої АС, – забезпечити стійке входження в зв’язок з об’єктом, згідно
польотного завдання.
Цю задачу розподілено на ряд часткових взаємопов’язаних завдань:
1. Забезпечення просторової орієнтації ДС АС в напрямку очікуваної появи
випромінювання об’єкта зв’язку та її просторової стабілізації для випадку розташування АС
на борту літального апарату.
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2. Розширення зони стійкого захоплення випромінювання об’єкта зв’язку за рахунок
застосування дискретного алгоритму просторового сканування з детермінованою
просторово-часовою структурою.
3. Перехід в режим стійкого автосупроводу об’єкта зв’язку системою АСН при
виявленні об’єкта зв’язку.
4. Забезпечення можливості повторного входження у зв’язок у разі її зриву.
Для дискретного алгоритму просторового сканування з детермінованою просторовочасовою структурою можна виділити наступні особливості:
1. Сканування ДС АС здійснюється дискретно в часі і в просторі.
2. Просторові переміщення ДН АС при скануванні здійснюються таким чином, щоб не
залишалося просторових зон, які не перекриваються зоною впевненого захоплення системою
АСН за весь цикл сканування.
Таким чином, слабкі сторони процесів управління ДС:
наявність прив’язки до навігаційних систем (через можливість радіоелектронного
подавлення);
жорсткі вимоги до часових інтервалів регулювання процесами встановлення і ведення
зв’язку.
Варіація амплітудно-фазового розподілу автоматичної фазованої антенної решітки
(АФАР), відображає процес просторового „переміщення” діаграми повинна враховувати
ширину головного пелюстка ДС.
Ширина ДС повинна встановлюватися в залежності від необхідної задачі (пошук
абонента, організації каналу передачі сигнальної інформації, організація потоку передачі
даних. Тобто, необхідній ширині та формі променя відповідатиме амплітудно-фазовий
розподіл елементів АФАР, який буде реалізовано у одному із режимів АФАР. Але при цьому
дуже важливим є збереження достатнього рівня підсилення.
В даній статті розглянуто приклади формування амплітудно-фазових розподілів для
зміни форми і характеристик ДС відносно випадку рівномірного амплітудно-фазового
розподілу, з метою збільшення енергетичної ефективності систем військового зв’язку.
Однією з технологій, що дозволяють значно збільшити пропускну здатність
радіоканалів є технологія „багато входів  багато виходів” (MIMO  Multiple-Input MultipleOutput), яка дозволяє більш ефективно використовувати потужність передавача і боротися із
завмираннями сигналів [1  8].
Підвищення ефективності досягається за рахунок використання методів просторовочасової обробки (STC  Space Time Coding), що забезпечують передачу і приймання
паралельних потоків інформації.
Теоретично пропускна здатність системи MIMO з STC може бути збільшена
пропорційно кількості антен на передавальному боці (за умови, що кількість приймальних
антен не менша ніж кількість передавальних антен) у порівнянні з традиційними системами
радіозв’язку з однією передавальною антеною (SISO  Single-Input Single-Output).
Для просторового мультиплексування паралельних потоків в основному
використовуються метод просторового мультиплексування через сингулярне розкладання
(ПМСР) канальної матриці та алгоритм V-BLAST (Vertical Bell Laboratories Layered Space
Time Architecture) [6  13].
У ході проведеного у роботі [15] аналізу, визначено те, що одним з шляхів подальшого
розвитку засобів військового радіозв’язку полягає у проектуванні спрямованих антенних
систем. Сучасні активні фазовані антенні решітки (АФАР) набувають високих темпів
впровадження, а їх проектування і удосконалення в провідних країнах світу визнано
перспективним.
Також у роботі [15] проведено аналіз існуючого стану систем та засобів радіозв’язку,
що знаходяться на озброєнні Збройних Сил України, та обґрунтовано доцільність
використання АФАР у якості вузькоспрямованих антенних систем мобільної компоненти.
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Тому, для підвищення спектральної та енергетичної ефективності систем військового
радіозв’язку пропонується сумісне використання технології МІМО спільно з активними
фазованими антенними решітками.
Тому метою статті є розкриття процесу адаптивного управління параметрами
АФАР, яка забезпечує підвищення енергетичної та частотної ефективності засобів
військового радіозв’язку, за рахунок спільної адаптації параметрів багатоантенних систем, з
використанням технології МІМО та активних фазованих антенних решіток.
У [16] проведено формалізацію роботи системи МІМО (рис. 1), та розглянуто
розроблену методику адаптивного управління параметрами МІМО-АФАР, без розкриття
нюансів вибору типу розподілу, що впливає в цілому на процес діаграмоутворення.
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 гаусівського шуму
(БГШ) у радіоканалі, надходять в Мr приймальних трактів.
Структурна схема традиційної системи MIMO зображена на рис. 1 [6].

h11
h12

ПРД-1
с(t)
Кодер

Демульти
ПРД-2
.
-плексор .
.
ПРД-Мt

hM t M r

ПРМ-1
Демодулятор і
ПРМ-2
. мульти.
. плексор
ПРМ-Мr

с*(t)
Декодер

Рис. 1. Структурна схема системи MIMO

Передаточна функція багатопроменевого каналу описується матрицею [5 – 6]:
 h11 h12
h
21 h22
H
 ... ...

 hi1 hi 2

... h1 j 
... h2 j 
,
... ... 

... hij 

де hij – передаточна функція між i-ою передавальною та j-ою приймальною антенами.
Амплітуди і фази коефіцієнтів hij в загальному випадку є випадковими величинами із-за
інтерференції розсіяних сигналів.
Якщо прямий сигнал виявляється істотно ослабленим, то фаза коефіцієнтів буде
рівноімовірно розподілена у межах [0, 2π], а їх амплітуда розподілена за релеєвським
законом. Коли середня амплітуда не дорівнює нулю, тоді випадковий коефіцієнт передачі
має райсовський розподіл, а канал називають райсовським.
До методів просторово-часового кодування, які не припускають наявність канальної
інформації на передавальному кінці лінії зв’язку, можна віднести блочне, решітчасте
кодування і, так звану, BLAST-технологію [5 – 7].
Для пояснення ідеї такого кодування досить розглянути випадок для двох
передавальних і однієї приймальної антен, коли кодований блок складається з двох вхідних
символів d1 і d2.
В результаті цього в перший момент часу паралельно випромінюються символи d1 і d2,
а в другий момент часу − символи d1 і  d 2 . Тоді вважаючи, що канальні коефіцієнти є
8

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
постійними за час передачі символів d1 і d2, вектор прийнятих сигналів Х без урахування
власного шуму можна представити у вигляді:
h12 
x 
h
 d1 
 .
X  Hblock D ; X   1  ; H block   11

  ; D  
 x2 
 h11  h12 
 d2 

Вектор D переданих символів можна знайти через зворотну матрицю Hblock 1 , так як
D  H block 1 X .

Проте

матриця

Hblock H Hblock   h1 2  h2 2  I , тобто




H block

володіє

такою

властивістю,

що

Hblock ~ Hblock 1 та просторово-часовий декодер можна

задати матрицею H block H . Тоді вихідний вектор Y  H block H X   h1 2  h2 2  D .




Отже декодер забезпечує розділення переданих: символів за допомогою простого
лінійного перетворення і когерентного підсумовування сигналів з кожної передавальної
антени.
При цьому вихідні власні шуми будуть статично незалежні.
BLAST-технологія заснована на розділенні сигналів в приймальних антенах за
допомогою методу найменших квадратів [6, 7], який припускає знаходження матриці
псевдозворотньою до канальної матриці Н. Вектор вхідного процесу дорівнює X  HD  N , де
Nt   n1t , n2 t , nN t T − вектор власних шумів.
Відповідно до даного методу мінімізується величина X  HD 2 . В результаті неважко





1

отримати [5 – 7], що D  H H H H H X .
Інший метод кодування, що не вимагає наявності канальної інформації на
передавальному кінці лінії зв’язку, це решітчасте просторово-часове кодування, яке є
аналогом завадостійкого згорточного кодування, що використовується в сучасних системах
зв’язку [5 – 7]. Число виходів кодера дорівнює кількості передавальних антен.
Для декодування прийнятих сигналів використовуються методи максимальної
правдоподібності, які зазвичай реалізуються за допомогою декодера Вітербі.
Запропонована методика складається з наступних етапів.
Введення вихідних даних.
Вводяться параметри системи МІМО та АФАР, каналу зв’язку  = {i}, i  1, 8 , де
1 …8 – кількість передавальних та приймальних антен, вид модуляції, розмірність ансамблю
сигналів, тривалість кадру на виході демодулятора, тривалість кадру на виході декодера,
швидкість коригувального коду, величина кодової відстані.
Визначення умовної відстані до кореспондента, або ретранслятора зв’язку для вибору
типу розподілу (амплітудно-фазовий/фазовий).
Оцінка стану каналу зв’язку. На даному етапі за допомогою одного з відомих методів
[11  14] оцінюється стан багатопроменевого каналу зв’язку та визначається його канальна
матриця.
Адаптивний вибір кількості каналів системи МІМО. Проводиться розрахунок
сингулярних чисел.
Якщо мінімальне сингулярне число більше граничного, то такий режим буде
задовольняти вимогам до ймовірності бітової помилки  вихід із циклу. В іншому випадку
зменшуємо число каналів на один.
Для кожної комбінації каналів, що залишилися, будемо мати по одному мінімальному
сингулярному числу. Залишимо ті комбінації, у яких мінімальне сингулярне число більше
порога. Якщо такі комбінації є, виберемо ту з них, у якої мінімальне сингулярне число є
максимальним. Якщо залишився один канал передачі  вихід із циклу.
Запропонований алгоритм дозволяє не тільки визначити максимально припустиме
число паралельних каналів для передачі даних, але й вибрати найбільш завадостійкі з них.
Розподіл потужності сигналу між власними каналами.
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За допомогою водоналивного методу [14], здійснюється розподіл потужності між
власними каналами. Дана процедура повторюється з інтервалом  гр тривалість групи
символів, на які розділяється потік сигналів.
Адаптивне управління параметрами АФАР.
В системах радіозв’язку актуальною є проблема виділення сигналів з адитивної суміші
із завадами, при відсутності апріорної інформації про завадову обстановку.
У цьому випадку просторова обробка сигналів у АФАР полягає в визначенні вагового
вектора, що забезпечує автоматичне формування глибоких провалів у діаграмі спрямованості
в напрямку на джерела завади; оцінці кількості діючих джерел сигналів або завад, а також їх
параметрів  амплітудно-фазових значень на кожному із модулів АФАР.
При подавленні завади в АФАР основну складність представляє необхідність
обернення вибіркової кореляційної матриці вхідного процесу в приймальних антенах.
Для знаходження вагового вектора в АФАР використовуються градієнтні методи,
методи поводження оцінки кореляційної матриці вхідного процесу і методи рекурентного
оцінювання зворотної кореляційної матриці [15, 17].
Розглянемо більш докладно характеристики антенних решіток, які використовуються в
системі MІMO. Як відомо [15, 17], АФАР складаються з великої кількості випромінюючих
елементів, розташованих відповідним чином один відносно одного. Коли сигнали, що
надходять до всіх елементів, узгоджуються за амплітудою і фазою, утворюється промінь,
перпендикулярний площини антенної решітки.
Переміщення променів в просторі досягається відповідно фазовому, або амплітуднофазовому розподілу сигналів в елементах антенної решітки.
Вибір раціональних сигнально-кодових конструкцій.
На даному етапі зі скінченої кількості коригувальних кодів та видів модуляції, що
визначаються вихідними даними, в залежності від поточного відношення сигнал/завада, для
кожного підканалу визначається СКК, яка дозволяє отримати максимальне значення
швидкості передачі при забезпеченні заданої ймовірності бітової помилки.
Основні етапи вибору оптимальних сигнально-кодових конструкцій наступні:
На підставі параметрів радіозасобів та каналу зв’язку  = {i}, а також значення
допустимої величини ймовірності бітової помилки радіозасобів вибираємо розмірність
ансамблю сигналів N (конструкції з одномірними, двомірними и багатомірними сигналами),
а також структура ансамблю сигналів.
Отримано аналітичні залежності для розрахунку ймовірності бітової помилки при
використанні М-позиційних сигналів з фазовою маніпуляцією (ФМ-М) та амплітуднофазовою маніпуляцією (АФМ-М) для випадку передачі інформації по одному каналу
системи MIMO в умовах впливу флуктуаційного шуму та навмисних завад.
У каналі з селективними завмираннями та білим шумом при когерентному прийманні
відомі точні формули ймовірності бітової помилки для модуляції ФМ-М (М>2) [6 – 9].
У каналі з селективними завмираннями та білим шумом при когерентному прийманні
відомі точні формули ймовірності бітової помилки для модуляції ФМ-М (М>2) [6 – 9, 17].
Розроблена методика [16] дозволяє розширити ДС АФАР за умови мінімізації втрат по
коефіцієнту підсилення антени, потенціалу на виході радіостанції а також забезпечення
необхідного рівня бокових пелюстків і необхідної лінійності і крутизни пеленгаційної
характеристики [19].
Цілком очевидно, що формування відповідного амплітудного розподілу, і тим паче
повне відключення активних елементів (для зменшення апертури) призведе до втрат не
тільки коефіцієнта підсилення а й потенціалу.
Тому актуальність пошуку оптимального фазового а) або амплітудно-фазового
розподілу б) (рис. 2) для забезпечення зв’язку на різну відстань до кореспондента не викликає
сумніву. Застосування того чи іншого методу залежить як від коефіцієнту розширення, так і
від інших параметрів ДС до яких висуваються специфічні вимоги.
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Одним із найбільш простих способів розширення ДС при рівномірному амплітудному
розподілі є фазовий розподіл, що описується рівнянням конусу трьохвимірний вид якого і
вид на полотні АФАР представлено на рис. 2а й 3б відповідно.
Параметри рівняння, необхідні для заданого виду розподілу, задаються автоматично і
залежать від геометрії АФАР.
Дослідження фазового розподілу [19, 20] при різних значеннях параметрів конуса
показало, що розширення сумарного променя ДС без його подвоєння – незначне і не
перевищує одиниць відсотків (див. рис. 4).
Із рисунку видно, що використання виключно фазового способу розподілу для
керування параметрами променя АФАР за рівномірних значень амплітуди приводить до
посіченості головного пелюстка і зростання рівня бокових пелюстків.

а)

б)
Рис. 2. Фазовий розподіл типу “конус”

Рис. 3. Амплітудно-фазовий розподіл типу “косинус”

Для того, щоб це компенсувати, додатково вводиться нелінійність амплітудного
розподілу.
Змішаний амлітудно-фазовий метод управління параметрами ДС призводить до
додаткових втрат підсилення, але дозволяє збільшити крутизну й лінійні пеленгаційні
характеристики, ніж просто фазовий метод.
Параметри амплітудного і фазового розподілів задаються автоматично.
Використання такого виду розподілу (рис. 5) дозволяє розширити ДС до восьми разів
відносно випадку рівномірного амплітудно-фазового розподілу при збереженні достатньої
крутизни та лінійності пеленгаційної характеристики (див. рис. 5).
Із графіка видно, що починаючи з деякого значення, ДС є сильно посіченою, не
дивлячись на компенсуючий вплив нелінійного амплітудного розподілу. Це призводить до
зростання бокових пелюстків, значній нелінійності пеленгаційної
характеристики й
зменшенню коефіцієнта підсилення антени.
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Використання нелінійного амплітудно-фазового розподілу, де як амплітуда, так і фаза
мають вигляд „косинуса” дозволяє управляти розширенням променя в широкому діапазоні
значень (розширення до десятків разів).

Рис. 4. Функція розподілу при різних
значеннях параметрів „конуса”

Рис. 5. Функція розподілу при амплітуднофазовому розподілі типу „косинус”

Але подібне розширення діаграми призводить до сильної посіченості, нелінійності
пеленгаційної характеристики й значного зменшення коефіцієнта підсилення антени.
Однак, подібні ДС можуть застосовуватись, наприклад, при роботі радіостанцій із
вузькоспрямованими антенами в ближній зоні, коли не має необхідності визначення
координат об’єкта (кореспондента).
Результати такого селективного вибору розподілу дозволять найбільш повно
використовувати енергетичні ресурси радіостанцій по управлінню ДС (з мінімальними
втратами з коефіцієнта підсилення і швидкістю передачі усіх видів трафіку) як із літальними
апаратами, так і з наземними об’єктами.
Висновки
1. У роботі розкрито варіанти вибору типу розподілу запропонованої [16] методики
селективного управління параметрами багатоантенних систем військового радіозв’язку з
активними фазованими антенними решітками. Сутність методики полягає у адаптації
параметрів багатоантенних систем військового радіозв’язку з активними фазованими
антенними решітками в залежності від сигнально-завадової обстановки та відстані до
кореспондента.
2. Методика дозволяє забезпечити вибір типу управління діаграмою направленості
багатоантенних систем військового призначення за рахунок сумісного адаптивного
управління параметрів багатоантенних систем військового радіозв’язку та активних
фазованих антенних решіток на різні відстані.
3. Результати такого селективного вибору розподілу дозволять найбільш повно
використовувати енергетичні ресурси радіостанцій системи МІМО з управління ДС.
4. Використання розробленої методики дозволить підвищити завадозахищеність
системи радіозв’язку на 12 – 14 % у порівнянні з відомими, а з у поєднанні з розробленою
методикою безеталонної оцінки [14] на 15 – 23 %.
5. Напрямком подальших досліджень є розробка методики вирівнювання часових
інтервалів управління параметрами системи МІМО-АФАР з метою забезпечення вимог до
часових інтервалів регулювання процесами встановлення і ведення зв’язку.
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МЕТОДОЛОГІЯ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Запропоновано методологію створення автоматизованої системи управління телекомунікаційними
системами військового призначення. Визначено об’єкт, предмет, задачі та засоби для їх вирішення, а також
послідовність синтезу системи управління, обґрунтовані принципи її побудови, структура та функції,
показники та критерії ефективності.
Бовда Э.М., Романюк В.А., Жук О.В. Методология синтезу автоматизированной системы
управления связью военного назначения. Предложена методология создания автоматизированной системы
управления телекомуникационными системами военного назначения. Определены объект, предмет, задачи и
средства для их решения, а также последовательность синтеза системы управления, обоснованы принципы ее
построения, структура и функции, показатели и критерии эффективности.
E.Bovda, V.Romanyuk, O.Zuk Methodology the synthesis of the automated system for control of
communications for military purposes. The proposed methodology of the automated system of management of
communication networks for military purposes. Defined the object, subject, objectives and tools for their solutions, as
well as the sequence of synthesis of a control system and substantiates the principles of its construction, structure and
functions, indicators and criteria of efficiency.
Ключові слова: автоматизована система управління зв’язком; система управління, синтез системи
управління.

Постановка проблеми в загальному вигляді. До складу системи управління
військового призначення входить важлива складова – система зв’язку (СЗ). Вона є
транспортним середовищем, що об’єднує органи та пункти управління різних рівнів ієрархії
системи управління [1]. Для оперативного управління системою зв’язку створюється система
управління зв’язком (СУЗ). Вона складається з органів, пунктів управління та
автоматизованих систем управління зв’язком (АСУЗ), а також телекомунікаційних
підсистем, якими управляють перші [2]. В останні роки намітилась тенденція широкого
використання новітніх інформаційних та мережевих технологій у побудові та розвитку
телекомунікаційних систем, завдяки яким здійснюється інформаційна підтримка прийняття
рішень в цих системах. Такого роду системи відносяться до людино-машинних систем, де
провідна управляюча роль належить людині – особі, що приймає рішення.
Автоматизована система управління зв’язком є основним інструментом багаторівневої
підтримки прийняття рішень посадових осіб управління зв’язком для забезпечення
планування, підготовки до застосування за призначенням, застосування і відновлення
системи зв’язку і боєздатності сил (засобів), а також бойового застосування з’єднань і
частин управління і зв’язку з виконанням вимог до стійкості, безперервності, оперативності
та скритності.
Існуючі зараз технології управління телекомунікаційними системами (мережами)
розраховані на статичні або квазістатичні умови їх функціонування та враховують
особливості, що характерні для цивільних систем [3 – 5]. Наприклад, технологія TMN є
централізованою, для управління телекомунікаційною мережею застосовується виділена
мережа управління, яка побудована на технології агент-менеджер з низьким рівнем
автоматизації процесів управління [6 – 8], а в мережах військового призначення не завжди
може бути виділена. Відмінностями між цивільними та військовими системами управління
мережами полягають в наступному: різні цілі, етапи, функції, рівні управління, вимоги до
оперативності управління, інтенсивність зовнішнього впливу дестабілізуючих факторів
(вогневе враження, активні завади, радіоелектронна та інформаційна боротьба тощо), тобто,
у військових системах зв'язок повинен бути за будь-яких умов.
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Першою особливістю системи управління (СУ) телекомунікаційними мережами
військового призначення є те, що потрібно поєднати в єдине ціле стаціонарну та мобільну
(польову) компоненти. Другою особливістю є – необхідність інтеграції різних технологій
управління мережами: в стаціонарній компоненті – концепція TMN (Smart TMN), технології
CORBA, SDN (SDN – Software-defined Networking – програмно-конфігурована мережа); в
тактичних мережах (мобільна, польова) – потрібно враховувати особливості їх побудови
(MANET-технології, наявність SDR – радіозасобів, що програмуються, відсутність виділеної
мережі управління та інші). Тобто, система управління повинна враховувати особливості
застосування TMN та інших перспективних технологій.
На сьогодні склалася така ситуація, що в Збройних Силах України немає ефективної
автоматизованої системи управління телекомунікаційними системами. Всі до цього
намагання створити такі системи стиналися з величезною кількістю труднощів
організаційного та технологічного характеру. В їх створенні допускались певні прорахунки,
оскільки не враховувався системний підхід до синтезу військових АСУ.
Метою статті є створення методології синтезу системи управління
телекомунікаційними системами військового призначення.
Аналіз останніх публікацій. Підвищення ефективності використання ресурсів системи
зв’язку, ефективне виконання завдань може бути досягнуто за рахунок розвитку і
вдосконалення системи управління зв’язком ЗСУ, в перчу чергу за рахунок її автоматизації.
Автором [9] розглянуто методи формалізованого опису елементів системи та їх
структурних взаємозв’язків, оптимізація структурної побудови автоматизованих
інформаційно-управляючих систем та інш. Показано, що синтез структури включає наступні
кроки: синтез структури системи, якою управляють; синтез структури системи, яка управляє;
оптимальний розподіл функцій між рівнями та вузлами системи; вибір структури системи
передачі та обробки інформації, тощо.
В роботі [10] запропонований функціональний підхід до синтезу системи управління
мережами та алгоритми оперативного управління мережею передачі даних з комутацією
пакетів. Показано підходи щодо управління зовнішніми та внутрішніми потоками, розподіл
цих потоків, управління структурою мережі передачі даних.
Автором [11] розглянуто принципи автоматизації процесів управління мережами та
вузлами зв’язку, функціонально-структурна організація центрів управління мережею та
вузлами зв’язку. Проведено дослідження можливого застосування методів та засобів
штучного інтелекту для управління мережами зв’язку та їх елементів.
В роботі [12] розглянуто процес функціонування систем управління мережею передачі
даних в умовах відмов мережевого обладнання, для якого розроблена математична модель у
вигляді стохастичної мережі, яка дозволяє отримати оцінку ймовірностно-часових
характеристик процесу функціонування систем управління мережею передачі даних у
залежності від ймовірностно-часових характеристик реалізації часткових підпроцесів при
управлінні мережею передачі даних. Авторами [13] розглядаються питання ролі та місця
підсистеми підтримки процесів організаційного управління у контурі застосування
автоматизованої системи управління. Наведено моделі підсистеми підтримки процесів
організаційного управління та їх оцінка основних параметрів й імовірностно-часових
характеристик.
В роботі [14] пропонується мережецентричний принцип побудови інфокомунікаційної
системи, де управління такою складною системою можливо тільки при екстраполяції її
функціонування. Показано, як проводити для таких систем оцінку ефективності.
Авторами [15] робиться прогнозування, що в подальшому для автоматизованих систем
спеціального призначення буде характерним впровадження рішення задач передбачення
можливого розвитку оперативної та бойової обстановки, формування раціональних способів
бойових дій. На основі проведеного аналізу маємо зробити висновок, що переважна
більшість вище наведених авторів проводили свої дослідження для статичних
(квазістатичних) умов функціонування телекомунікаційних мереж (ТКМ), де не
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враховувався зовнішній вплив на управління такими системами та висока динаміка зміни
станів ТКМ. Тому, в основу синтезу автоматизованої системи управління
телекомунікаційними системами військового призначення повинно максимально
використати всі зазначені вище принципи із застосуванням системного підходу та визначити
схему синтезу, яка буде складатися з наступних етапів: визначення вихідних даних;
визначення цілей функціонування ТКМ та СУ; визначення етапів та цілей управління
мережами; визначення функцій та задач управління мережами; визначення моделей,
алгоритмів управління та критеріїв оцінки ефективності СУ; визначення варіантів реалізації
СУ та вибір раціонального (оптимального) варіанту СУ. В подальшому провести на основі
критеріїв оцінки ефективності вибір оптимального варіанту побудови системи управління.
Сучасні системи управління повинні мати в своєму складі кілька рівнів управління
(див. рис. 1.) [2]. В самому найпростішому випадку – однорівнева система управління
здійснює управляючий вплив на телекомунікаційну мережу (об’єкт управління).
Зовнішній вплив
E(t)
Вхідні потоки даних Λ(t)

UН, UРес, UБ

Структура

Потоки

Маршрути

UС, UРес, UМ, UБ, UН

Підсистема
планування
Uп

Ресурси

Y (t )  Ф(Y (t ))

ОПР

Підсистема
розгортання
(відновлення)

ОПР - особа, що

приймає
рішення

Uр

Підсистема вироблення рішень по
забезпеченню потрібного стану мережі
Z Цілі управління

Потоки даних, що
не обслуговані
(втрачені) Yвтрат(t)

Підсистема контролю
стану елементів мережі
та обслуговування
потоків даних

Підсистема виконання
вироблених рішень

U(t)

Потоки даних, що обслуговані
Yобсл(t)

ТКМ
(об’єкт управління)

Обмеження T(U(t))≤Tд; С(U(t))≤Сд

Система
управління

Зовнішній вплив
E(t)

Рис. 1. Приклад моделі системи управління (АСУЗ) ТКМ

На вхід об’єкта управління поступають вхідні потоки даних з інтенсивністю Λ(t), які
потрібно обслужити ТКМ. Крім цього, на об’єкт управління та систему управління постійно
діють зовнішні впливи E(t), які заважають якісно здійснювати процеси передачі даних та
управління цими процесами. Тому, на виході об’єкта управління маємо сумарний вихідний
потік, який складається з потоку даних, що обслуговано ТКМ Yобсл(t) із заданою якістю та
потоку даних, що втрачений через: зовнішні впливи, неможливість обслуговування через
відмову елементів мережі або перевантаження, не досконалість алгоритмів функціонування
мережі Yвтрат(t). Для подолання цих факторів система управління завдяки підсистемі
контролю стану елементів мережі та обслуговування потоків даних на основі оцінки стану
𝑌̅(𝑡) = Ф(𝑌(𝑡)) мережі та цілей функціонування Z формує та виробляє відповідні впливи на
вхідні потоки даних (наприклад, для їх обмеження) та безпосередньо на ТКМ, структуру,
потоки, маршрути, ресурси, тощо. Потік даних на виході мережі можна зобразити як 𝑌(𝑡) =
= 𝐹(𝛬(𝑡), 𝐸(𝑡), 𝑈(𝑡)). Управляючі впливи U(t) – це сукупність управляючих підсистем, що
входять до підсистеми вироблення рішень по забезпеченню потрібного стану мережі, які
здійснюють вплив на структуру мережі 𝑈𝑐 , її ресурси 𝑈Рес , функції F, маршрутизацію 𝑈𝑀 ,
безпеку даних 𝑈Б , навантаження 𝑈Н , тощо: 𝑈(𝑡) = 𝑈𝑐 (𝑡), 𝑈Рес (𝑡), 𝑈𝑀 (𝑡), 𝑈Б (𝑡), 𝑈Н (𝑡). Іншими
словами, щоб здійснювати управління мережами, потрібно враховувати вхідні потоки даних
Λ(t), оцінку вихідного потоку 𝑌̅(𝑡) та цілі управління Z(t): 𝑈(𝑡) = 𝑈(𝛬(𝑡), ̅𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡)). Для
оцінки ефективності управління можна використовувати множину критеріїв, які більш
докладно розглянуто в [16]. В ТКМ в якості глобального критерію можна використовувати
критерій ефективності максимальної пропускної спосібності: 𝜌(𝑡) = 𝜌(𝛬(𝑡), 𝑌(𝑡)).
Враховуючи вищезазначене, оптимальне управління буде виглядати наступним чином:
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𝑈 ∗ (𝑡) = 𝐴𝑟𝑔 max 𝜌 [𝐹(𝛬(𝑡), 𝐸(𝑡), 𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡), 𝑈(𝑡))].
(1)
𝑈(𝑡)

На рівняння (1) накладаються наступні обмеження:
𝑇(𝑈(𝑡)) ≤ 𝑇д ;
{
𝐶(𝑈(𝑡)) ≤ 𝐶д .
Ці обмеження впливатимуть на вибір управління телекомунікаційними мережами в
залежності від використання по ситуації тих або інших алгоритмів (А) та моделей (М)
управління.
1. Вихідні дані та цілі функціонування.
Перспективна телекомунікаційна система складається з системи управління
телекомунікаційними мережами (СУ ТКМ) та телекомунікаційних мереж (рис. 2, 3). На ці дві
складові системи постійно впливають зовнішнє середовище та супротивник (Е), що
безпосередньо виявляється в вигляді бойового застосування військ, вогневого враження,
радіоелектронної боротьби.
Система управління стратегічної ланки
управління
Система
управління
радіозасобами

Система
управління
радіорелейними
засобами

Система
управління
проводовими
засобами

Система
управління
супутниковими
засобами

Система
управління
тропосферними
засобами

Система управління
телекомунікаційними
аероплатформами

Система управління оперативнотактичної ланки управління
Система
управління
радіозасобами

Система
управління
радіорелейними
засобами

Система
управління
проводовими
засобами

Система
управління
супутниковими
засобами

Система
управління
тропосферними
засобами

Система управління
телекомунікаційними
аероплатформами

Система
управління
радіорелейними
засобами

Система
управління
проводовими
засобами

Система
управління
супутниковими
засобами

Система
управління
тропосферними
засобами

Мобільна
(польова)
компонента

Система управління оперативнотактичної ланки управління

Стаціонарна
компонента

Мобільна
(польова)
компонента

Система управління тактичної ланки
управління
Система
управління
радіозасобами

Стаціонарна
компонента

Система
управління
радіозасобами

Система
управління
радіорелейними
засобами

Система
управління
проводовими
засобами

Система
управління
супутниковими
засобами

Система
управління
тропосферними
засобами

Система управління
телекомунікаційними
аероплатформами

Стаціонарна
компонента

Мобільна
(польова)
компонента

Система управління тактичної ланки
управління

Стаціонарна
компонента

Мобільна
(польова)
компонента

Система управління
телекомунікаційними
аероплатформами

Система
управління
радіозасобами

Система
управління
радіорелейними
засобами

Система
управління
проводовими
засобами

Система
управління
супутниковими
засобами

Система
управління
тропосферними
засобами

Система управління
телекомунікаційними
аероплатформами

Стаціонарна
компонента

Мобільна
(польова)
компонента

Рис. 2. Варіант структури системи управління телекомунікаційними мережами ЗСУ

Телекомунікаційні мережі 𝑠 = 1 … 𝑆 мають головну мету 𝑍 𝑆 – передача інформації
між органами військового управління з заданими параметрами.
ТКМ складаються з наступних мереж: проводового зв’язку, радіозв’язку,
радіорелейного зв’язку, тропосферного зв'язку, супутникового зв’язку, оптоелектронного
зв’язку. Всі вони описуються наступними характеристиками, що в кінцевому випадку
визначають вихідні дані мереж {XjS = X1S, X2S, X3S, X4S, X5S, X6S, X7S }:
параметри мережі: кількість вузлів, розміщення на місцевості, ступінь покриття
території мережею, кількість базових станцій, час функціонування мереж, протоколи
інформаційного обміну у відповідності з еталонною моделлю OSI, тощо {X1S};
структура (топологія) мереж {X2S};
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склад вузлів {X3S}, каналів {X4S} (тип апаратури, обладнання; тип трафіку;
рівень управління; кількість радіостанцій та їх типи, тощо);
навантаження (тип, максимальне значення) {X5S}, тощо.
параметри вузлів {X6S}, каналів {X7S} (пропускна спроможність; кількість абонентів,
що обслуговуються; потужність передавачів; частотний діапазон; алгоритми управління,
тощо).
Разом з тим, кожна з цих мереж має свою систему управління – проводовими засобами,
радіозасобами, оптоелектроними засобами, повітряними засобами, радіорелейними,
тропосферними, супутниковими засобами.
Елементами та об’єктами управління ТКМ є: окремі мережі, зони, напрями, маршрути,
вузли, канали, радіостанції, маршрутизатори, комутатори, шлюзи, телекомунікаційні
платформи, сервера, АРМи посадових осіб, тощо.
До телекомунікаційних мереж пред’являються наступні вимоги [17]:
1. За стійкістю: живучість, завадостійкість, надійність, електромагнітна сумісність.
2. За мобільністю.
3. За безпекою: протирозвідзахищеність, імітостійкість.
4. За пропускною спроможністю.
В процесі експлуатації телекомунікаційних мереж до параметрів передачі даних
(рекомендації міжнародного союзу електрозв’язку – сектор телекомунікацій ITU-T)
пред’являють вимоги до [18]:
– затримок передачі інформації;
– швидкості передачі даних;
– імовірності помилок в пакетах;
– пропускної здатності мережі, тощо.
Система управління ТКМ та телекомунікаційні мережі стосовно виконання своїх
функцій в складі бойових підрозділів також мають свої вимоги, наприклад – забезпечити
зв'язок між механізованою бригадою та оперативним командуванням, тощо.
В основу синтезу СУ ТКМ покладено агрегативно-декомпозиційний підхід, що
дозволяє представити майбутню систему у вигляді сукупності взаємопов’язаних елементів
різного рівня деталізації [9]. Цей підхід включає послідовну декомпозицію цілей, функцій,
задач, що виконуються системою та агрегування на відповідному рівні деталізації елементів
для генерування варіантів побудови системи на рівні деталізації, що розглядається. В
подальшому будемо використовувати цей підхід.
Система управління U телекомунікаційними мережами (ТКМ) має глобальну мету 𝑍 𝑈 –
забезпечення передачі даних із заданою якістю в умовах зовнішніх впливів та виконання
бойових завдань.
До системи управління телекомунікаційною мережею пред’являються наступні
вимоги [3, 4]:
1. Забезпечення передачі всіх видів трафіка з заданою якістю.
2. Максимальна автоматизація процесів управління.
3. Рішення задач по бойовому забезпеченню підрозділів зв’язку.
4. Забезпечення адаптивного функціонування мережі з можливістю її самоорганізації.
5. Забезпечення прийняття рішень в реальному масштабі часу.
6. Оптимізація характеристик мереж.
7. Мінімальне завантаження мережі службовою інформацією.
8. Забезпечення контролю стану засобів зв’язку та проходження інформації.
9. Підтримка структури (топології) мереж з урахуванням змін умов функціонування.
10. Забезпечення планування, поновлення, реконфігурації та нарощування мереж.
11. Забезпечення управління маршрутизацією.
12. Управління потоками (зовнішніми, внутрішніми).
13. Забезпечення захисту мереж, тощо.
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Вихідними даними для системи управління телекомунікаційною мережею мають бути
наступні дані 𝑈 = {𝑈𝑖 }, 𝑖 = ̅̅̅̅
1, 𝐼 :
1. Кількість рівнів управління {U1}.
2. Кількість телекомунікаційних мереж, якими управляють {U2}.
3. Централізований, децентралізований, змішаний режими роботи {U3}.
4. Кількість апаратних та програмних ресурсів мереж {U4}.
5. Обсяг службового трафіку {U5}.
6. Множина можливих варіантів реалізації технології управління мережами {U6}.
7. Параметри безпеки {U7}, тощо.
2. Етапи, цілі управління мережами (рис. 3).
Етапами функціонування системи управління є планування, розгортання (організаційні
способи реалізації) і оперативного управління (організаційно-технологічний спосіб).
Етап планування здійснюється центром управління мережі. Сутність планування
полягає в організації діяльності органу управління, яка направлена на формування і
прийняття рішення по організації мережі (способи побудови мережі), своєчасну розробку
документів і доведення їх до підлеглих (постановка задач перед силами зв’язку та розподіл
сил та засобів [3, 4].
Система управління повинна реалізовувати наступні види управління зв'язком:
організаційне, організаційноно-технологічне і технологічне [3, 4].
1. На рівні організаційного управління повинні реалізовуватися цільові завдання
функціонування системи зв’язку шляхом планування зв’язку, управління побудовою системи
зв’язку і бойовим застосуванням з’єднань і частин зв’язку.
Завдання планування при управлінні мережами являють собою процес постановки
цілей, які потребують досягнення і розробки програми їх досягнення, оформленої у вигляді
сукупності документів по зв’язку, основним з яких є план зв’язку. Змістом процесу
планування є розподіл ресурсів мереж і визначення порядку їх використання. Сутність і зміст
планування зв’язку визначається її цільовим призначенням, характером функціонування та
принципами застосування в той або іншої обстановки.
Завдання планування розбиваються на групи: для стаціонарного та мобільного
компоненти, для радіозв’язку, для радіорелейного, для тропосферного та космічного зв’язку,
для вузлів зв’язку та ліній прив’язки, для мереж доступу.
Наявність мобільних компонент, а також поточні зміни в топології мереж і систем
управління, призводять до необхідності перерозподілу функцій управління зв’язком по
ланках і рівнях управління АСУ, а також відповідного уточнення складу і взаємозв’язку
завдань, що вирішуються посадовими особами при управлінні мережами.
При цьому завдання автоматизованого управління зв’язком на організаційному рівні
повинні вирішуватися на основі застосування комплексів засобів автоматизації управління
зв’язком, загального програмного забезпечення, спеціального програмного забезпечення
організаційного управління та елементів інформаційного забезпечення – баз даних
організаційного управління, реалізованих на основі сучасних засобів прикладної середовища
систем підтримки прийняття рішень (далі СППР).
При цьому в загальному випадку перспективні СППР, що реалізуються в АСУС, як
пасивні, так і активні, можуть поєднувати методи інформаційного пошуку, інтелектуального
аналізу даних, пошуку знань в базах даних, міркувань на основі прецедентів, імітаційного
моделювання, генетичних алгоритмів, нейронних мереж та ін. в залежності від конкретних
завдань, і будуватися на основі технології аналітичної обробки інформації в реальному часі
(OLAP – online analytical processing) і варіантів її реалізації.
Для безпосереднього вирішення завдань організаційного управління зв’язком на
організаційному рівні управління повинні виділятися наступні основні логічні підсистеми:
підсистема обліку даних обстановки по зв’язку;
підсистема моделювання функціонування мереж зв’язку;
підсистема планування зв'язку;
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підсистема планування застосування елементів системи зв’язку (вузлів, центрів, ліній,
мереж,
системи технічного забезпечення зв’язку і АСУ, резерву сил і засобів зв’язку та
автоматизації);
підсистема оперативного управління зв’язком;
підсистема забезпечення оперативно-технічної служби на елементах системи зв’язку;
підсистема всебічного забезпечення функціонування системи зв’язку.
2. На рівні організаційно-технологічного управління повинні вирішуватися завдання
по управлінню мережами і послугами зв'язку у взаємодії з підсистемами організаційного та
технологічного управління.
Для вирішення завдань організаційно-технологічного управління зв’язком на
відповідному рівні управління повинні виділятися наступні основні логічні підсистеми:
підсистема управління якістю надання видів і послуг зв’язку,
підсистема контролю стану і зміна структури мереж зв’язку.
Основу технічної реалізації даного рівня повинен становити комплекс засобів
автоматизації оперативно-технічного управління мережами зв’язку, що включає:
автоматизовані робочі місця посадових осіб, об’єднані локальною обчислювальною
мережею з серверами додатків, і бази даних;
програмне та інформаційне забезпечення, що забезпечує автоматизоване рішення задач
оперативно-технічного управління.
3. На рівні технологічного управління повинні вирішуватися завдання контролю і
зміни технічного стану засобів зв’язку (мережевих елементів) мереж зв’язку шляхом
створення відповідної підсистеми.
Технологічне управління зв’язком здійснюється з використанням можливостей
сучасних засобів зв’язку сприймати керуючі команди і сигнали з боку АСУЗ, змінювати під
їх впливом свої стани, а також видавати в АСУЗ інформацію про свій стан.
Для управління зв’язком і військами зв’язку в різних умовах обстановки може
організовуватися шляхом створення окремих мереж управління (службового зв’язку) або
шляхом використання канального ресурсу мереж зв’язку.
На мережу управління покладаються завдання по передачі командної інформації,
передачі даних, передачі команд технологічного управління комплексами технічних засобів
системи зв’язку ЗСУ, управління рухомими одиницями тощо. Виконання даних завдань
може забезпечуватися за рахунок створення відповідних підсистем мережі управління.
Крім цього в АСУЗ повинна створюватися підсистема безпеки функціонування, яка
спрямована на забезпечення схоронності даних, що циркулюють в системі, розмежування
доступу посадових осіб органів управління зв’язком до інформації, їх аутентифікацію і
недопущення несанкціонованого втручання.
Етап розгортання полягає в розгортанні мережі в заданому районі. При цьому задачі
етапу розгортання (перепланування) мережі можуть виконуватися й на етапі оперативного
управління при значних її змінах (ушкодженні, введенні нових угруповань військ й ін.).
Контроль за етапом розгортання мережі здійснюється із центру управління мережею.
На етапі оперативного управління за прийнятими критеріями ефективності постійно
оцінюється стан мереж, і приймаються міри (відповідно до плану та реальної обстановки) по
втриманню 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 (Ц) мережі здійснюється органом управління
(особою, що приймає рішення) та включає (див. рис. 2) [4, 5]:
– збір інформації про стан мережі (при цьому необхідно приймати рішення за
об’ємом, типом, рівнями, функціями збору службової інформації);
– аналіз даної інформації та її обробка – визначаються: ступінь виконання мережею
21

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
своїх функцій, необхідність управляючого впливу, цілі управління з подальшою деталізацією
їх на підцілі;
– прийняття рішення (реконфігурація мережі, перерозподіл каналів транспортної
мережі та мережі доступу, маршрутизація та обмеження потоків, оновлення елементів
мережі тощо);
– доведення та 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.
Цілями системи управління (𝑍 𝑈 ) (рис. 2., 3) можуть бути екстремум або підтримка
(виступають як обмеження) заданих параметрів функціонування всієї мережі або її елементів
(зона, напрямок, маршрут, вузол, канал), що можна представити в вигляді [3, 4]:
𝑍 𝑈 = 𝑓(𝐶, 𝑃𝑒 , 𝑃зв , 𝐹, 𝑌 СУ , 𝑂, 𝑅) → 𝑜𝑝𝑡
при обмеженнях 𝑅 ≤ 𝑅доп та 𝑂 ≤ 𝑂доп , {𝑇ц ≤ 𝑇 доп } → 𝑚𝑖𝑛
де C – структура системи управління;
𝑃𝑒 – множина параметри елементів системи управління;
𝑃зв – множина параметрів зв’язків між елементами системи управління;
𝐹 – сукупність функцій, що реалізуються системою управління ТКМ;
𝑌 СУ – умови функціонування системи управління;
𝑂 – обмеження на значення характеристик властивостей системи управління, що
створюється;
𝑅 – обмеження на ресурси, за допомогою яких буде синтезуватися система управління;
Тц – час циклу оперативного управління мережею;
Тдоп – час, що відведений на управління мережею або її етапи, який визначається
директивними документами.
Разом з тим, у системі управління мережею існує ієрархія цілей 𝑍 𝑈 . Загальна ціль
поділяється на підцілі: планування та оперативного управління. Оперативне управління в
свою чергу поділяється на управління якістю обслуговування, конфігурацією,
несправностями, ресурсами тощо. В загальному випадку 𝑍 𝑈 можна представити у вигляді
списків підцілей, які пов’язані визначеними відношеннями [5, 11]:
𝑍 𝑈 = {𝑍0 𝛩01 {𝑍11 , 𝑍12 , … , 𝑍1𝑛 }𝛩12 {𝑍21 , 𝑍22 , … , 𝑍2𝑛 } … 𝛩𝑖𝑗 {𝑍𝑘1 , 𝑍𝑘2 , … , 𝑍𝑘𝑛 }},
де 𝑍 𝑈 – ієрархія цілей системи управління; 𝑍0 – глобальна ціль; 𝑍𝑖𝑗 – i-а підціль j-го рівня
ієрархії цілей, i  1, I ; j  1, J ; 𝛩 – множина відношень на підцілі ієрархії цілей.
Наприклад, до мережевих (зонових) цілей управління можна віднести оптимум
наступних параметрів Z = {Z1, Z2, ..., Zn}:
Z1 – продуктивність всієї мережі, мережі певного рівня або її зони, напряму, маршруту,
каналу; Z2 – потужність радіопередачів мережі чи її зони; Z3 – ступінь покриття території
(абонентів) мережею (аероплатформами); Z4 – структурна надійність (зв’язність) мережі, її
зони; Z5– кількість апаратних ресурсів (аероплатформ, базових станцій, серверів тощо); Z6 –
час функціонування мережі її зони, напряму, маршруту; Z7 – обсяг службового трафіка; Z8 –
час планування, розгортання, відновлення мережі чи її зони, напряму; Z9 – параметри
безпеки й т. д.
3. Функції та задачі управління мережами (рис. 3).
Система управління ТКМ повинна забезпечити виконання основних функцій
𝐹 = {𝐹𝜉 }, 𝜉 = ̅̅̅̅
1, 𝜉 , як в циклі управління так окремі функції.
Цикл управління складається з функцій:
1. Контроль стану елементів мережі, конфігурації, топології мережі F1.
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2. Аналіз стану мережі F2.
3. Прийняття рішення по управлінню мережею F3.
4. Доведення рішення по управлінню F4.
Окремі функції, що безпосередньо не входять до циклу управління.
5. Управління потоками даних F5.
6. Маршрутизація потоків F6.
7. Управління структурою (топологією) мережі F7.
8. Прогнозування поведінки мережі F8.
9. Якість обслуговування QoS F9.
10. Безпека F10, тощо.
На систему управління мережею покладаються наступні задачі З = {З𝜂 }, 𝜂 = ̅̅̅̅̅
1, 𝜂 :
1. Задача збору інформації про стан мережі З1.
2. Задача оцінки характеристик мережі З2.
3. Задача ідентифікації стану мережі З3.
4. Задача вироблення управлінських рішень З4.
5. Задача доведення управлінських впливів до об’єктів управління З5.
6. Задача розподілу потоків у вузлах З6.
7. Задача обмеження вхідного навантаження на вузлах З7.
8. Задача управління потоками при передаванні по вибраним маршрутам З8.
9. Задача управління потоками з урахуванням резерву пропускної здатності З9.
10. Задача побудови маршрутів З10.
11. Задача підтримки маршрутів З11.
12. Задача перебудови маршрутів З12.
13. Задача управління структурою (топологією) мережі З13.
14. Задача управління розгортанням (згортанням) мережі З14.
15. Задача управління поновленням параметрів мережі З15.
16. Задача корегування процесів оперативного управління на основі прогнозування та
планування впливів на мережу З16.
17. Задача управління якістю обслуговування потоків даних З17.
18. Задача виявлення вторгнень З18.
19. Задача ідентифікації З19.
20. Задача шифрування З20, тощо.
Функції та задачі управління мережами визначають майбутню логіку роботи СУ ТКМ
на всіх етапах функціонування.
При виконанні кожної функції управління можливе вирішення однієї або кількох задач
управління.
№
Функції управління
Задачі управління
з/п
1. Контроль стану елементів мережі,
Задача збору інформації про стан мережі З1
конфігурації, топології мережі F1.
(для всіх функцій управління).
2. Аналіз стану мережі F2.
Задача оцінки характеристик мережі З2.
Задача ідентифікації стану мережі З3.
3. Прийняття рішення по управлінню
Задача вироблення управлінських рішень З4.
мережею F3.
4. Доведення рішення по управлінню F4.
Задача доведення управлінських впливів до
об’єктів управління З5.
5. Управління потоками даних F5.
Задача розподілу потоків у вузлах З6.
Задача обмеження вхідного навантаження на
вузлах З7.
Задача управління потоками при передаванні
по вибраним маршрутам З8.
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Задача управління потоками з урахуванням
резерву пропускної здатності З9.
6. Маршрутизація потоків F6.
Задача побудови маршрутів З10.
Задача підтримки маршрутів З11.
Задача перебудови маршрутів З12.
7. Управління структурою (топологією) Задача управління структурою (топологією)
мережі F7.
мережі З13.
Задача управління розгортанням
(згортанням) мережі З14.
Задача управління поновленням параметрів
мережі З15.
8. Прогнозування поведінки мережі F8.
Задача корегування процесів оперативного
управління на основі прогнозування та
планування впливів на мережу З16.
9. Якість обслуговування QoS F9.
Задача управління якістю обслуговування
потоків даних З17.
10. Безпека F10.
Задача виявлення вторгнень З18.
Задача ідентифікації З19.
Задача шифрування З20.
4. Моделі, алгоритми управління, критерії оцінки ефективності системи
управління, моделі оцінки ефективності управління.
На основі визначених функцій {F}, задач управління {З} здійснюється їх математична
постановка та визначаються методи рішення. Для цього може використовуватися
математичний апарат теорії множин, нечітких множин, графів, теорії ігор тощо. Далі
синтезуються відповідні алгоритми управління {A}. В подальшому, на основі створених
алгоритмів реалізуються моделі управління {M} під можливі варіанти подій в мережі,
здійснюється їх координація роботи та інтеграція в системне середовище.
Виконання цілей {Z}, функцій {F}, задач управління {З}, що були поставлені перед
системою управління мережами, повинно гарантувати функціонування ТКМ в цілому,
окремих мереж, напряму, каналу, вузла, маршруту, обладнання з необхідною ефективністю.
Система управління мережами досить ефективна, якщо вона забезпечує заданий приріст
показника її ефективності. Наявність сукупності критеріїв ефективності обумовлює
багатокритеріальність задач управління та значно ускладнює розробку формальних методів:
𝐾 = {𝐾𝜐 }, 𝜐 = ̅̅̅̅̅
1, 𝛶.
Існує велика кількість методів багатокритеріальної оптимізації [5]. Звичайним
рішенням є визначення головного критерій ефективності (виходячи з поточної ситуації в
мережі), який підлягає оптимізації, а інші переводити в розряд обмежень. Наприклад,
авторами пропонується використати метод ієрархічного цільового динамічного оцінювання
альтернатив [2, 19], а саме глобальні (максимальна пропускна здатність, мінімальний час
затримки) та локальні (час циклу управління, об’єм службового трафіку) критерії.
Розглянемо декілька критеріїв оцінки ефективності функціонування СУ ТКМ.
Глобальні критерії (оцінюють якість прийнятих рішень системою управління):
1. Максимум (завдане значення) пропускної здатності ρ мережі, яка визначає сумарну
пропускну здатність всіх напрямків передачі:
мережі ρМ = ∑𝐼𝑖=1 ρ𝐻𝑖 .
2. Мінімальний час затримки пакетів (завдане значення) tз:
min tз (tз ≤ tз зад).
Локальні критерії (оцінюють саму систему управління):
1. Мінімальний час циклу управління:
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𝑇ЦУ = 𝑡зі + 𝑡ан + 𝑡пр + 𝑡дов , 𝑇ЦУ ≤ 𝑡𝑖доп → 𝑚𝑖𝑛,
де – 𝑇ЦУ – час циклу оперативного управління мережею – проміжок часу, протягом якого
здійснюється послідовне рішення задач управління до повного її виконання в масштабі даної
системи управління;
tзі – час на збір інформації про стан мережі;
tан – час на оцінку характеристик мережі та ідентифікацію стану мережі;
tпр – час, який необхідний на вироблення управлінських рішень;
tдов – час доведення управлінських впливів до об’єктів управління;
𝑡𝑖доп – час, що відведений на оперативне управління мережею, який визначається
директивними документами.
2. Мінімальний об’єм службового трафіку 𝑉СТ → 𝑚𝑖𝑛 – залежить від прийнятого в СУ
мережею способу, об’єму, періоду розсилання службової інформації (маршрутні
повідомлення, квитанції, hello-повідомлення, виміри трафіку), складності прийнятих
алгоритмів управління, розмірністю мережі, тощо.
3. Фінансово-економічні: вартість розробки та експлуатації системи управління.
Для оцінки ефективності системи управління використовують два типи моделей –
аналітичні й імітаційні (статистичні).
За допомогою використання аналітичного або імітаційного моделювання проводиться
оцінка ступеня виконання поставлених цілей управління кожного рівня управління та
системи управління загалом з урахуванням цілей управління, показників якості
функціонування ТКМ, виділеного ресурсу мережі, процесу функціонування ТКМ за
відомими алгоритмами.
Найважливішою перевагою аналітичних моделей є те, що результати, отримані на
основі їх використання, можуть бути визначені в результаті однократного виконання дій у
загальному виді. Останнє дозволяє проводити всебічне дослідження отриманого результату з
метою його оптимізації. Однак побудова аналітичної моделі системи зв’язку часто пов’язана
із прийняттям ряду допущень, що значно спрощують процес функціонування. Це є наслідком
складності адекватного відображення досліджуваного об’єкта.
Імітаційна модель, як правило, не накладає ніяких обмежень на складність
модельованої системи й дозволяє враховувати в моделі будь-яке число факторів, що
впливають. За певних умов можуть бути використані комбіновані моделі, у яких
сполучаються аналітичні й статистичні методи.
Множина функцій та задач управління разом з вихідними даними {X, U, E} визначають
функціональну модель управління. Авторами пропонується здійснювати цільову
координацію функціональних моделей підсистем та інтеграцію рівнів еталонної моделі OSI.
5. Варіанти реалізації (Wδ).
На основі отриманих моделей (M), алгоритмів (A) управління формується множина
способів реалізації системи управління, де враховуються технології СУ ТКМ, технічні засоби
їх реалізації, апаратне та програмне забезпечення. З урахуванням способів реалізації системи
управління, вихідних даних, критеріїв та моделей оцінки ефективності управління
формується множина варіантів побудови системи управління (Wδ), яка включає наступні
складові: структура системи управління (C); склад системи управління (Д); розподіл функцій
за рівнями управління (Fl); алгоритми управління підсистемами СУ (AП); розподіл функцій
(задач) по центрам управління (FЦУ); число посадових осіб на рівнях управління (Hl);
технології реалізації системи управління (TехнСУ); апаратні та програмні засоби (AP), тощо:
Wδ = F (Y (S, U), Λ, E, R, Z, C, Д, Fl, AП, FЦУ, Hl, TехнСУ, AP)
де Wδ – δ-й варіант побудови системи управління; Z – цілі управління; R – виділений ресурс;
Λ – вхідні потоки даних; E – зовнішні впливи; S – телекомунікаційна мережа; U –
управляючий вплив СУ на ТКМ; Y – реалізація вихідного процесу управління; C – структура
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системи управління; Д – склад системи управління; Fl – розподіл функцій за l-м рівнем
управління; AП – алгоритми управління складовими частинами СУ; FЦУ – розподіл функцій,
задач по центрам управління; Hl – число посадових осіб на рівнях управління; TехнСУ –
технології реалізації системи управління; AP – вибрані апаратні та програмні засоби; l – рівні
управління СУ.
Структура системи управління повинна відповідати тим завданням, які ставляться
перед системою управління по управлінню ТКМ. Система управління повинна являти собою
ієрархічну
організаційно-технологічну
систему,
що
забезпечує
змішане
(централізоване/децентралізоване)
управління
телекомунікаційними
підсистемами.
Управління повинно здійснюватися в реальному масштабі часу.
Організаційно-технічне об’єднання органів автоматизованого управління мережами
зв’язку, що входять до складу системи зв’язку (СЗ) ЗСУ, має здійснюватися на основі
уніфікації технічних, інформаційних та програмно-апаратних засобів.
Система управління повинна створюватися з орієнтацією на нові інформаційні
технології, перспективу зрощування телекомунікаційних і комп'ютерних мереж, методи
розподіленої обробки інформації, використання технологій Internet, SDN, IP, а також хмарні
технології та інші технології віртуалізації.
В системі управління повинні передбачатися резервні експлуатаційно-технічні засоби
для відновлення функціонування основних напрямків зв’язку, а також відновлення
управління мережами у зонах відповідальності. Надійність і живучість системи управління
повинні бути вище значень цих параметрів ТКМ. Для забезпечення надійності та живучості
автоматизованої системи управління зв’язком ЗСУ основні інформаційні та обчислювальні
ресурси повинні бути розміщені в географічно рознесених пунктах управління. В
перспективі пропонується застосування технологій хмарних середовищ, що будуть
реалізовані центрами обробки даних (ЦОД).
Оцінка варіантів побудови системи управління проводиться за наведеними раніше
критеріями. Для отримання оптимального варіанту системи управління мережами краще
використовувати метод (векторної) послідовної оптимізації з використанням принципу
максимізації суми зважених критеріїв з використанням методів експертних оцінок. Тоді
раціональний (оптимальний) варіант системи управління мережами:
W* = opt Wδ, δ = ̅̅̅̅̅
1, 𝛺.
Таким чином, запропонована методологія синтезу сучасної автоматизованої системи
управління телекомунікаційними системами військового призначення за п’ятьма етапами.
Розглянуто цілі функціонування ТКМ та системи її управління, визначено вимоги до
телекомунікаційних підсистем й системи управління та проведено їх детальний опис.
Представлений процес функціонування системи управління за етапами та циклами
управління. Описано основні функції та задачі управління, які потрібно вирішувати в циклі
управління. Визначено перелік моделей й алгоритмів управління, множина функцій, задач
управління, які формують функціональну модель управління.
Варіанти побудови системи управління формуються на основі: структури системи
управління; складу системи управління; розподілу функцій за рівнями управління;
алгоритмів управління за підсистемами СУ; розподілу функцій (задач) по центрам
управління; кількості посадових осіб на різних рівнях управління; наявних технологій
реалізації системи управління, апаратних та програмних засобів.
Отримані нові наукові результати складають основу методології синтезу
автоматизованих систем управління телекомунікаційними системами військового
призначення. Це дозволить у майбутньому побудувати ефективну систему управління
системою зв’язку Збройних Сил України для рішення різного роду завдань планування,
розгортання та оперативного управління з використанням технологій інтелектуалізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ГУСТИНИ
РОЗПОДІЛУ ВИСОТ МІСЦЕВОСТІ
В окремих ймовірнісних моделях може бути зафіксованим діапазон можливих значень випадкової
величини. До задач з використанням таких моделей належать, зокрема, задачі в яких враховується
стохастична природа рельєфу місцевості. При їх розв’язанні виникає проблема апроксимації закону розподілу
випадкової величини. У роботі показані особливості, які потрібно при цьому врахувати. Визначені способи
корегування класичних розподілів.
Боровик О.В., Рачок Р.В. Особенности определения функций плотности распределения высот
местности. В отдельных вероятностных моделях может быть зафиксированным диапазон возможных
значений случайной величины. К задач с использованием таких моделей относятся, в частности, задачи в
которых учитывается стохастическая природа рельефа местности. При их решении возникает проблема
аппроксимации закона распределения случайной величины. В работе показаны особенности, которые нужно
при этом учесть. Определены способы корректировки классических распределений.
O. Borovik, R. Rachok Determination of the probability density function of heights of terrain. In a separate
probabilistic models can be fixed the range of possible values of a random variable. To problems with the use of such
models includes, in particular, tasks which take into account the stochastic nature of the terrain. Their solution to the
problem of approximation of probability distribution of a random variable. The work shows the features that need to be
considered. The adjustments to the classical distributions.
Ключові слова: випадкова величина, ймовірність, закон розподілу, функція густини розподілу.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливим елементом забезпечення
прикордонної безпеки є інформаційна складова, яка реалізується, зокрема, в межах
інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи (ІІТС) Державної прикордонної
служби України (ДПСУ) „Гарт”. До складу ІІТС „Гарт” на сьогодні входить понад два
десятка інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС). Серед цих систем останнім часом
зростає роль ІТС геоінформаційного забезпечення „Гарт-17”. Перспективним є використання
ІТС „Гарт-17”для проведення геообробки в задачах забезпечення прикордонної безпеки. В
окремих з них неможливе використання детермінованого підходу і доводиться застосовувати
ймовірнісні моделі з статистичним описом рельєфу місцевості [1]. Важливою складовою цих
моделей є закон розподілу висот місцевості. Від його коректного вибору суттєво залежить
точність опису рельєфу. В окремих задачах статистичної радіофізики, методологію
вирішення яких доцільно використовувати при проведенні геообробки в „Гарт-17”, для
опису рельєфу використовуються класичні закони розподілу (нормальний, рівномірний,
експоненціальний). Однак рельєфу місцевості притаманний ряд особливостей.
Найсуттєвішими з них при статистичному описі є невід’ємність висот та в окремих випадках
суттєва обмеженість множини їх можливих значень. Для невеликих за розміром ділянок
місцевості та ділянок рівнинної місцевості діапазон зміни висот звичайно є незначним. Тому
функція густини розподілу висот має бути ненульовою лише в діапазоні від мінімальної до
максимальної висоти для досліджуваної ділянки. У зв’язку з цим, безпосереднє використання
класичних законів розподілу (нормального, показникового, експоненціального) які визначені
на нескінченних множинах не є раціональним. Тому в окремих застосуваннях (зокрема при
описі висот місцевості) доцільним є пошук підходів до врахування цих особливостей при
визначенні законів розподілу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної
проблеми та на які опираються автори. Останнім часом багато робіт присвячено
дослідженню апроксимації законів розподілу з урахуванням специфіки задач, в яких вони
використовуються. Так, у [1] розглядаються особливості законів розподілу при їх
використанні в системах масового обслуговування. Для апроксимації розподілів з
коефіцієнтами варіації меншими за 1 автор роботи пропонує використання
гіпоекспоненціального закону. Корегування розподілу Джонсона з метою опису
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експериментальних даних, які приймають лише додатні значення, проводиться в [2]. У [3]
піднімаються питання підвищення точності і спрощення процедури апроксимації законів
розподілу експериментальних даних. У дисертаційному дослідженні [4] розглядається
представлення функції розподілу випадкової величини у вигляді апроксимаційної суми
Зубова з мінімізацією числа членів. Зокрема, у [4] показано, що в багатьох випадках можливо
обмежитись лише двома доданками апроксимаційної суми Зубова. Різні підходи до
апроксимації законів розподілу представлені в [5]. Серед них характерне використання
ортогональних поліномів і нейронних мереж. Оцінка результатів апроксимації у [5]
проводилась за допомогою максимуму і верхньої границі довірчого інтервалу за правилом
трьох сігм для середнього квадратичного відхилення, а також з використанням критеріїв
Пірсона і Колмогорова.
У дослідженні [6] на основі статистичної обробки даних про висоти місцевості
визначаються параметри нормального закону розподілу. З використанням цього закону
здійснюється оцінка висот наступних точок по траєкторії руху повітряного судна, які
розглядаються як випадкові величини. При цьому забезпечуються задані ймовірнісні
показники безпеки польоту.
З іншого боку, в ряді робіт, зокрема, в [7 – 8] опис рельєфу використовуються в задачах
статистичної радіофізики. Для проведення такого опису застосовуються різні класичні
закони розподілу (рівномірний, нормальний, експоненціальний).
Однак у [6 – 8] не враховуються особливості розподілів висот рельєфу місцевості. А
саме те, що функція густини розподілу висот ділянки місцевості є відмінною від нуля лише
на відрізку від мінімальної до максимальної висоти для цієї ділянки. Класичні ж закони
розподілу визначаються, звичайно, на безмежній множині. З іншого боку, у [5]
розглядаються випадки занулення функції густини ймовірності на границях інтервалу, проте
для цього використовуються нейромережеві моделі. Однак для вирішення ряду задач,
зокрема, статистичної радіофізики, необхідне аналітичне представлення функції густини
розподілу. Існує багато методів аналітичного визначення сімейств розподілів, зокрема криві
Пірсона або розподіли, побудовані по методу Грама-Шарлье [9]. Проте криві Пірсона мають
складне аналітичне представлення, а криві Грама-Шарлье є близькими до нормального та
Пуасонівського розподілів. Це обмежує їх безпосереднє використання в описаних вище
задачах, де досліджувана величина визначена на вузькому відрізку.
Все це обумовлює актуальність визначення підходів до побудови функцій густини
розподілу величин, які апріорі приймають обмежений діапазон можливих значень, зокрема
висот рельєфу місцевості.
Мета статті – врахування особливостей статистичного опису рельєфу місцевості при
визначенні закону розподілу висот.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для опису різноманітних геофізичних
полів можливе використання ймовірнісного підходу (найчастіше він застосовується для
слабодиференційованих полів). В окремих задачах геообробки, зокрема прикладних
застосуваннях статистичної радіофізики [4], при описі рельєфу місцевості також є доцільним
використання цього підходу. При цьому висота місцевості розглядається як випадкова
величина H, яка реалізується вибіркою з N значень h1 ,..., hn  , що характеризується функцією
розподілу ймовірності Ф(h) (ймовірність того, що висота менша за h). На практиці в багатьох
прикладних задачах більш зручною є густина розподілу ймовірності p(h). Інтеграл цієї
функції в межах h1 , h2  дорівнюватиме ймовірності того, що h1  h  h2 .
Основою для побудови функції розподілу випадкової величини p(h) є набір значень
h1 ,..., hn  . Цей набір значень представляє собою так звану просту вибірку, яка представляє
собою реалізацію вектора незалежних однаково розподілених випадкових величин. Якщо
ніякої додаткової інформації про характер розподілу H немає, за основу можливо взяти
емпіричний розподіл (гістограму). Емпіричний розподіл будується на основі частоти
потрапляння значень величини Н в підмножини на дійсній осі. При достатньо великому N
29

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
такий розподіл достатньо точно характеризує густину розподілу ймовірностей. Приклади
таких емпіричних розподілів для різних ділянок місцевості наведені на рис.1. Важливою їх
особливістю є відмінність від нуля лише на відрізку hmin , hmax  .

p(h)

p(h)

hmin

hmax h

p(h)

hmin

hmax h

hmin

hmax h

Рис. 1 – Емпіричні розподіли висот різних ділянок місцевості

Однак в багатьох прикладних задачах, зокрема, статистичної радіофізики, потрібне
аналітичне представлення p(h). В окремих випадках відповідно до характеру досліджуваної
випадкової величини можливо визначити аналітичні представлення функцій густини
розподілу. Зазвичай такі сімейства розподілів є параметричними. Тоді задача відшукання
p(h) зводиться до оцінювання невідомих параметрів. Існує багато способів побудови
сімейств розподілів. Наприклад, це криві Пірсона, криві Грама-Шарлье. Однак громіздкість
аналітичного представлення перших обмежує їх використання в складних застосуваннях.
Криві Грама-Шарлье є близькими до більш простих класичних розподілів: нормального і
пуасонівського. Апроксимація законів розподілу висот методом моментів або
параметричними методами не завжди є можливою, оскільки не завжди можливо визначити,
якому закону підпорядкована вибірка висот (рис. 1). Окрім цього досліджуваний закон
розподілу може суттєво відрізнятись від набору стандартних законів. Підсумовуючи,
можливо сформулювати ряд вимог до законів розподілу висот місцевості з урахуванням їх
подальшого використання в задачах статистичної радіофізики:
1) зручне аналітичне представлення функції густини розподілу висот;
2) виконання вимог, які висуваються до функції густини розподілу висот;
3) врахування особливостей емпіричних розподілів висот.
З метою спрощення аналітичного опису густини розподілу висот доцільно
використовувати відомі класичні закони розподілів (нормальний, експоненціальний,
Пуасона, рівномірний). З аналізу емпіричного розподілу на основі критерію мінімальності
середнього квадратичного відхилення можливо визначити найбільш близький закон
розподілу. Однак, як буде показано далі, окрім рівномірного, ці закони не враховують
особливості розподілів висот. У зв’язку з цим, виникає потреба корегування цих законів.
Тому інший раціональний підхід полягає в проведенні апроксимації емпіричного розподілу
поліномом на hmin , hmax  з урахуванням вимог до функції густини розподілу.
Розглянемо виконання вимог, які висуваються до функції густини розподілу висот.
Важливою загальною властивістю функції p(h) є умова нормування


 p(h)dh  1 .

(1)



Ця умова відповідає тому, що числове значення величини h знаходиться в межах від -∞
до ∞. Однак для невід’ємних висот місцевості нижню межу інтегрування в (1) доцільно
змінити на 0. Для певної ділянки місцевості можливо визначити мінімальну hmin і
максимальну hmax висоту. Оскільки для цієї ділянки апріорі висота не може бути меншою за
hmin і більшою за hmax
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0, h  hmin


p(h)   p1 (h), hmin  h  hmax ,
(2)

0, h  hmax

а умова (1) трансформується в
hmax

 p (h)dh  1 .

(3)

1

hmin

Слід відмітити, що для рівномірного закону розподілу функція густини розподілу

0, h  hmin

1

p r ( h)  
, hmin  h  hmax
 hmax  hmin

0, h  hmax

має вигляд рис.2 і „автоматично” відповідає вимогам (2) – (3).

(4)

pr(h)
1
hmax  hmin

hmin

hmax

h

Рис. 2 – Функція густини рівномірного розподілу висот

Рівномірний розподіл висот використовувався в задачах статистичної радіофізики у
[7 – 8]. Простота аналітичного представлення (4) спрощувала визначення ймовірності
наявності радіозв’язку. Однак при використанні рівномірного закону втрачається інформація
про характер нерівномірності розподілу висот в межах hmin , hmax  . Це може привести до
суттєвого спотворення результатів, отриманих з використанням такого закону.
Для експоненціального (показникового) та нормального розподілів вимоги (2) – (3) не
виконуються.
Експоненціальний закон розподілу pe(h)=α·exp(-α·h) визначений на 0,   . Тому, якщо
безпосередньо використовувати цей закон, ми припускаємо, що висоти ділянки місцевості
змінюються від 0 до ∞. При цьому зі зростанням висоти зменшується частота її появи.
Звичайно, в багатьох випадках це не виконується і тоді використовувати цей закон не
раціонально.
Для експоненціального розподілу нормуюча умова виконується на 0,   (рис. 3). Тому
на рис. 3 площа фігури обмеженої осями координат та графіком функції дорівнюватиме 1.
Проте величина інтегралу pe(h) на інтервалі hmin , hmax  (площа заштрихованої на рис. 3
фігури) буде менша за 1. З рис. 3 зрозуміло, що невідповідність площ буде тим більшою, чим
меншою є величина hmax  hmin (та для експоненціального розподілу чим більшою є hmin).
Тому у випадках невеликих інтервалів hmin , hmax  корегування розподілів є особливо
важливим.
Якщо розглянути більш складну функцію   e  h і застосувати до неї умову
нормування на 0,   отримаємо β = -α, що відповідає класичному експоненціальному закону

pe (h)    e h . Для отримання скорегованого експоненціального закону, який відповідатиме
(2) та (3), використаємо аналогічний підхід.
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Для отримання (5) можливо застосувати і інший підхід – провести інтегрування pe(h) на
hmin , hmax  і обернену до результату величину (e  hmin  e  hmax ) 1 використати як корегуючий
множник.
pe(h)

hmin

hmax

h

Рис. 3 – Функція густини експоненціального розподілу висот

Для багатьох випадкових величин одні значення звичайно більш ймовірні ніж інші і
найбільш ймовірне значення є єдиним.
Цьому значенню відповідає максимум густини розподілу. При відхиленні від цього
максимуму ймовірність зменшується. В таких випадках доцільне використання нормального
закону розподілу (6), який визначений на  , .
( hh ) 2


1
2
(6)
pn (h) 
 e 2
 2
Однак така широка область визначення не повною мірою відповідає опису висот
місцевості. Використовуючи класичний нормальний розподіл, ми припускаємо, що наявні
висоти менші за hmin і більші за hmax (рис. 4).
І хоча імовірність цього є порівняно невеликою, проте при використанні цього
розподілу необхідно проводити інтегрування від -∞ до ∞.
Однак це не повною мірою відповідає фізичному змісту при описі висот, оскільки
висоти є додатними і для визначеної ділянки знаходяться в межах hmin , hmax  .

Pn(h)

hmin

hmax

Рис. 3 – Функція густини нормального розподілу висот
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У зв’язку з цим, пропонується провести корегування нормального закону відповідно до
(2). Однак при цьому за рахунок „відсікання” частин залежності перестане виконуватись
умова нормування.
Для її виконання необхідне корегування нормального закону.
Отримання коригуючого множника у випадку використання нормального закону
розподілу пропонується з використанням чисельних методів (трапецій, метода Сімпсона)
наступним чином:
1
kn  h
.
( hh )2
max

1
2
h  2  e 2 dh
min
Тоді остаточний вигляд відкоригованої функції густини нормального закону розподілу
буде наступним
0, h  hmin

( h h )2


2
 kn
(7)
pnm (h)  
 e 2 , hmin  h  hmax .
 2
0, h  hmax

Окрім умови нормування функція густини розподілу має забезпечувати відповідність
вибірці по моментам випадкової величини. Зупинимось на двох перших моментах.
Перший момент відповідає математичному очікуванню. При використанні нормального
розподілу проведення його корегування (7) може привести до спотворення цієї
характеристики.
Відкидання лівої і правої частин (занулення) функції поза межами hmin , hmax  може
призвести до зміщення математичного очікування.
Для кращого розуміння характеру цього зміщення можна використати аналогію між
математичним очікуванням і центром ваги стержня. Аналогом функції густини розподілу
виступає функція густини матеріалу стержня. Я
кщо математичне очікування знаходитиметься посередині hmin , hmax  , тобто буде рівне
hmin  hmax
корегування (7) його не змістить.
2
Симетричне відкидання однакових за площею частин функції не змістить положення
центру ваги і відповідно математичного очікування.
З використанням цієї аналогії зрозуміло, що максимальне спотворення першого
моменту відбуватиметься, коли він наближатиметься до границь інтервалу hmin , hmax  . При
h  hmin
цьому теоретично максимально можливе відхилення не перевищуватиме max
.
2
При використанні експоненціального розподілу проведення його корегування (5) може
привести до суттєвих спотворень математичного очікування. Зі збільшенням hmin величина
спотворення зростатиме.
У зв’язку з цим, можна зробити висновок, що експоненціальний розподіл доцільно
використовувати лише в окремих випадках, коли: hmin=0, hmax >> 0, частота появи висот з їх
збільшенням різко спадає (бажано за експоненціальним законом).
Результати дослідження математичного очікування при інтегруванні в межах hmin , hmax 
при використанні нормального і експоненціального законів без і з коригуванням наведені в
табл. 1.
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Таблиця 1
Математичне очікування висоти для різних ділянок місцевості Одеської області
№
ділянки
1
2
3
4

H ,м

Нормальний закон

H ,м
185
161
142
173

170
147
129
163

H , %
8
21
30
12

Нормальний закон
з корегуванням

H ,м
181
158
138
170

H , %
2
15
25
8

Експоненціальний
закон

H ,м
52
53
51
55

H , %
72
71
72
70

Експоненціальний
закон з корегуванням

H , %

H ,м
153
131
111
141

17
29
40
24

У другому стовпці таблиці наведене математичне очікування висоти для вхідної
вибірки висот. Звичайно з використанням класичних законів розподілу при інтегруванні на
безмежному інтервалі (від 0 до ∞ для експоненціального і від – ∞ до ∞ для нормального)
математичні очікування повністю відповідатимуть вхідній вибірці. Однак в нашій задачі
апріорі відомо, що висоти знаходяться в межах hmin , hmax  . Тому за рахунок скорочення меж

інтегрування до hmin , hmax  отримана значна розбіжність до 30 % для нормального і до 72 %
для експоненціального законів розподілу. Зрозуміло, що для опису висот обраної місцевості
використання експоненціального закону недоцільне.
Однак при використанні корегування (5) та (7) ситуація дещо виправляється.
Для нормального закону розподілу з корегуванням максимальне відхилення
математичного очікування висоти не перевищує 25 %, а для експоненціального закону з
корегуванням не перевищує 40 %.
Аналогічно було досліджено другий момент випадкової величини. Центрований другий
момент відповідає дисперсії величини. Його аналітичне дослідження при обмеженні меж
інтегрування та проведенні корегування є достатньо складним. Тому аналіз цієї
характеристики було проведене з використанням чисельних методів. Результати обчислень
наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Дисперсія висоти для різних ділянок місцевості Одеської області
№
ділянки
1
2
3
4

D, м2
1103
1354
1336
1174

Нормальний закон
D, м2
914
1044
1006
965

δD, %
17
5
9
13

Нормальний закон
з корегуванням
D, м2
δD, %
846
23
1007
9
993
10
954
14

Експоненціальний
закон
D, м2
δD, %
4074
269
3216
192
2466
124
3674
233

Експоненціальний
закон з корегуванням
D, м2
δD, %
1745
58
1820
65
1752
59
2020
83

З наведених у таблиці 2 результатів випливає, що проведення корегування незначно
погіршує ситуацію для нормального закону розподілу і суттєво покращує для
експоненціального закону. Однак результати для експоненціального закону без корегування
свідчать про недоречність його використання для даних ділянок.
Висновки. Розподіли висот ділянок місцевості характеризується, зокрема,
мінімальними та максимальними висотами. Ймовірність наявності висот менших за
мінімальну і більших за максимальну мають дорівнювати нулю. Ця умова виконується для
рівномірного закону розподілу.
Однак при його використанні втрачається внутрішня структура розподілу висот в
межах hmin , hmax  .
Тому його застосування може привести до суттєвого спрощення опису і відповідно
спотворення результатів. При використанні класичних нормального та експоненціального
розподілів вимога знаходження висот в межах hmin , hmax  порушується. Використовуючи ці
розподіли, ми припускаємо, що на ділянці можуть бути висоти поза межами цього інтервалу.
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Якщо в прикладних задачах використовувати ці класичні закони, проведення інтегрування
лише в межах hmin , hmax  не є коректним.

Чим вужчим є інтервал hmin , hmax  , тим більшим є порушення умови нормування при
використанні класичних нормального і експоненціального законів розподілу. Для
забезпечення виконання умови нормування при описі висот ділянок місцевості у випадку
експоненціального і нормального законів розподілу можливим є їх корегування відповідно
до (5) та (7).
Апроксимацію густини розподілу висот в задачах дослідження рельєфу невеликих за
розміром ділянок доцільно проводити функціями виду (2).
Напрямом подальших досліджень є проведення апроксимації емпіричного закону
розподілу висот місцевості функціями різного виду з урахуванням умови (2).
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Розглядаються проблемні питання виявлення встановлених закладних пристроїв у вигляді апаратного
модуля, що інтегрується в окрему спеціалізовану інтегральну мікросхему – основу елементній базі, що
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специализированные интегральные схемы. Рассматриваются проблемные вопросы обнаружения
установленных закладных устройств в виде аппаратного модуля, которые интегрируется в отдельную
специализированную интегральную микросхему – основу элементной базы, используемой для создания
специализированных информационных систем.
G. Zastelo, О. Kulinich, A. Lipski Some techniques of exposure of the tabs built in the specialized integral
systems. The issues of exposure of the module tabs are examined, that are integrated into a separate specialized
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Ключові слова: закладні пристрої, апаратний троян, спеціалізована інтегральна мікросхема.

Постановка завдання. Аналіз сучасних засобів спеціального призначення та систем
керування показує, що їх розвиток здійснюється шляхом зменшення лінійних розмірів при
одночасному збільшені обчислювальної потужності та розширені функціональних
можливостей за рахунок використання спеціалізованих інтегральних схем (ASIC –
Application – Specific Integrated Circuit). Це у свою чергу може призвести до
несанкціонованого доступу та встановлення апаратних закладних пристроїв. Поняття
фізичної безпеки включає протидію зовнішньому втручанню та здатність виявити таке
втручання, якщо воно відбулося. Одним з елементів фізичної безпеки є компонування
мікросхеми, що здійснює обробку інформації. Це компонування забезпечує як захищеність
від деяких видів зовнішнього втручання, так і здатність таке втручання виявити [1].
Ми давно звикли до того, що практично будь-яке програмне забезпечення може бути
заражене – і, за визначенням, не гарантує повній безпеці. Проте тепер уже рисують сценарій
нової небезпеки. Тоді як в процесор інтегрується все більше корисних функцій, постійною
частиною обчислювальної системи може стати дистанційно керований троян. Це
попередження не можна вважати безпідставним хоч би тому, що у світі все частіше
з’являються флеш-накопичувачі з інтерфейсом USB, що заражаються шкідливими
програмами вже у момент виробництва.
У вересні 2007 року Ізраїль атакував підозрілий ядерний об’єкт, розташований на
території Сирії. Незадовго до початку нальоту ізраїльської авіації суперсучасні радари
сирійської армії, які використовувалися в системі ППО, вийшли з ладу. Після цього випадку
експерти по комп’ютерній безпеці забили на сполох: на їх думку, причиною такої
несподіваної відмови техніки став „бэкдор”, закладений в чіпи радарів ще на етапі
виробництва. У військових відомствах різних країн до подібної можливості відносяться дуже
серйозно і побоюються, що існуючі системи озброєнь вже заражені і одного прекрасного дня
можуть дистанційно деактивувати. Заради гарантій, щонайменше, на майбутнє, все частіше
висувається вимога, щоб постачальники комп’ютерних систем надавали точні дані компаній,
що беруть участь в розробці процесорів, і їх персоналу того, що має відповідний допуск [2].
Представлена проблема стає насущною раз фахівці вважають, що в обороті вже є
заражені процесорні чіпи, які тільки і чекають команди на активацію. У простому випадку
вони можуть заблокувати функціональні можливості ПК або мобільних телефонів. Проте
найвірогідніший, сценарій – це непомітне шпигунство на системному рівні, наприклад,
відправка копій електронних листів або даних на деякі секретні сервери. Тому метою
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статті є аналіз варіантів встановлення апаратних закладних пристроїв та підходів щодо
виявлення цього факту.
Аналіз останніх публікацій. Основи створення спеціалізованих інтегральних
мікросхем та особливості розробці їх дизайну викладені у [3].
Передбачається наявність декількох шляхів, що дозволяють здійснити несанкціоновану
модифікацію структурних елементів чипу, реалізував тим самим апаратну закладку [4].
Кроки, які запропоновані фахівцями з метою посилення вбудованих контролюючих
функції чипу, наведені у [5]. Однак питання пошуку можливих методів виявлення апаратних
троянів з урахуванням результатів аналізу варіантів встановлення апаратних закладних
пристроїв потребують додаткового опрацювання.
Виклад
основного
матеріалу.
Сучасна
ситуація
в
області
розробки
напівпровідникових мікросхем, що склалася у світі така, що в розробці дизайну одного чіпа
сьогодні зайняті сотні підприємств, розкиданих по усій планеті. Всього у світі існує близько
1550 таких фірм, кожна з яких спеціалізується на певних функціональних блоках для
процесорів. Ці компанії щорічно розробляють тисячі CPU [6].
Основою створення спеціалізованих інтегральних схем є модулі інтелектуальної
власності IP (Intellectual Properties), що розповсюджуються у вигляді програмних модулів
описаних на мові HDL (Hardware Distribution Language). Особливістю ASIC (Application Specific Integrated Circuit) є висока швидкодія, малий рівень чутливості до зовнішніх
факторів та мала ціна при великих об’ємах виробництва. Більшість світових виробників
напівпровідникової продукції при створенні ASIC корпусів на своїх технологічних лініях
використовують надійні і перевірені часом архітектурні рішення відомих виробників таких
як: PowerPC, ARM, MIPS, SPARC та ін. Особливістю останніх ASIC є можливість
встановлення повноцінної операційної системи на базі Open Source та наявність декількох
обчислювальних процесорних модулів [7].
Отже, небезпечною є тенденція, коли закладні пристрої входять до складу вбудованої
системи у вигляді програмного або апаратного модуля, що інтегрується в окрему
спеціалізовану інтегральну мікросхему ASIC. Нажаль, на даний годину відсутні надійні та
перевірені методи щодо пошуку закладних пристроїв на апаратному та програмному рівні, а
це робить спеціалістів із захисту інформації беззахисними перед даними видами загроз.
Таким чином, на підставі вище зазначеного існує актуальне завдання щодо розробки нових
методів пошуку закладних пристроїв у елементній базі, що використовується для побудови
засобів захисту інформації. Пошук закладних пристроїв на апаратному рівні ASIC, зазвичай
реалізується за рахунок руйнування захисного кулі мікросхеми із подальшим
фотографуванням та дослідженням. Цей метод є дуже складний і потребує великих
капіталовкладень, а враховуючи, ті що більшість мережевого і комунікаційного обладнання
виготовляється на спеціалізованих мікросхемах, то процес дослідження обладнання на
наявність закладних пристроїв може тривати до безкінечності. Дослідження вбудованих
систем на програмному рівні вимагає наявності вільного доступу до програмного
забезпечення дослідного зразка, встановлення на ньому програмного дезасемблера та засобів
відлагодження, що не завжди можливо. Таким чином, при нинішніх методах розробки чіпів
існує чисто статистична вірогідність неконтрольованого дизайну
Залежно від характеристик апаратні трояни (АТ) діляться на декілька груп (рис. 1).
Деякі лише крадуть особисті дані, інші здатні нанести серйозний ущерб об’єктам
інфраструктури, знищивши їх процесори в самий непідходящий момент.
Сьогоднішня схема дизайну процесорів зазвичай виглядає так: фірма-замовник, що
здійснює загальне виробництво, інтегрує у свій продукт окремі блоки, що розробляються
численними суміжними підприємствами. Саме тут бачиться головне вразливе місце. Якщо
хтось захоче впровадити в чіп троян, він може здійснити свій злий намір фактично на будьякій стадії розробки і виробництва – від побудови логічної схеми до виготовлення на заводі.
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Рис. 1 Класифікація апаратних троянів
При сучасній складності окремих блоків жодне підприємство не в змозі перевірити усі
теоретично можливі сценарії їх використання, тому зазвичай тестують лише основні
функціональні можливості, а також типові варіанти помилок. Проте ніхто не знає, як
реагуватиме той або інший блок, якщо він отримає деякий незапланований вхідний сигнал.
Якщо впровадитися у виробничу фірму не вдалося, то завжди залишається можливість
модифікації вже готових чіпів. Правда, для цього знадобиться дуже дороге устаткування –
оператор установки для того, що іонного, що труїть за допомогою сфокусованого пучка іонів
змінює зв’язки між окремими логічними елементами чіпа. Якщо ця мікросхема широко
використовується в об’єктах інфраструктури, атомних станціях і навіть системах озброєння,
то наслідки подібної атаки можуть мати найруйнівніші наслідки. Крім того, потенційним
хакерам вигідно заражати чіпи серверів або комп’ютерів приватних підприємств, адже такі
дії можуть принести великі гроші. Протестувати мікросхему на наявність в ній усіх
незадокументованих розробником функцій неможливо зважаючи на високу складність
сучасних кремнієвих чіпів. Адже навіть на етапі перевірки специфічних функцій систем на
чіпі, в які, окрім обчислювальних ядер, вбудовані різні контролери, пам’ять і інші елементи,
практично неможливо досліджувати усі 100 % площі поверхні процесора.
Для оцінки ймовірності отримання інформації, що знаходиться в середині
обчислювального модуля співпроцесорів може використовується критерій переваг це
зумовлено тим, що статистична інформація, щодо методів і спроб несанкціонованого
отримання інформації із обчислювальних процесорів і мікроконтролерів не завжди є
правдивою. В цьому випадку передбачається, що ймовірність реалізації загрози визначається
наступними факторами:
 привабливістю активу (цей показник використовується при розгляді загроз
навмисного впливу з боку людини);
 можливістю використання активу для одержання доходу (цей показник
використовується при розгляді загроз навмисного впливу з боку людини);
 технічними можливостями реалізації загрози з боку зловмисника при здійснені
атаки;
 ступенем легкості, з яким може бути використана та чи інша атака.
Універсальним критерієм ефективності є критерій „затрати – ефективність”. Згідно з
цим критерієм, найбільш привабливим є такий варіант, в якому при найменших витратах
забезпечується найбільша ефективність. З урахуванням того, що у вартісному виразі ефект
дій зловмисника визначається величиною збитку, пов’язаного з реалізацією інформаційної
загрози, вираз для оцінки ймовірності Pj реалізації j– ї загрози інформації з використанням
критерію переваги можна записати у виді:
Qj
Qj
,
(1)
Pj 

n
n
Qi
Qi
Cj
C j   Qj
i 1 Ci
i 1 Ci
i j
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де j – номер загрози інформації; п – кількість розглянутих у ході аналізу ризиків способів
реалізації загроз інформації; Qi – оцінка збитку, пов’язаного з використанням i – го способу
реалізації загрози; Сi – оцінка витрат порушника по підготовці і реалізації загрози в i – й
спосіб.
Способи виявлення апаратних троянів діляться на дві групи:
– передвиробничі;
– поствиробничі.
У першому випадку завданням інженерів є знаходження підозрілих блоків в логічній
структурі чіпа, які могли з’явитися в нім з вини недобросовісних співробітників або
сторонніх компаній, залучених до розробки мікросхеми. Виявити впроваджені на етапі
виробництва трояни можна також методами другої групи.
Одним з поствиробничих способів виявлення АТ є метод деструктивного тестування.
Його суть полягає в послідовному видаленні і фотографуванні кожного з шарів чіпа (у
сучасних процесорах може бути більше десяти шарів) і подальшому порівнянні отриманих
фотографій з початковою маскою процесора, по якій він виготовлявся на фабриці.
Для відтворення компонування модулів можна використовувати оптичний мікроскоп,
оснащень CCD – камерою. Основні модулі мікросхеми (ROM, EEPROM, RAM, процесор,
шини) добрі видно на фотознімку, отриманих за допомогою CCD – камери із високою
роздільною здатністю. Для отримання глибших шарів мікросхем, застосовують фізичне
травлення із подальшою обробкою на основі розпізнання образів та створенням тривимірної
моделі чіпа. Інший спосіб обстеження кристалу мікросхеми отримав назву ручного
зондування. Він заснований на використанні оптичного мікроскопа і зонду, в якості зонду
використовується тонка вольфрамова голка, яка з’єднується із шинами кристалу без їх
руйнування. Зонд оснащень підсилювачем і підключається до спеціального цифрового
процесора обробки сигналів, який записує сигнали отримані від процесора, а також
забезпечує напругу, встановлення сигналів Reset, тактовий сигнал (Clock) та інші вхідні
сигнали, необхідні для функціонування мікросхеми в активному режимі.
Для реалізації ручного і променевого способу зондування окрім виконання процедури
витягання кристалу мікросхеми необхідно зруйнувати деяку частини пасивації. Шар
пасивації захищає мікросхему від деяких видів опромінювання і шкідливих дій
навколишнього середовища. Для видалення кулі пасивації використовують ультрафіолетове
випромінювання або „зелені” лазери, які руйнують куля пасивації. Іноді для руйнування
невеликої за розмірами ділянки пасивації використовують свердлення.
Хоча ця тактика з високою мірою вірогідності дозволяє виявити зайві транзистори і
доріжки, вона дуже трудомістка. Крім того, перевірити усю партію мікросхем деструктивним
методом неможливо, оскільки в його процесі чіп повністю руйнується. Альтернатива
деструктивному тестуванню – це метод сканування мікросхеми рентгенівськими променями,
який дозволяє добитися аналогічного ефекту без руйнування кристала. Існує також
променевий спосіб зондування чіпа, при якому використовується сфокусований промінь
іонів галію (Focused Ion Beams або FIB). Іони галію прискорюються і фокусуються у
вакуумній камері в промінь діаметром 5 – 10 нанометрів. Він випромінюється рідким
катодом із напругою 30 кіловольт, іони галію мають струм від 10 – 12 до 10 – 8 ампер.
Сфокусований промінь іонів галію може відтворити компонування мікросхеми завдяки
фіксації вторинного випромінювання. Роздільна здатність складає до 5 нанометрів.
Іншим різновидом променевого способу зондування кристалу мікросхеми є
використання електронних променів. Для розгону електронів застосовується електрична
напруга близько 2,5 кіловольт, у результаті створюється струм силою близько 5 наноампер.
При цьому кількість і енергія вторинних електронів з’являються індикаторами електричного
полю на поверхні кристалу і дозволяє робити обстеження сигнальних ліній із роздільною
здатністю у долі мікрона. Останнім часом з’явився ще один різновид променевого способу
обстеження кристалу мікросхеми із застосуванням інфрачервоного лазера. Використовується
така частота опромінювання кристалу, при якій її кремнієва основа стає прозорою для
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лазерного променю. При цьому виконується виміри струмів, що відображають логічний стан
окремих транзисторів. Також практикується спосіб порівняння результатів роботи
випробовуваної мікросхеми з тими, що видає так званий „золотий” чіп (ідеальний зразок),
трояни в якому свідомо відсутні. Існують і менш витратні методики – наприклад, фаззинг
(fuzz testing). Зважаючи на те що сучасні мікросхеми мають дуже складну структуру, їх
розробники частенько користуються стандартними блоками, серед яких, – відладчик JTAG.
Він потрібний для того, щоб прочитувати налагоджувальну інформацію з „ніг” чіпа, не
вставляючи його в роз’єм. Шляхом посилки нестандартних запитів можна вичислити деякі
створені або змінені із злим наміром блоки тестуємої мікросхеми.
Подібні підходи допомогли співробітникам відділу безпеки в комп’ютерній лабораторії
Кембріджського університету, вичислити „бэкдор” в китайському чіпі. Після сканування за
методикою, розробленою ученими університету, в мікросхемі була виявлена небезпечна
уразливість, яка дозволяла відключати криптографічний захист, міняти ключ шифрування
AES, діставати доступ до незашифрованого потоку даних або навіть зовсім вивести чіп з
ладу. Дослідникам вдалося витягнути секретний ключ, який активував „бэкдор”.
На думку фахівців, для захисту від апаратних троянів, необхідно реалізувати в чіпі
шість функцій:
1. Контроль пам’яті. Кожному блоку чіпа призначається одна, строго певна робоча
область пам'яті. Будь-яка спроба звернутися до іншої області відхиляється.
2. Контроль шини запобігає блокуванню шини мікросхеми з боку зараженого блоку.
Це дозволить зберегти функціональні можливості усієї системи в цілому.
3. Моніторинг введення/виводу уберігає від крадіжки даних, задаючи кожному блоку
певну поведінку для операцій введення/виводу і не допускаючи ніяких відхилень.
4. Самотестування функціональних блоків. Чіп самостійно проводить регулярну
перевірку окремих блоків, з яких він складається, на предмет правильності їх поведінки. При
будь-яких аномаліях блок закривається.
5. Самопрограмуючаяся апаратна логіка, забезпечує заміну функціонального
мінімуму зараженого і замкнутого блоку, щоб відключення інфікованих частин процесора не
привело до відмови усієї системи.
6. Попередження у разі атаки. Блок, що піддався атаці, посилає попередження іншим
блокам, а вони реагують строго певним чином – відправляють пошкоджений блок в
карантин.
Додаткове обчислювальне навантаження, необхідне для реалізації в процесорі шести
запропонованих їм функцій, що підвищують безпеку, не представляє для актуальних чіпів
серйозної
проблеми.
Група
американських
і
європейських
дослідників опублікувала наукову
роботові, в якій описала новий
потайний метод впровадження троянів
в мікросхему таким чином, щоб ці
зміни не можна було виявити за
допомогою
мікроскопа
або
функціональних тестів. Метод полягає
в тому, щоб змінювати полярність
допанта на певних ділянках Рис. 2 Приклад вбудові апаратного трояна в мікросхему.
транзистора (рис. 2). У мікросхемах
процесора допант виконує завдання з підвищення питомої електричної провідності. У
процесі виробництва теоретичний можна змінити властивості транзистора потрібним
зловмисникові чином та отримати контроль над цільовим пристроєм [8]. У роботі
представлено два приклади того, як подібну атаку можна провести на практиці. У одному з
цих прикладів наводитися модифікація модуля ГПВЧ в процесорах Intel Ivy Bridge. У цьому
процесорі генеруються 128 – бітові псевдовипадкові числа, ГПВЧ в ньому складається з двох
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частин – джерело ентропії і система цифрової пост-обробки. Один з модулів пост-обробки
видає результат на основі невідомих 128 – бітних випадкових чисел від джерела ентропії і
невідомих 128 – бітних чисел, обчислюваних в процесі обробки, використовуючи алгоритм
шифрування AES. Якщо зловмиснику вдасться змінити певна кількість з 128 регістрів на
постійні значення, то вірогідність вгадування згенерованого блоком ГПВЧ числа (тобто і
злому шифру) зросте з 1/2128 до 1/2m, де m – кількість залишених без зміни регістрів. Виявити
збій в роботі блоку ГПВЧ модифікованого процесора навіть при m = 32 буде практично
неможливо, адже він успішно пройде усі тести.
Підсумуємо, що уразливості можуть бути впроваджені в мікросхему як на етапі
проектування, так і виробництва. Відшукати декілька тисяч шкідливих транзисторів серед
мільйонів корисних непросто. Тому великі концерни, CPU, що виробляють, повинні змінити
дизайн своїх продуктів – чіпи повинні мати вбудований компонент, що відповідає за безпеку.
Висновки. Таким чином, замість того, щоб впроваджувати в мікросхему додаткові
напівпровідникові елементи, для виготовлення апаратного трояна досить вибірково змінити
полярність допанта (змінити роботу наявних в чіпі транзисторів) і тим самим вплинути на
роботу криптографічного блоку процесора потрібним чином. Створені за цією методикою
апаратні закладки неможливо виявити більшістю методів, включаючи скануючу мікроскопію
і порівняння з еталонними чіпами. Для вирішення завдання щодо захисту від закладних
пристроїв можуть слугувати власні розробки, що відбуваються із поетапним їх
дослідженням, розробкою відповідних технічних умів та математичних моделей, вибором
елементної бази, програмного забезпечення, виготовленням готової продукції, а при вдалій
реалізації зазначених етапів – закупівля ІР модулів для реалізації вітчизняних ASIC. Це
дозволити створити власну лінійку обладнання із повним технологічним циклом, починаючи
від розробки із закінчуючи етапом утилізації, що забезпечить більш високий рівень захисту
від апаратних закладних пристроїв. Напрямом подальших досліджень є аналіз наявних
методів виявлення допантів, які основані на дослідженнях у галузі неорганічного
металоведення та нанотехнологій.
ЛІТЕРАТУРА
1. „Як створюються і чим небезпечні віруси для мікросхем” [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://mediatek-club.ru/virusy-dlya-mikroshem-kak-sozdayutsya-i-oni-chemopasny.
2. Голдовский И. Банковские микропроцессорные карты / И. М. Голдовский – М.:
ЦИПСиР: Альпина Паблишерз, 2010. – 686 с.
3. Уилкинсон. Основи проектування цифрових схем.: Пер. з англ. / Уилкинсон, Барри.
– М.: „Вільямс”, 2004. – 320 с.
4. L.Lin Trojan Side-Channels: Lightweight Hardware Trojans through Side-Channel
Engineering. In Cryptographic Hardware and Embedded Systems / L. Lin M. Kasper, T. Gu¨neysu,
C. Paar, and W. Burleson. – CHES 2009, LNCS, pages 382–395. Springer, 2009.
5. Тимошенко А.О. Методи аналізу та проектування систем захисту інформації: курс
лекцій / А.О. Тимошенко. – К.: НТУУ „КПІ”, 2007. – 176 с.
6. В.Егоров. Многоядерные интегрированные сетевые процессоры высокой пропускной
способности. / В. Егоров. // Электронные компоненты. – № 7 – 2009. – С. 29 – 33. curity.
7. ISO/IEC 15408-1:2009. Information technology – Security techniques – Evaluation criteria
for IT se.
8. J. Li and At-speed delay characterization for IC authentication and Trojan horse detection.
In IEEE International Workshop on Hardware-Oriented Security and Trust / J. Li and J. Lach.
(HOST 2008), pages 8 – 14. – 2008.

41

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
УДК 621.372
к.т.н. Ільїнов М.Д. (ВІТІ)
Остапук О.І. (ВІТІ)
Власенко І.О. (ВІТІ)
ШИРОКОСМУГОВИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ВІБРАТОР
В даній роботі розглянуто технічне рішення по компоновці УКХ антени з ненаправленим
випромінюванням у азимутальній площині і вертикальній поляризації випромінюючого поля. Антена призначена
для роботи у складі базової станції транкінгового зв’язку і має мінімальний антенний ефект.
Ільїнов М.Д., Остапук О.І., Власенко І.О. Широкополосный семетричный вибратор. В данной работе
рассматривается техническое решение по компоновке УКВ антенны с ненаправленным излучением в
азимутальной плоскости и вертикальной поляризацией излучаемого поля. Антенна предназначена для работы в
составе базовой транкинговой связи и имеет минимальный антенный эффект.
M. Ilienov, O. Ostapchyk, I. Vlasenko Broad band symmetric vibrator. In this paper, a solution linking VHF
antenna with omnidirectional radiation in the azimuthal plane and vertical polarization of the radiating field. The
antenna is intended for operation in the base station and trunking communication has a minimal antenna effect.
Ключові слова: антенний ефект, запираючий циліндр, вхідний опір антени, компенсуючий елемент,
базова станція.

Постановка завдання. Антенний пристрій базових станцій систем мобільного
радіозв’язку є найважливішим елементом системи в цілому, який визначає її тактикотехнічні можливості. Специфічними вимогами до антенних пристроїв базових станцій є
забезпечення заданих її зовнішніх характеристик і у першу чергу розподіл поля
випромінювання в просторі, яке повинне не тільки забезпечувати енергетичний потенціал
радіолінії, а й функціональні можливості систем мобільного радіозв’язку. Іншою вимогою до
антен базових станцій є їх діапазонні властивості, під якими слід розуміти збереження
базових параметрів антен у робочій смузі частот. Тому питання, пов’язані з розробкою нових
технічних рішень з компоновки антенних пристроїв базових станцій, модернізації вже
існуючих, які реалізовані в діючих системах мобільного радіозв’язку, направлені на
покращення їх внутрішніх характеристик, підвищення ефективності, що є актуальними і
мають практичну направленість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
В технічній літературі по антенній техніці [1], [2] достатньо детально викладено
питання про антени базових станцій систем мобільного радіозв’язку, який дозволяє
проаналізувати питання про стан їх розробки, експлуатацію, напрямок їх подальшого
розвитку.
Найбільш широкого поширення в якості антен базових станцій отримали вертикальні
 
несиметричні вібратори (АШ-h) з довжиною провідника h   ...  , де  – довжина хвилі
4 8
робочого діапазону. Такі антени забезпечують неспрямоване випромінювання в
азимутальній площині, порівняно прості у виготовленні, потребують відносно малих затрат.
Одним з недоліків таких антен є обмежений їх коефіцієнт підсилення, що негативно
відображається на енергетичному потенціалі радіолінії.
Логічним етапом модернізації штирьових випромінювачів, спрямованих на виключення
їх головного недоліку, стало створення колінеарних антен. Основними елементами таких
антен є розташовані на одній осі та синфазно збуджені випромінюючі елементи та
фазозсуваючий вузол, який може бути реалізований у вигляді короткозамкненого відрізку
двопроводової лінії, індуктивного дроселя і т.ін. До недоліків колінеарних антен можна
віднести: мала механічна міцність (за виключенням коаксіальних колінеарних антен);
вузький діапазон робочих частот за вхідним опором; складність налаштування антени на
етапі її розробки. Вказані недоліки колінеарних антен в деякій мірі обмежують їх
використання [2].
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Найбільш широкі функціональні можливості в плані формування заданих
характеристик направленості в азимутальній площині можуть забезпечити антенні решітки
(АР), які виконані у вигляді симетричного вібратора над циліндричною поверхнею (трубою),
або над плоским екраном (панельні антени). Зовнішні характеристики таких антен
визначаються наступними параметрами: співвідношенням a/λ, де а – радіус циліндра;
співвідношенням h/λ де h – відстань випромінювача до циліндричної поверхні; типом
елемента, який випромінює.
У верхній частині дециметрового діапазону довжин хвиль реалізація антенних решіток
з випромінюючим елементом у вигляді вібратора над циліндричною поверхнею ускладнена,
перш за все, при виготовленні конструкції антени, тому доцільно вібраторні антенні решітки
створювати на випромінювачах у вигляді симетричного вібратора над плоским екраном, так
звані „панельні антени”. Такі антени широко застосовуються та успішно експлуатуються
різними операторами стільникового зв’язку.
При всіх перевагах вібраторних антен для базових станцій систем мобільного зв’язку,
особливо метрового діапазону та нижньої частини дециметрового, котрі виконані на основі
вібратора над циліндричною поверхнею, необхідно зауважити й низку їх суттєвих недоліків.
По-перше: високі масогабаритні показники; по-друге: обмеження за формуванням потрібних
ХН в азимутальній площині; по-третє: уразливість антенної системи до зовнішнього впливу
навколишнього середовища; по-четверте: висока металоємність антени.
В підсумку вказані недоліки, які призводять до високих матеріальних витрат при
виготовленні, що в свою чергу спонукає до пошуку нових технічних рішень при розробці
антенних пристроїв базових станцій для систем зв’язку з рухомими об’єктами. [3]
Досвід експлуатації систем мобільного радіозв’язку, особливо у нижніх ланках
управління Збройних Сил України при проведенні антитерористичної операції у східних
областях, наглядно показує, що для організації радіозв’язку у короткохвильових і
ультракороткохвильових діапазонах найбільш широке поширення в якості антени,
отримаємо вертикальний несиметричний вібратор (АШ-h), де h – висота випромінюючого
провідника. Простота конструкції, ненаправлене випромінювання в азимутальній площині,
вертикальна поляризація, надійність роботи в повній мірі відповідає вимогам пред’явлених
до антен, які знайшли широке застосування в якості антен базових станцій систем
мобільного радіозв’язку [4].
Тим не менше такі антени (АШ-h і його модифікації, наприклад, колінеарні антени)
мають ряд суттєвих недоліків. По-перше, обмеженість смуг робочих частот по вхідному
опору, по-друге, ряд недоліків причиною яких є відсутність повноцінного екрана над яким
повинна розміщатися антена. Дійсно, в більшості випадків, в якості екрана виступає корпус
радіостанції, корпус рухомого об’єкта, противага, якщо АШ-h розміщується на мачті.
Обмежені розміри екрана призводять до зміни не тільки внутрішніх характеристик антени,
наприклад, Z A – вхідного опору антени, але і зовнішніх, у тому числі орієнтацію максимуму
характеристики направленості вздовж поверхні землі.
При розміщенні АШ-h на щоглі з метою зменшення впливу підстилаючої поверхні
(Землі) в якості екрана виступають різноманітні за конструкцією противаги обмеження по
геометричних розмірах. Наявність противаг не дозволяє виключити таке негативне явище у
антенній техніці, як „антенний ефект” фідера. Сукупність обмеженого розміру екрана
(противаги) і „антенного ефекту” фідеру призводить, крім перерахованого, до зміни
характеристик випромінювача до збільшення втрат у фідері, а відповідно до зменшення A –
кофіцієнта корисної дії антено-фідерної системи в целом. Викривлення діаграми
направленості, зміна комплексного вхідного опору антен, зменшення коефіцієнта корисної
дії антено-фідерного пристрою в кінцевому підсумку знижує енергетичний потенціал
радіолінії, а відповідно і якість та дальність радіозв’язку.
Існує ряд технічних рішень, які дозволяють в деякому ступені зменшити ці негативні
фактори, а саме [5]: включення ізолятора в точці підключення фідера; дроблення зовнішньої
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поверхні ізоляторами (запираючі циліндри, дроселі, петлі кабелю); використання поглиначів
(феритові кільця); підбір нерезонансної довжини фідера.
Метою роботи є: розробка технічного рішення по компоновці вертикального
симетричного вібратора коаксіального типу, призначеного для роботи у широкій полосі
робочих частот і зменшення антенного ефекту у фідерній коаксіальній антені.
Основна частина.
Пропонується технічне рішення по компоновці антен з ненаправленим
випромінюванням в азимутальній площині для роботи у широкій смузі частот з
вертикальною поляризацією випромінюючого поля і зменшеним антенним ефектом фідера.
Відомий ряд технічних рішень, які достатньо широко висвітлені в технічній літературі
по антенній техніці, які дозволяють розширити полосу робочих частин по вхідному опору
вібраторних антен. Одне з них – зменшення  a – хвильового опору антени, прикладом
реалізації якого є широковідома короткохвильова антена – ВГД

2
– або диполь
h

Надененко.
Другим відомим рішенням проблеми діапазонних властивостей у вібраторних антенах є
змінення розподілу хвильового опору вздовж плечей вібратора. Реалізація цього принципу
демонструється конічними вібраторами, експотенціальними, неоднорідними вібраторами і
т.п. Загальним недоліком реалізації цих технічних рішень зі збільшення діапазонних
властивостей вібраторних антен пов’язаний з погіршенням масо-габаритних характеристик,
що неприйнятно для антен, які припускається використовувати в нижніх ланках управління.

Рис.1. Широкосмуговий коаксіальний симетричний вібратор

Пропонована компоновка антен виконана у вигляді коаксіального симетричного
вібратора, конструкція якої показана на рис.1, тут введені наступні позначеня:
1 – плечі вібратора; 2 – запираючий циліндр; 3 – радіальна противага; 4 – високочастотний роз’єм; 5 – вхідні клеми антени; 6 – елемент настройки, 7 – реактивний опір
запираючого циліндра; 8 – опір зовнішньої оболонки коаксіальної лінії.
Живлення антени здійснюється радіочастотним коаксіальним кабелем РК-50-d-N1N2
через високочастотний роз’єм (4). Верхнє і нижнє плечі вібратор окремо своїх прямих
функцій виконують: верхнє – роль частотного компенсатора; нижнє – запираючого циліндра.
З метою підвищення ефективності антени, за цим зменшення антенного ефекту,
вводиться в конструкцію антени додатковий запираючий циліндр (2) з радіальною
противагою (3), що розширюється на відстані 0,15  від нижнього краю симетричного
вібратора, де  – довжина хвилі. Таким чином антена має два запираючих циліндра,
рознесених по осі вібратора. В сукупності з радіальною противагою така конструкція
дозволяє істотно зменшити антенний ефект.
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Збільшення робочого діапазону забезпечується частотним компенсатором і елементом
налаштування (6), виконаного у вигляді ємності між нижнім плечем вібратора і зовнішнім
провідником фідера.
Принцип роботи частотного компенсатора зображений на еквівалентній схемі
модефікованого коаксіального симетричного вібратора (рис.1.в). Частотна компенсація
реактивної складової вхідного опору антени здійснюється за рахунок параллельного
ввімкнення двох чвертьхвильових ліній розімкнутої (симетричний вібратор) і замкнутої
(внутрішня поверхня коаксіальної лінії) на кінцях.
Вхідна провідність антени в точці підключення коаксіального кабелю (вхідні клеми
антени А-А) у цьому випадку визначається виразом:
1
1
Yâõ 

,
(1)
R A  jρ a tgk jρ k tgk
де:  a – хвильовий опір симетричного вібратора;

 k – хвильовий опір частотного компенсатора.
Перетворюючи вираз (1) можна записати ,що Z BX – вхідний опір антени у цьому
випадку буде дорівнювати
2

Z BX 

1

Yвх
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 2   ctgk 
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,

(2)

2

ρ
1 
R   A2   ctg 2 k
 RA ρ K 
де: RA – активна складова вхідного опору антени; l – довжина плеча антени.
З виразу (2) можна показати, що для повної компенсації реактивної складової вхідного
опору антени при невеликій розстройці частоти необхідно виконати умову
RA2
ρK 
,
(3)
ρA
2
A

При виконанні умови (3) вхідний опір антени Z BX  буде чисто антенним і рівне RA
При довжині плеча симетрич-ного вібратора, що дорівнює  4 , де:  – довжина хвилі,
виличина RA буде рівна приблизно 75 [Ом]. Умова (3) по вибору хвильового опору
частотного компенсатора достатньо легко реалізується на коаксіальній лінії .
Для додаткового розширення діапазону робочих частот по вхідному опору Z A в
конструкцію антени вводиться короткозамкнена втулка (6), регулюється зв’язок антени з
зовнішньою поверхньою фідера (8), роль якого виконує внутрішня труба антени. Цей
додатковий елемент дозволяє у 2 рази збільшити смугу робочих частот по вхідному опору.
Додатковий запираючий циліндр з радіальною противагою забезпечує зниження
антенного ефекту фідера. Ефективність роботи цього елемента визначається його вхідним
опором RBX  , який визначається відношенням

R BX 

8.32 10 4  b  ln b a 

1  b a 



2



,

(4)

де a , b – поперечні розрізи коаксіальної лінії;  – удільна провідність матеріалу.
Вираз (4) дозволяє зробити важливий висновок: чим більший поперечний переріз
запираючого циліндра, тим вище його вхідний опір, і як наслідок, менше затікання струмів
на зовнішній провідник коаксіального фідера. Зменьшення розмірів запираючого циліндра
досягається за рахунок введення високочастотного діелектрика у обєм коаксіального,
закороченого відрізка.
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Представлене технічне рішення по компоновці широкосмугового симметричного
вібратора має ще одну перевагу, а саме – підвищенний коефіцієнт підсилення у порівнянні з
класичним симетричним вібратором у вільному просторі. Це досягається за рахунок
введення радіальних противаг, які розміщуються на віддаленні 0,15 від вібратора. У
відповідності до теорії антенних решіток таке розміщення відповідає оптимальному
рознесенні двох випромінювачів (коаксіальний вібратор і його дзеркальне відображення над
екраном) по критерію максимального коефіцієнта підсилення. Коефіцієнт підсилення можна
збільшити до 4 дБі, якщо плечі вібратора збільшити до половини довжини хвилі, тобто
перейти на хвильовий коаксіальний вібратор.
Таким чином, сукупність додаткового ізолятора у вигляді запираючого циліндра,
радіальних противаг, елемента перебудови вхідного опору дозволяє позбавитись від
„антенного ефекта” фідера, розширити діапазонні властивості антени, збільшити коефіцієнт
підсилення, що особливо важливо при роботі базових станцій або ретрансляторів на
рознесення антен по куту місця, а також знизити станційні завади своїм радіостанціям.
Висновок.
Напівхвильовий вертикальний симетричний вібратор коаксіального типу може бути
використаний в якості ефективної антени базової станції різноманітних систем мобільного
радіозв’язку, що дозволяє формувати ненаправлене поле випромінювання у азимутальній
площині з вертикальною поляризацією. При роботі антени в діапазоні 2f  136...174 [МГц],
її геометричні розміри дорівнюватимуть L W  16501000 .
Основними напрямками подальших досліджень є наступні:
розробка широкосмугового симетричного вібратора і дослідження його внутрішніх і
зовнішніх характеристик;
змінення технічних рішень по зменшенню металоємності широкосмугового вібратора;
розробка технічних рішень по компоновці широкосмугових антен для базових станцій з
можливістю формування розподілу поля в азимутальній площині заданої конфігурації.
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИТРАТ
СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ОСНОВІ МОДЕЛІ COCOMO II
У статті розглянуто алгоритм визначення трудовитрат супроводження програмного забезпечення
інформаційних систем на основі моделі COCOMO II, що дає можливість Замовнику оцінити спроможності
Розробника за основними показниками.
Кривоножко Г.Е., Петров Д.В., Жовтун А.А. Алгоритм определения трудозатрат сопровождения
программного обеспечения на основе модели COCOMO II. В статье рассмотрен алгоритм определения
трудозатрат на сопровождение программного обеспечения информационных систем на основе модели
COCOMO II, что дает возможность Заказчику оценить способности разработчика по основным
показателям.
G. Kryvonozhko, D. Petrov, A. Zhovtun Algorithm for determining the labor cost of software maintaining
based COCOMO II model. The article considers the algorithm for determining labor costs of software information
systems based on the COCOMO II model, which allows Customer ability to assess the Developer’s key indicators.
Ключові слова: життєвий цикл програмного забезпечення, супроводження, трудовитрати, Constructive
Cost Model, COCOMO II.

Під час розробки та впровадження інформаційних систем важливою стадією є
супроводження програмного забезпечення [1 – 5]. Якість програмного забезпечення
недосяжна без контролю процесу його розробки та супроводження [6 – 7]. Необхідним є
контроль створення програмного забезпечення, прогноз його вартості, необхідність
дотримання термінів і якості результатів, прогноз вартості супроводження програмного
забезпечення у визначені терміни при дотриманні показників [6].
Етапи розробки та впровадження програмного забезпечення інформаційних систем
регламентовані вітчизняною галузевою та міжнародною нормативною базою [4 – 5].
Стандарт [4] є основним нормативним документом, який регламентує схему процесу
життєвого циклу ПЗ. Супровід програмного забезпечення (супроводження) визначається як
процес зміни існуючого програмного забезпечення при цьому не змінюючи його основних
функцій [5]. В силу специфіки створення програмного забезпечення, процес супроводження
також є досить дорогим, тривалим та важко передбачуваним [6].
У більшості компаній по створенню програмного забезпечення результативне
виконання робіт у визначені терміни здійснюється лише у 25 % проектів, для решти проектів
умови договорів не виконуються за різними показниками: порушення термінів виконання,
збільшення бюджету тощо.
У більшості компаній по створенню програмного забезпечення інформаційних систем
більше 50 % штату зайнято супроводом програм, що входять до складу систем. В таких
умовах виникає потреба на початковому етапі виконання робіт визначати Розробника з
достатніми спроможностями для успішної реалізації проекту (визначення трудовитрат).
Постановка задачі. Метою роботи є розробка алгоритму визначення трудовитрат на
супроводження програмного забезпечення. Дослідження спрямоване на підвищення рівня
нормування трудовитрат, планування та обліку витрат на супроводження програмного
забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публікацій свідчить про
те, що даному питанню приділяється певна увага [1 – 3, 6 – 9].
Оцінка трудовитрат програмного забезпечення є однією з ключових фінансових
проблем, які виникають в процесі створення та розвитку інформаційних технологій [6],
відноситься до імовірнісних тверджень.
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Виходячи з процесу проектування, поділяють існуючи моделі оцінювання трудовитрат
програмного забезпечення на дві групи [10]: неалгоритмічні, що використовують визначені
схеми або принципи (до найбільш відомих з них відносяться експертні оцінки), та
алгоритмічні, що засновані на підрахунку кількісних характеристик програми у вигляді
числа операторів або функціональних точок.
Експертні оцінки, в першу чергу, застосовуються для проектів, що вирішують
інноваційні завдання або засновані на новітніх технологіях та процесах. Зважаючи на
інноваційність значної частини створюваного програмного забезпечення, такі оцінки набули
значного поширення у практиці розроблення програм [6].
Часто експертами виступають безпосередньо замовники та розробники, що мають
певний досвід. На основі оцінок окремих експертів у відповідності до існуючих методик
формується інтегрована оцінка. До загальних недоліків методів експертного оцінювання
відноситься непрогнозований „людський” фактор. Ступінь повноти і достовірності
інформації, поданої експертами, оцінити важко та відсутні аналітичне обґрунтування.
Метод оцінки з аналогії [11] є загальноприйнятим для будь-якого оцінювання і
вважається різновидом експертної оцінки. Він використовує у якості оцінки емпіричні дані
про вже завершені проекти схожого типу.
Алгоритмічні моделі базуються на математичних моделях і постійно удосконалюються
з метою підвищення їх точності оцінювання. Найчастіше реалізованими і добре
документованими моделями є модель Путнем (ступенева, аналітична) і модель COCOMO
(ступенева, емпірична) [12 – 13].
Модель Путнем (SLIM) [6] є найбільш поширеною моделлю аналітичної групи. Вона
створена для проектів об’ємом більше 70 000 рядків коду. Модель ґрунтується на
твердженні, що витрати на розробку програмного забезпечення розподіляються згідно
кривим Нордена-Рейлі, які є графіками функції, що представляє розподіл робочої сили у часі.
Однак в моделі є ряд недоліків [6], що у ряді випадків робить оцінку з використанням даної
моделі непридатною до використання. Перевагою моделі Путнем перед COCOMO 1.1 або
COCOMO 2.0, є невелика кількість параметрів, необхідних для оцінки.
Модель СОСОMO була представлена як альтернативна реалізація моделі Путнем і
застосована в комплексі SLIM Estimate для оцінки вартості програмного забезпечення [6].
Обмеженням цієї моделі є те, що вона може бути використана, якщо передбачувані витрати
на створення програмного забезпечення більше 20 людино-місяців. У цілому вважається, що
для невеликих проектів застосування високих рівнів оцінювання COCOMO неефективне, а
базовий рівень дає недостатню точність.
Для комерційних застосувань метод COCOMO дає, як правило, завищені оцінки, тому
його застосовують більше в проектах, що відносяться до програмного забезпечення
інженерних розрахунків [13]. Модель COCOMO II є найбільш сучасною: підтримує підходи
щодо застосуванням комерційних готових продуктів, варіанти часткового повторного та
модифікованого коду; керований ризиками і спільний програмний процес; враховує зрілість
програмних процесів тощо.
Найпопулярнішою серед алгоритмічних моделей є сімейство моделей COCOMO
(Constructive Cost Model), створене у 1981 р. Модель використовує формулу регресії з
параметрами, визначеними з даних, зібраних по ряду проектів. Відомі модифікації COCOMO
у вигляді сімейства моделей COCOMO ІІ [13], що створені у 1999 р. Основними
відмінностями COCOMO ІІ від COCOMO є використання для оцінювання складності вхідних
даних у вигляді функціональних точок, оцінювання елементів повторного використання та
інтеграції програмних продуктів, об’єктно-орієнтовані підходи до оцінки компонентів
програмного забезпечення та ін.
Існують й інші підходи щодо встановлення показників трудовитрат, але вони
ґрунтуються на базових нормах, які встановлюються на основі дослідно-статистичних або
експертних норм, які коректуються на показники складності програм. Але такі норми не
враховують стан культури програмування, кваліфікацію програмістів тощо.
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Також звернемо увагу на існуюче протиріччя у термінології на даний час. Так,
інформаційна (автоматизована) система (англ. Information system, ІС, АС, Система) – це
організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з
використанням технічних і програмних засобів [14]. Між поняттями «програма» та
«програмне забезпечення» є відмінності. Також є ряд розбіжностей щодо існуючих підходів
до визначення та понять комп’ютерна програма, база даних. Тобто, під час проведення
досліджень та розрахунків щодо трудовитрат супроводження ПЗ слід охоплювати всі суттєві
ознаки об’єкта дослідження.
Наприклад, для поняття „комп’ютерна програма” такими ознаками є: 1) набір команд
(інструкцій) для комп’ютера тощо; 2) функціональне призначення із зазначенням широкої
апаратної сфери застосування; 3) форма вираження без детальної конкретизації тощо.
Програмне забезпечення (англ. Software, програмний продукт, програмний засіб, ПЗ) – це
сукупність програм систем обробки інформації та програмних документів, необхідних для їх
експлуатації. На сьогодні можна сказати, що склалися такі групи програмного забезпечення:
операційні системи та оболонки; системи програмування (транслятори, бібліотеки
підпрограм тощо); інструментальні системи; інтегровані пакети програм; динамічні
електронні таблиці; системи машинної графіки; системи управління базами даних;
прикладне програмне забезпечення.
Тепер розрахунок трудовитрат на супроводження програмного забезпечення
інформаційних систем на практиці проводиться в основному на базі експертних оцінок. Існує
можливість для крупних проектів для розрахунку орієнтовних трудовитрат супроводження
програмного забезпечення.
Викладемо більш детально алгоритм розрахунку трудовитрат на супроводження
програмного забезпечення на основі моделі конструктивних витрат COCOMO IІ, що
використовує Бейесовський аналіз для обробки статистичних даних, який у більшому
ступені відповідає особливостям статистичних даних програмних проектів, що
характеризуються неповнотою і неоднозначністю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час розрахунків щодо визначення
трудовитрат супроводження програмного забезпечення об’єктами дослідження є вихідні
коди, технічно-експлуатаційна та договірна документація.
Обмеження. Слід звернути увагу, що варіант розрахунку трудовитрат на стадії
супроводження ПЗ можливий у разі наявності змін у вихідному коді. У випадках, коли
Замовник та Розробник розглядає супроводження як технічну підтримку, варіант розрахунку
можливий на основі інших моделей та методів.
Модель COCOMO II існує в трьох видах, адаптована до сучасних методологій
розробки програмного забезпечення, а також придатна для використання зі спіральною та
ітераційною моделями життєвого циклу.
Чинниками, що впливають на точність оцінки трудовитрат, при використанні засобів на
основі моделі COCOMO II, є наступні: правильний вибір конкретної реалізації моделі;
точність калібрування – відповідність установок вихідним даним. У зв’язку з цим, для
застосування засобів повинен використовуватися персонал (експерт, спеціаліст), який не
має прямого відношення до процесів проектування і розробки ПЗ.
Вибір того або іншого виду моделі СOCOMO II для оцінки трудовитрат супроводження
програмного забезпечення залежить від типу проекту і стадії розробки [13]. На ранніх
стадіях розробки проекту застосовують модель композиції додатків – ACM (Application
Composition Model), яка придатна для використання у проектах, що розробляються з
використанням сучасних інструментальних засобів, основаних на об’єктно-орієнтованих
технологіях. Модель раннього проектування – EDM (Early Design Model) включає вивчення
альтернативної архітектури і концепцій роботи. На цій стадії недостатньо загального опису
проекту, потрібно деталі.
Придатна для приблизного оцінювання витрат на розробку проекту до того, як була
визначена його архітектура. Може застосовуватися для техніко-економічного обґрунтування
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витрат на створення ПЗ, а також для розподілу витрат по стадіях розробки. Постархітектурна модель – PAM (Post Architecture Model) пов’язана з реальною розробкою і
експлуатацією програмного продукту. Ця модель працює найефективніше. Між різними
моделями існує певна схожість. Кожна модель оцінювання має свої переваги та
недоліки [13].
Найбільш фундаментальними розрахунками в моделі COCOMO II є використання
рівняння для оцінки кількості людино-місяців, необхідних для розробки проекту. Більшість
інших результатів COCOMO II, в тому числі оцінки вимог та технічне обслуговування, є
похідними від цієї величини. Для розрахунку трудовитрат необхідно визначитись із вхідними
даними (значення констант, експонент, факторів масштабу, множників витрат) в залежності
від виду моделі COCOMO II.
Найбільш поширеними є наступні одиниці оцінки розміру ПЗ [13]:
– кількість рядків коду (Lines Of Code, LOC);
– функціональні точки (Function Points, FP);
– кількість різних елементів у складі управлінської специфікації;
– обсяг документації тощо.
Кількість рядків коду (Lines Of Code, LOC; Source Lines of Code, SLOC) є найпростішою
і найпоширенішою серед зазначених одиниць виміру. У загальному випадку LOC означає
кількість рядків коду на відповідній мові програмування, які мають бути написані для того,
щоб проект був виконаний [13].
Оскільки різні мови програмування мають різні можливості і різну продуктивність по
вирішенню задач програмування, то одиниці LOC мають бути приведені до певної
співрозмірної величини.
Приведення здійснюється з використанням таблиць перетворень, які періодично
поновлюються, щоб враховувати еволюцію мов програмування [13]. Слід звернути увагу,
одиниця розміру LOC не відображає функціональні властивості коду.
Рекомендації щодо оцінки факторів адаптованого програмного забезпечення для різних
категорій коду (новий, повторно використаний, автоматично переведений код тощо),
використовуючи COCOMO II, детально викладено в [13].
Супроводження програмного забезпечення включає в себе додавання нових
можливостей і фіксацію або адаптацію існуючих можливостей, виключає зміни відновлення
основного продукту більше 50 % від існуючого програмного забезпечення і розвиток значної
(більше 20 % змін) взаємодії систем, що вимагають невеликого доопрацювання існуючої
системи. Існують припущення, зроблені в моделі COCOMO II [13], що в цілому вартість
супроводження програмного забезпечення має атрибути параметрів вартості як під час
розробки програмного забезпечення.
Супроводження включає в себе перепроектування та перекодування невеликими
частинами оригінального продукту, перепроектування та розробку інтерфейсів, і невелику
модифікацію структури продукту. Супровід може бути класифікований як поновлення або
доробка продукту.
У COCOMO II трудовитрати виражаються в людин-/місяцях (PM). Людино-місяць –
кількість часу, яке одна людина витрачає, коли працює над розробкою програмного
забезпечення протягом одного місяця. COCOMO II розглядає кількість людино/годин на
людино-місяць, PH/PM, як регульований фактор з номінальною вартістю 152 годин на
людино-місяць (це число не включає, зазвичай, свята, канікули, вихідні та вільний час).
Для розрахунку трудовитрат супроводження (Рівняння 1) вхідними даними є розмір
розробки програмного забезпечення Size, константа A, експонента Е і ряд значень факторів
масштабу SM та множників витрат EM, кількість яких залежить від вибраної моделі [13].
𝐸
𝑃𝑀 = 𝐴 × 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑀
× ∏𝑛𝑖=1 𝐸𝑀𝑖 ,

де A = 2,94 (для COCOMO II.2000),
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розмір (𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑀 виражається в тисячах рядків вихідного коду (kilolines of code, KSLOC)
або некоректованих функціональних точках (UFP),
E (cost driver, параметр вартості) – величина, яка оцінює різні тимчасові, якісні та
ресурсні аспекти розробки ПЗ, параметр, який може бути відкалібрований,
𝐸𝑀 – (Effort Multiplier, множник витрат) – значення, пов’язане з певним рейтингом
параметру вартості.
Найбільш значним внеском у моделі COCOMO II є розмір супроводження (𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑀 ,
який, зазвичай, розраховується за Рівнянням 2, коли відомі розмір основного коду і відсоток
змін в основному коді.
(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑀 = [(𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑜𝑑𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒) × 𝑀𝐶𝐹] × 𝑀𝐴𝐹,

(2)

де 𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑜𝑑𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒 – розмір основного коду,
MCF (Maintenance Change Factor, коефіцієнт зміни супроводу) – відсоток змін в основному
коді,
MАF (Maintenance Adjustment Factor, поправочний коефіцієнт супроводу) – використовується
для обліку програмного забезпечення і розуміння незрозумілих ефектів.
MCF представляє відношення у Рівнянні 3.
𝑀𝐶𝐹 =

𝑆𝑖𝑧𝑒𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑+𝑆𝑖𝑧𝑒𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑
𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑜𝑑𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒

,

(3)

де 𝑆𝑖𝑧𝑒𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 – розмір повторно використаного коду,
𝑆𝑖𝑧𝑒𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 – розмір модифікованого коду.
Відома простіша версія, що може використовуватися, коли частину коду було додано
або змінено до існуючого основного коду впродовж інтервалу супроводу. Видалений код не
враховується (Рівняння 4).
(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑀 = (𝑆𝑖𝑧𝑒𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 + 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑) × 𝑀𝐴𝐹.

(4)

Розмір може відноситися до тисяч рядків вихідного коду (KSLOC), функціональних
точок тощо. Поправочний коефіцієнт супроводу MAF (Рівнянням 5) використовується, щоб
скоректувати ефективний розмір супроводу для розуміння програмного забезпечення та
ефекту незнання програмного забезпечення при повторному використанні. COCOMO II
використовує коефіцієнти розуміння програмного забезпечення (Software Understanding –
SU) і незнання програмного забезпечення (Programmer Unfamiliarity with Software – UNFM)
відповідно до п. 2.4 [13].
𝑆𝑈

𝑀𝐴𝐹 = 1 + (100 × 𝑈𝑁𝐹𝑀).

(5)

Відповідно до [13] COCOMO II при розрахунках необхідною умовою є застосування
масштабних коефіцієнтів.
Експонента Е є сукупністю п’яти масштабних коефіцієнтів (SF), що використовуються
для розробки програм різного розміру. Кожний з факторів масштабу має діапазон рівнів
рейтингу від дуже низького (Very Low, VL) до надвисокого (Extra High, XH). Кожен рівень
рейтингу має вагу. Конкретне значення ваги називається масштабним коефіцієнтом (SF).
Масштабні коефіцієнти проекту, обраним масштабом факторів рейтингів підсумовуються і
використовуються для визначення показника масштабу E.
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𝐸 = 𝐵 + 0,01 × ∑5𝑗=1 𝑆𝐹𝑗 ,
(6)
де В=0,91 (для COCOMO II.2000),
SF (Scale Factor, фактор масштабу, масштабний коефіцієнт) – значення певного рейтингу
масштабного коефіцієнта, що визначаються характеристиками проекту.
Для розрахунку трудовитрат супроводження використовується наступні фактори
масштабу: PREC – Precedentedness scale factor (фактор масштабу „Прецедентність”) –
наявність досвіду аналогічних розробок (Very Low – досвід в продукті і платформі відсутні;
Extra High – продукт і платформа повністю знайомі); FLEX – Development Flexibility (фактор
масштабу „Гнучкість розвитку”) – гнучкість процесу розробки (Very Low – процес строго
детермінований; Extra High – визначені тільки спільні цілі); RESL – Architecture and Risk
Resolution scale factor (фактор масштабу „Архітектура і дозвіл ризиків”) (Very Low – ризики
невідомі / не проаналізовані; Extra High – ризики дозволені на 100 %); TEAM – Execution Time
Constraint Cost Driver (обмеження з доступності програмного середовища) – враховує часові
ресурси, які використовуються ПЗ при виконанні поставленого завдання; PMAT – Process
Maturity scale factor (фактор масштабу „Зрілість процесів”) – технологічна зрілість розробки.
Детально таблиці розрахунку значень факторів масштабу наведено в [13].
Параметри вартості (cost drivers) використовуються для опису характеристик
розробки програмного забезпечення, які впливають на трудовитрати для завершення
проекту. Всі параметри вартості COCOMO II мають якісні рівні рейтингу, які висловлюють
вплив параметра на трудовитрат щодо розвитку.
Ці рейтинги можуть варіюватися від наднизької (Extra Low, XL) до надвисокої (Extra
High, XH). Кожен рівень рейтингу будь якого мультиплікативного параметру вартості має
значення, що називається множник трудовитрат (effort multiplier, EM). Ця схема
переводить рейтинг параметра вартості в кількісну величину для використання в моделі.
Параметр вартості – це суб’єктивна величина, яка оцінює різні тимчасові, якісні та ресурсні
аспекти розробки ПЗ. Кожен з параметрів може бути відкалібрований. Калібрування
параметрів вартості – це коригування значень параметрів, яка впливає на значення
трудовитрат, і отже на час і вартість, при оцінці програмного проекту.
Рейтинг параметрів вартості заснований на вагомих аргументах. Модель раннього
проектування та постархітектурна модель відрізняються кількістю мультиплікативних
параметрів вартості. Є сім мультиплікативних параметрів вартості для моделі раннього
проектування і сімнадцять мультиплікативних параметрів вартості для пост-архітектурної
моделі.
Масштабні коефіцієнти в експоненті E використовуються тільки на рівні проекту. Крім
того, один із множників трудовитрат, що використовується в продукті, необхідний графік
розробки (Required Development Schedule, SCED) використовується тільки на рівні проекту.
Інші мультиплікативні параметри вартості, кожний з яких представлений в продукті як
множники зусиль, і розмір застосовуються до окремих компонентів проекту. Модель може
бути використана для оцінки зусиль для проекту, який має тільки один компонент або
декількох компонентів.
Існують спеціальні рекомендації з використання COCOMO II в супроводі програмного
забезпечення, деякі з них взяті з [12].
Параметр вартості SCED (необхідний графік розробки) не використовується в оцінці
зусиль на супровід. Це тому, що цикл супроводу зазвичай має фіксовану тривалість.
Параметр вартості RUSE (можливість використання продукту в подальших розробках)
не використовується в оцінці зусиль на супровід.
Це відбувається тому, що додаткові трудовитрат, необхідні для підтримки повторного
використання компонент, приблизно врівноважуються зниженням витрат на супровід
завдяки ретельному проектуванню дизайну, документації та тестування.
Параметр вартості RELY (необхідна надійність програмного забезпечення) має різний
набір множників витрат на супровід. Для супроводу параметр вартості RELY залежить від
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значення необхідної надійності, при якому продукт був розроблений. Якщо продукт був
розроблений з низькою надійністю, це потребує більше зусиль, аби виправити приховані
недоліки. Якщо продукт був розроблений з дуже високою надійністю, трудовитрат,
необхідне для підтримки цього рівня надійності, буде вище номінального значення.
Для розрахунку трудовитрат супроводження використовується наступні параметри
вартості: RELY – Required Software Reliability Cost Driver (необхідна надійність ПЗ) –
враховує міру виконання програмою задуманої дії протягом певного часу; DATA – Database
Size Cost Driver (розмір тестових даних) – враховує вплив обсягу тестових даних на розробку
продукту; CPLX – Product Complexity Cost Driver (складність продукту) – включає п’ять
типів операцій: управління, рахункові, пристрій-залежні, управління даними, управління
призначеним для користувача інтерфейсом. Рівень складності – це суб’єктивне середньо
зважене значення рівнів типів операцій; DOCU – Documentation Match to Life-cycle Needs
Cost Driver (повнота документації) – враховує ступінь відповідності документації проекту
його життєвому циклу; TIME – Execution Time Constraint Cost Driver (обмеження з
доступності програмного середовища) – враховує часові ресурси, використовувані ПЗ при
виконанні поставленого завдання; STOR – Main Storage Constraint Cost Driver (обмеження
пам’яті) – враховує відсоток використання сховищ даних; PVOL – Platform Volatility Cost
Driver (розробка платформи) – враховує термін життя платформи (комплекс апаратного і
програмного забезпечення, який потрібно для функціонування ПЗ, що розробляється); ACAP
– Analyst Capability Cost Driver (кваліфікація аналітиків) – враховує аналіз, здатність
проектувати, ефективність і комунікативні здібності групи фахівців, які розробляють вимоги
і специфікації проекту. Параметр не повинен оцінювати рівень кваліфікації окремо взятого
фахівця; PCAP – Programmer Capability Cost Driver (кваліфікація програмістів) – враховує
рівень програмістів в колективі.
При виборі значення для цього параметра слід особливо звернути увагу на
комунікативні та професійні здібності програмістів і на командну роботу в цілому; PCON –
Personnel Continuity Cost Driver (проектна команда) – враховує текучість кадрів у колективі;
APEX – Applications Experience Cost Driver (досвід роботи над застосуваннями) – враховує
досвід колективу при роботі над застосуваннями певного типу; PLEX – Platform Experience
Cost Driver (знання платформи) – враховує вміння використовувати особливості платформ,
такі як графічний інтерфейс, бази даних, мережевий інтерфейс, розподілені системи; LTEX –
Language and Tool Experience Cost Driver (знання мови і середовища розробки) – враховує
досвід програмістів (мови, середовища та інструментів); TOOL – Use of Software Tools Cost
Driver (середовище розробки) – враховує рівень використання інструментів розробки; SITE –
Multisite Development Cost Driver (розподілена розробка) – враховує територіальну
віддаленість (від офісу до міжнародних офісів) членів команди розробників і
використовувані ними засоби комунікації (від телефону до відео конференц-зв’язку).
Детально таблиці розрахунку значень параметрів вартості наведено в [13].
Таким чином, звернемо увагу, що масштабуючий показник E застосовується для числа
змінених KSLOC (доданих та змінених, невидалених), для загальної кількості успадкованих
KSLOC системи. Ефективний розмір супроводу (𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑀 коригується Поправочним
коефіцієнтом супроводу (MAF) для обліку ефектів успадкованої системи.
Формула оцінки трудовитрат на супроводження така ж, як в COCOMO II для Постархітектурної моделі розвитку (за винятком SCED та RUSE):
𝑃𝑀𝑀 = 𝐴 × (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑀 )𝐸 × ∏15
𝑖=1 𝐸𝑀𝑖

(7)

Підхід COCOMO II відрізняється від COCOMO 81 стосовно оцінки витрат на супровід,
дозволяючи використовувати будь-яку тривалість супроводу, TM. Середня чисельність
персоналу супроводу (FSPM) може бути отримана за Рівнянням 8:
𝐹𝑆𝑃𝑀 = 𝑃𝑀𝑀 ⁄𝑇𝑀
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Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, а також діючих нормативних документів
для визначення трудовитрат програмного забезпечення показує, що традиційні підходи, що
засновані на підрахунку кількісних характеристик програми та застосуванні визначених
Розробником та Замовником схем або принципів, не є універсальними і не враховують всіх
чинників та особливостей досліджуваної задачі.
Таким чином, можливо навести загальний алгоритм розрахунку трудовитрат
супроводження ПЗ за моделлю COCOMO II (за результатом усвідомлення засад та підходів,
які застосовуються у методиці), визначити послідовність дій експерта, спеціаліста (алгоритм
дій) та обмеження.
Слід зазначити, що перед початком дій експерт (спеціаліст), який проводить оцінку та
калібрування показників для даного проекту, визначається із обмеженнями (виходячи із
засад методики COCOMO II), саме експерт має отримати відомості:
1. Концепція, стратегія, бізнес-план проекту КП;
Довідково. Наявність даних документів є необхідною, але не критичною для
проведення дослідження. У випадку їх відсутності проведення дослідження вбачається
можливим.
2. Вихідні коди (тексти) комп’ютерної програми у повному обсязі.
Довідково. Наявність даних є необхідною та критичною для проведення дослідження.
У випадку їх відсутності проведення дослідження вбачається неможливим. У випадку
дослідження багатомодульної/багатокомпонентної системи (комплексу), відомості мають
бути представлені поелементно.
3. Об’єктні коди комп’ютерної програми у повному обсязі.
Довідково. У випадку наявності інсталяційного пакету КП на дослідження мають
бути представлена коробкова версія із комплектом технічно-експлуатаційної документації.
Таким чином, експерт під час проведення дослідження:
– отримує та вивчає об’єкти та документацію, надані на дослідження;
– усвідомлює завдання;
– у разі неповного комплекту наданих на дослідження об’єктів та документації,
направляє клопотання про надання додаткових матеріалів;
– проводить дослідження;
– проводить експерименти (інструментальне та програмне тестування);
– здійснює оцінку отриманих результатів, формулює висновки (слід звернути увагу,
що відповідно до [13] у разі нечіткого визначення стану масштабуючих факторів та
множників витрат виставляється рівень оцінки номінального значення за замовченням);
– оформлює Висновок;
– здійснює перевірку на обґрунтованість, повноту тощо.
Практика показує, що процес розробки програмного забезпечення досить складно
піддається нормуванню з використанням традиційних формальних моделей, що при
оцінюванні трудовитрат часто вимагає додаткового застосування експертних чи
інтервальних підходів [6].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, в даній статті
проаналізовано існуючі варіанти розрахунку трудовитрат супроводження програмного
забезпечення інформаційних систем, обґрунтовано недоліки та переваги існуючих методів
розрахунку, викладено алгоритм послідовності дій розрахунку на основі моделі
конструктивних витрат COCOMO II.
Дану модель можливо застосовувати також для розрахунку трудовитрат під час
розробки, модернізації, впровадження програмного забезпечення інформаційних
(автоматизованих) систем. З боку Замовника є можливість орієнтованого розрахунку
трудовитрат для результативного виконання робіт Розробником у визначені терміни при
визначених показниках.
Перспективою подальших досліджень є задача розробки алгоритмів та методики
розрахунку на основі конструктивної моделі витрат COCOMO II для визначення часових
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витрат на повний життєвий цикл програмного забезпечення (розробка, супроводження,
модернізація тощо). Ступінь впровадження результатів знаходиться на початковому рівні.
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МЕТОД УЗГОДЖЕННЯ РЕШІТОК РІВНІВ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СИСТЕМ
МАНДАТНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ДОСТУПУ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА СТАДІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
В статті проведено аналіз умов при яких можливе виникнення недозволеного інформаційного потоку в
одній із версій систем мандатного розмежування доступу при спільному їх функціонуванні. Розроблено метод
узгодження решіток рівнів конфіденційності систем мандатного розмежування доступу, який дозволить
формально описати процедуру спільного функціонування обох систем на загальному полі даних та визначити
умови, при яких неможливе виникнення недозволених інформаційних потоків.
Кузавков В.В., Стрельбицкий М.А., Данько В.О. Метод согласования решеток уровней
конфиденциальности
систем
мандатного
разграничения
доступа
информационнотелекоммуникационных систем на стадии модернизации. В статье проведен анализ условий при которых
возможно возникновение неразрешенного информационного потока в одной из версий систем мандатного
разграничения доступа при совместном их функционировании. Разработан метод согласования решеток
уровней конфиденциальности систем мандатного разграничения доступа, который позволит формально
описать процедуру совместного функционирования обеих систем на общем поле данных и определить условия,
при которых невозможно возникновение неразрешенных информационных потоков.
V. Kuzavkov, M. Strelbitskiy, V. Danko Method of the reconciliation of the privacy grids of the mandate
access control systems of the information and telecommunication systems at the stage modernization. The article
analyzes the conditions under which may cause unauthorized information flow in one of the versions of mandate access
control systems while their joint operation. The method of harmonization of the grids of levels of confidentiality of
access credentials systems is developed that will formally describe the procedure for joint operation of both systems at
the general data field and determine the conditions under which cannot be origin the unauthorized information flows.
Ключові слова: решітка рівнів конфіденційності, модель мандатного розмежування доступу,
модернізація.

Постановка проблеми
Функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної
служби як суб’єкта забезпечення національної безпеки України [1] безпосередньо пов’язано
із запобіганням основних загроз національним інтересам і національній безпеці України в
інформаційній сфері. Широкомасштабна інтеграція програмно-технічних засобів
автоматизації у практично у всі сфери діяльності прикордонного відомства вимагає
постійного вдосконалення та модернізації складових інтегрованої інформаційнотелекомунікаційної системи (ІІТС). На теперішній час ІІТС складається більш як з 20
інформаційно-телекомунікаційних (ІТС) та інформаційних систем (ІС) та 10 підсистем, що
забезпечують виконання різних функціональних завдань, систем забезпечення та взаємодії з
іншими відомствами з питань національної безпеки України в прикордонній сфері.
Особливістю ІІТС „Гарт” є функціонування її складових (ІТС, ІС, підсистем) на загальному
полі даних, що дозволяє максимально ефективно аналізувати прикордонну інформацію.
Ступінь безпеки інформації в інформаційно телекомунікаційних системах Державної
прикордонної служби, як суб’єкта забезпечення національної безпеки, впливає на якість
виконання завдань прикордонного відомства та, відповідно, на рівень національної
безпеки України.
Разом із тим, виклики та загрози національній безпеці держави у прикордонній сфері
вимагають постійної адаптації засобів автоматизації до вимог сьогодення. Це вимагає
узгодження засобів захисту інформації при модернізації складових ІІТС (впровадження
нових систем) які функціонують на загальному полі даних.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Розробкою та дослідженням моделей мандатного розмежування доступу (МРД)
присвячена значна кількість робіт дослідників, серед яких Leonard J. LaPadula [2 – 3],
D. Elliot Bell, Герасименко В.А., Грушо А.А. та інші [4 – 11]. При чому, на теперішній час
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також розроблена та впроваджена в дію велика сукупність міжнародних та вітчизняних
стандартів та нормативних документів у галузі інформаційної безпеки.
Разом із тим, структура моделей мандатного розмежування доступу не передбачає
спільне функціонування з іншими моделями на загальному полі даних, як це можливо при
модернізації інформаційно-телекомунікаційних системи у складі ІІТС. Практично всі моделі
присвячені розгляду статичної системи захисту, яка функціонує автономно та повинна
забезпечувати захист інформації.
Мета статті. На підставі аналізу спільного функціонування моделей мандатного
розмежування доступу розробити метод узгодження решіток рівнів конфіденційності різних
версій систем розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії
модернізації.
Основний матеріал
Моделі інформаційної безпеки є базисом формування політик безпеки різних
інформаційно-телекомунікаційних систем. Формальні моделі дозволяють довести безпеку
системи відомими та апробованими методами наукових досліджень. Таким чином, політика
безпеки ІТС, яка побудована за постулатами певної моделі інформаційної безпеки здатна
гарантовано виконати функції щодо захисту інформації.
При розробці складових ІІТС формалізується та реалізовується певна політика безпеки,
яка базується на відомих моделях інформаційної безпеки. Їх використання в окремих ІТС, ІС
та підсистемах забезпечує виконання функцій захисту інформації. Разом із тим, при
модернізації існуючих складових ІІТС або інтеграції нових виникає ситуація спільного
функціонування систем захисту інформації на загальному полі даних.
Моделі мандатного розмежування доступу (класична модель Белла–ЛаПадули, модель
безпечного переходу, модель систем воєнних повідомлень, політика low–watermark, модель
цілісності Біба та інші) аналізують умови, при виконанні яких неможливий інформаційний
потік від об’єктів з більшим рівнем конфіденційності до об’єктів з меншим рівнем
конфіденційності [12]. В даних моделях кожний суб’єкт і об’єкт системи асоціюється з
відповідним рівнем безпеки (конфіденційності).
Формалізуємо мандатну модель розмежування доступу як сукупність множин: об'єктів
O , суб’єктів S  та дозволених моделлю операцій (інформаційних потоків) .
Якщо система МРД в складі старої версії представити у вигляді S1 , O1 , 1, а нової
версії як S 2 , O2 , 2 , то для випадку, коли істинний, такий вираз:

S1  S2    O1  O2    1  2   
 S1 \ S 2     O1 \ O2     1 \  2   

(1)

колізії між новою і старою версіями СЗІ в ІІТС відсутні. Дана вироджена ситуація не входить
в область дослідження.
Досліджувані суперечності мають місце, якщо результатом взяття декартової різниці
між S1  O1  1 та S2 O2  2 буде відмінна від  підмножина S R  OR   R , яка, в
загальному випадку, буде складатися з компонентів обох поколінь системи розмежування
доступу (СРД).
Таким чином, при спільному використанні обома версіями системи МРД об’єктів та
суб’єктів загального поля даних можливе виникнення недозволеного інформаційного потоку
в одній із версій з причини невідповідності решіток рівнів конфіденційності об’єктів (рис. 1);
Вищезазначене вимагає розробки методу узгодження решіток рівнів конфіденційності
різних версій систем мандатного розмежування доступу.
Метод узгодження решіток рівнів конфіденційності різних версій систем мандатного
розмежування доступу призначений для формування спільної для обох версій СРД решітки
рівнів конфіденційності на стадії модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем.
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Суть методу узгодження решіток рівнів конфіденційності різних версій систем
мандатного розмежування доступу полягає у формуванні спільної для обох версій єдиної
решітки рівнів конфіденційності в якій неможливо реалізувати недозволений інформаційний
потік в кожній з версій СРД окремо (рис. 1).

Рис. 1 – Реалізація інформаційного потоку в обхід політики безпеки однієї із версій системи
розмежування доступу при невідповідності решіток рівнів конфіденційності

де L1 , L2 – решітки рівнів конфіденційності старої та нової версій системи МРД.
Структурна модель методу узгодження решіток рівнів конфіденційності різних версій
систем розмежування доступу представлена на рисунку 2.

Рис. 2 – Структурна модель методу узгодження решіток рівнів конфіденційності
різних версій систем розмежування доступу

Визначення спільної для обох версій СРД функції перетворення меж решітки
конфіденційності здійснюється в кожному випадку окремо. Прикладами такої функції може
бути вартість втрати інформації, можливий збиток від порушення конфіденційності, тощо.
На теперішній час розроблено достатньо представницький арсенал моделей оцінки
інформації. В роботі [13] наведено окремі з них, а саме:
адитивна модель, в якій інформація представлена як кінцева множина елементів, де
експерти здійснюють оцінку кожного елементу окремо, а вартість інформації
представляється сумою вартостей її елементів;
аналіз ризику – модель, яка базується на адитивній моделі, але оцінюється вартість
втрат, виходячи із прогнозу можливих загроз компонентам інформації;
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порядкова шкала цінностей – модель, яка оцінює інформацію не за її грошовою
оцінкою, а як порівняння цінностей окремих інформаційних елементів між собою;
модель решітки цінностей – узагальнена модель порядкової шкали цінностей.
Призначення зазначеної функція полягає у перетворенні формально описаних меж
решітки конфіденційності в числові значення. Аналітично метод узгодження решіток рівнів
конфіденційності різних версій систем розмежування доступу представляється наступним
чином.
Нехай:
( Lold , ) , ( Lnew , ) та ( L join , ) – решітки рівнів конфіденційності старої, нової та спільної
систем мандатного розмежування доступу;
f (L) – функція перетворення меж решітки конфіденційності;
Тоді спільна для обох версій СРД решітка конфіденційності є:



( Ljoin , )  f 1 f ( Lold , )  f ( Lnew , )



(2)

1

де f ( L) – обернена функція перетворення меж решітки конфіденційності;
Вищенаведений метод вимагає формулювання та доказу того, що у запропонованій
спільній решітці конфіденційності неможливо реалізувати заборонений інформаційний потік
в однієї версії СРД та дозволений в іншій версії СРД (рис. 1).
Теорема безпеки спільної решітки конфіденційності. У спільній решітці
конфіденційності неможливо реалізувати заборонений інформаційний потік в однієї версії
СРД та дозволений в іншій версії СРД.
Доказ. В системах розмежування доступу при використанні решіток конфіденційності
недозволеним інформаційним потоком є потік від об’єктів з вищим рівнем конфіденційності
до об’єктів з нижчим рівнем конфіденційності. Припустимо, що в спільній решітці
конфіденційності можливий такий потік, який в одній із версій СРД дозволений, а в іншій
заборонений. Це означає, що об’єкти повинні знаходитись в одній множині решітки
конфіденційності однієї версії (дозволений інформаційний потік) та в різних множинах
решітки конфіденційності іншої версії (недозволений інформаційний потік). Разом із тим,
розбиття спільної решітки конфіденційності передбачає знаходження таких об’єктів в різних
множинах спільної решітки конфіденційності (рисунок 3). Таким чином, зазначений
інформаційний потік буде забороненим, що суперечить припущенню про його існування.

Рис. 3. До доказу теореми безпеки спільної решітки конфіденційності

Застосування методу узгодження решіток рівнів конфіденційності різних версій систем
мандатного розмежування доступу здійснюється наступним чином. Перед спільним
функціонуванням існуючої та модернізованої системи розмежування доступу здійснюється
узгодження решіток рівнів конфіденційності та визначається спільна для обох версій решітка
рівнів конфіденційності. Наступним етапом є зміна параметрів кожної із версій СРД у
відповідності до сформованої спільної решітки рівнів конфіденційності. Заключним етапом є
інтеграція модернізованої складової ІТС до загальної системи, при чому параметри СРД яких
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вже узгоджені. Таким чином, при спільному функціонуванні існуючої та модернізованої ІТС
неможливе виникнення недозволених інформаційних потоків і, як наслідок, порушення
безпеки інформації.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Розроблений метод узгодження решіток рівнів конфіденційності різних версій систем
мандатного розмежування доступу дозволить формально описати процедуру спільного
функціонування обох інформаційно-телекомунікаційних систем з питань безпеки інформації
та визначити умови, при яких неможливе виникнення недозволених інформаційних потоків.
Таким чином, запропонований метод є одним із базових в технології захисту
інформації в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі Державної
прикордонної служби України на стадії модернізації. Подальшим напрямком дослідження
може бути розробка методів узгодження із системами розмежування доступу побудованих за
іншими моделями.
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ЯКОСТІ
РЕТРАНСЛЯТОРІВ ТАКТИЧНИХ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ
У статті проведено аналіз застосування безпілотних літальних апаратів у якості ретрансляторів
тактичних мобільних радіомереж. Проведено класифікацію безпілотних літальних апаратів та встановлено
перелік завдань, що виконуються безпілотних літальних апаратів у цивільній та військовій сферах. Розглянуто
структуру мобільної компоненти та роль тактичних мобільних радіомереж з використанням безпілотних
літальних апаратів у них.
Миночкин А.И., Сова О.Я., Марылив Е.А., Троцько А.А. Анализ беспилотных летательных
аппаратов в качестве ретрансляторов тактических мобильных радиосетей. В статье проведен анализ
применения беспилотных летательных аппаратов в качестве ретрансляторов тактических мобильных
радиосетей. Проведена классификация беспилотных летательных аппаратов и установлен перечень задач,
выполняемых беспилотными летательными аппаратами в гражданской и военной сферах. Рассмотрена
структура мобильной компоненты и роль тактических мобильных радиосетей с использованием в них
беспилотных летательных аппаратов.
А. Minochkin, O. Sova, O. Maryliv, O. Trotsko Analysis of unmanned aerial vehicles as relays tactical mobile
radio networks. The article analyzes the use of unmanned aerial vehicles as repeaters mobile tactical radio networks.
Classification of unmanned aerial vehicles, and established a list of tasks performed by unmanned aircraft in the civil
and military spheres. The structure of the mobile components and the role of tactical mobile radio networks using these
unmanned aerial vehicles.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, безпроводові самоорганізовані мережі, тактичні
мобільні радіомережі, мобільні радіомережі, мобільна базова станція, мобільний абонент, Flying Ad-hoc
networks, Mobile Ad-hoc Networks, Vehicle Ad-hoc networks.

Актуальність. Зміни в сучасному характері бойовий дій, пов’язані, зокрема, з
підвищенням значущості різних способів дистанційного впливу на супротивника;
пріоритетом високотехнологічних видів зброї; розширенням простору ведення військових
дій, а саме, збільшенням розосередженості формувань на полі бою, ростом глибини
ешелонування угруповань військ внаслідок збільшення дальності засобів ураження сторін;
зростанням активності оборонних дій; підвищенням значущості розвідувально-диверсійних
дій в тилу противника; здійсненням „сфокусованого” постачання замість створення
розосереджених запасів озброєнь і військової техніки та інших матеріальних засобів
вимагають посилення інтелектуалізації і роботизації озброєння та військової техніки.
На сьогодні одним з найбільш перспективних напрямків розвитку у сфері тактичних
мереж зв’язку є застосування мобільних радіомереж (МР), що відносяться до класу Mobile
Ad-hoc Networks (MANET). В свою чергу розширення можливостей щодо передачі
інформації (МР) може досягатися шляхом використання мобільних вузлів на базі
безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Безпілотні літальні апарати можуть застосовуватись
для створення безпроводових самоорганізованих мереж Flying Ad-hoc networks (FANET) [13]. Мережі класу FANET можуть бути розглянуті як особливий різновид мереж класу
MANET та Vehicle Ad-hoc networks (VANET) [4,5].
В той же час основними технічними вимогами для наступного покоління тактичних МР
зв’язку є:
– інтеграція всіх видів трафіка (мова, дані, відео, відеоконференція);
– повна мобільність всіх абонентів і елементів мережі;
– забезпечення заданої якості обслуговування користувачів (QoS) на значних
географічних територіях в умовах застосування як звичайної, так і ядерної, біологічної та
хімічної зброї;
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– гарантована засекреченість усіх видів інформації;
– мінімальна участь людини в питаннях планування й ведення зв’язку[1].
Основною перевагою застосування БпЛА є виконання завдань, що пов’язані з ризиком
для людини. В цьому сенсі застосування групи БпЛА є ще більш доцільним: для ретрансляції
зв’язку у тих місцях – де неможливо встановити антени покриття через складний рельєф, у
сільському господарстві (групові обприскування полів), при аерофотозйомці (групова зйомка
великих територій, моніторинг лісових пожеж, патрулювання територій тощо), переміщення
вантажу. Вочевидь актуальним є застосування групи БпЛА у військових цілях для виконання
розвідувальних операцій, контролю району ведення бойових дій та забезпечення зв'язку.
Об’єктом дослідження є організація зв’язку у тактичних МР.
Предмет дослідження – тактичні МР з використанням БпЛА у якості ретрансляторів.
Метою дослідження є проведення аналізу використання БпЛА у якості ретрансляторів
мобільної компоненти тактичних радіомереж.
Аналіз сучасного стану дослідження. БпЛА на сьогодні виконують задачі у багатьох
галузях як цивільної так і військової сфер (рис. 1) [6, 7]. Головною особливістю БПЛА є те,
що апарати можуть виконувати свої задачі в автоматичному режимі, або за мінімальної
участі людини в процесі управління.
Задачі, які виконують БпЛА
Цивільна сфера
Виявлення малорозмірних
об’єктів
– повітряних;
– надводних;
– наземних;
– пошук і порятунок;
– допомога в надзвичайних
ситуаціях
Керування повітряним
рухом:
– у важкодоступних районах;
– при стихійних лихах і
аваріях;
– на тимчасових повітряних
трасах при виконанні віаційних
робіт
Контроль морського
судноплавства:
– пошук і виявлення суден;
– попередження аварійних
ситуацій у портах;
– контроль морських
кордонів;
– контроль правил рибальства
Застосування в сільському
господарстві і
геологорозвідці:
– виконання авіаційнохімічних робіт;
– визначення характеристик
ґрунту; розвідка корисних
копалин; підповерхневе (до 100
м) зондування Землі.

Військова сфера

Розвиток регіональних і
міжрегіональних
телекомунікаційних мереж:
– системи зв’язку, у тому
числі мобільних;
– телерадіомовлення;
– ретрансляція;
– навігаційні системи;
– реклама, телебачення, кіно
Аерофотознімання й
контроль земної поверхні:
– картографія;
– інспекція дотримання
договірних зобов’язань;
– контроль гідро- та,
метеообстановки;
– контроль за незаконною
міграцією людей;
– правоохоронна діяльність;
– виявлення лісових пожеж;
– спостереження периметра
об’єктів;
– контроль залізничних
колій та інших лінійних
об’єктів
Контроль екологічної
обстановки:
– радіаційний контроль;
– газохімічний контроль;
– контроль стану газо- і
нафтопроводів;
– опитування сейсмічних
датчиків;
– контроль стану лавин

Розвідка:
– ведення повітряної розвідки з малих і середніх
висот в умовах сильної протидії ПВО й складної
радіоелектронної обстановки з можливістю передачі
отриманої розвідувальної інформації із захищених
радіоканалів у реальному масштабі часу;
– виявлення та ідентифікація наземних, наводних та
повітряних цілей, угрупувань військ та техніки,
вогневих точок та фортифікаційних споруд;
– виявлення активно випромінюючих об’єктів
(радіаційна, хімічна і біологічна розвідка)
Вогневі (ударні) :
– ураження техніки та живої сили противника шляхом
нанесення ударів по наземних та морських цілях;
– ураження елементів систем ППО (у першу чергу
РЛС);
– боротьба з повітряними цілями та знищення
боєголовок балістичних ракет при застосуванні у складі
систем ППО;
– дистанційне встановлення мінних полів, мінування
територій
Забезпечення:
– перевезення вантажів, в різних умовах бойової
обстановки у тому числі під час активного ведення
бойових дій та у райони заражені засобами
радіоактивного, хімічного, та біологічного впливу;
– постановка завад радіо- і радіотехнічним засобам
супротивника, виконання інших задач РЕБ;
– управління вогнем і цілевказівка наземним,
повітряним і морським вогняним засобам;
– оцінка результатів завданого по противнику удару;
– ретрансляція повідомлень і даних;
– пошук та евакуація поранених з поля бою.

Рис.1. Задачі, які виконують БпЛА в цивільній та військовій сферах діяльності

Як видно з рис. 1 деякі задачі є притаманними для БпЛА, що використовуються суто у
цивільній сфері. Однак використання БпЛА у якості ретрансляторів є актуальним як для
цивільних так і військових БпЛА. Зокрема в тактичній ланці управління використання БпЛА
забезпечить
можливість
організації
зв’язку
між
територіально-рознесеними
угруповуваннями військ.
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У сучасному світі лідерами у сфері виробництва БпЛА військового призначення є Ізраїль,
США та Канада.
Разом з тим, бойові дії на сході України сприяли розвитку підприємств, які займаються
виробництвом БпЛА. З переліку зазначених підприємств в Україні (табл. 1), видно, що
дев’ять з них працюють над виробництвом БпЛА військового призначення (дронів).
Таблиця 1
Підприємства з виробництва БпЛА зареєстровані на території України
Підприємство

Модель та призначення
БпЛА

Рік реєстрації

Місто реєстрації

ВАТ „Меридіан”

МП-1 Spectator

1992

Київ

ТОВ „НПП "АтлонАвіа”

А1-С „Фурія”

2014

Київ

ТОВ „Укрспецсистемс”

People’s Drone PD-1

2014

Київ

ТОВ „Юа технолоджі”

UA-БЕТА, UA-GAMMA

2010

Київ

Observer-S

2007

Київ

Sparrow (разом з ДП
„Спецтехноекспорт”
(Київ)), Columba

2015

Одеса

Стрепет-L

1998

Чугуєв, Харківська
обл.

ТОВ НВП „Айтек”

Patriot RV010, Skif
(сільгосппризначення)

2014

Київ

ТОВ ВИК „Девіро”

„Лелека-100”

2015

Дніпро

ТОВ „Діджи флай”

PD1900
(сільгосппризначення)

2014

Київ

ТОВ „Карболайн”

„МАРА-3м”
(сільгосппризначення)

2014

Харків

ТОВ „Дефсі”
НВП „Спайтек”
ДП „Чугуєвський
авіаційний ремонтний
завод”

Зараз ще рано говорити про масове виробництво БпЛА (йде мова про збірку десятків
виробів протягом кількох місяців), але сам факт появи екосистеми безпілотних технологій за
такі короткі терміни говорить про перспективу розвитку даного напрямку виробництва.
В табл. 2 наведено порівняння тактико-технічних характеристик БпЛА комплексів, які
в найбільшій кількості поступили в ЗС України та Нацгвардію.
Як зазначалося вище на сьогодні організацію зв’язку в тактичній ланці управління
запропоновано здійснювати з використанням радіомереж, що відносяться до класу
MANET[8]. Для вирішення низки проблемних питань, що виникають у сфері тактичних МР
зв’язку, можуть бути застосовані і БпЛА.
Зокрема, в ході попередніх досліджень було запропоновано багаторівневу архітектуру
мобільної компоненти мереж зв’язку військового призначення, яка покликана забезпечити
інформаційний обмін в інтересах усіх військ, що діють в тактичній ланці незалежно від
їхнього підпорядкування і задач, які вони виконують. Передбачається, що її архітектура буде
неоднорідною та складатиметься з п’яти рівнів (рис. 2): 0-й – сенсорні мережі (мережі
телеметрії); 1-й – МР низової ланки управління; 2-й – мережі мобільних базових станцій
(МБС), що утворять опорну мережу; 3-й – повітряна мережа, яка може бути реалізована на
безпілотних літальних апаратах (FANET); 4-й – мережа, яка реалізується на супутниках [9].
Створення кожного рівня передбачає поліпшення показників якості функціонування
всієї системи зв’язку. Кожен рівень мобільної компоненти використовує свій піддіапазон
частот.
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Таблиця 2
Порівняння тактико-технічних характеристик БпЛА
А1С "Фурія"

МП-1 Spectator

45-100

65-130

40-120

Максимальна висота польоту, м

5000

2500

2000

Тривалість польоту, хв.

60-90

120

120

Маса корисної нагрузки, кг

н/д

н/д

1,5

Максимальна злітна маса, кг

1,9

5

7

Електрична

Електрична

Електрична

З руки

З пристрою запуску

З руки чи з пристрою
запуску

Приземлення

н/д

На парашуті

На парашуті чи
літаковим способом

Радіус дії, км

10

30

30

Автоматичний,
напівавтоматичний,
ручний

н/д

Автоматичний,
напів-автоматичний,
ручний

14

2,5

2

Назва БпЛА

RQ-11 Raven

Характеристика
Швидкість польоту, км/год

Тип силової установки
Запуск

Режими управлення
Ціна БпЛА комплексу з 3 дронів,
млн грн

4-рівень – мережа
на супутниках
3-рівень – мережа
на БпЛА

1-рівень –
мобільні
радіомережі
2-рівень – мережа
на мобільних
базових станціях

Рис.2 Приклад архітектури мобільної компоненти тактичної МР
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У загальному МР на кожному з рівнів перспективної мобільної компоненти
характеризуються наступними особливостями:
– динамічна топологія (вузли мережі мобільні, піддаються знищенню та відмовам;
канали радіозв’язку нестабільні, мають обмежені дальність зв’язку й пропускну здатність
через вплив радіоелектронної протидії супротивника, взаємних перешкод, умов поширення
радіохвиль тощо);
– обмежені потужність і час передачі абонентів, оснащених радіотерміналами з
акумуляторними батареями;
– значна розмірність мереж (сотні або тисячі елементів);
– неоднорідність елементів мережі: за мобільністю (танк, солдат, вертоліт, літак), за
рівнем продуктивності (мобільна базова станція (МБС), мобільний абонент).
Однак існує низка особливостей МР на кожному рівні, які необхідні при проектуванні
РМ даного класу. Зокрема для мереж FANET характерними особливостями є:
– рівень мобільності вузлів в мережах FANET значно вищий, ніж в MANET чи
VANET;
– у результаті високої мобільності вузлів має місце стрімка зміна топології мережі;
– існуючі мережі направлені на встановлення з’єднання типу peer-to-peer. Мережі
FANET також потребують з’єднання peer-to-peer для координації безпілотних літальних
апаратів і взаємодії між ними. Крім того, більшу частину часу в FANET відбувається збір
даних (відео, зображення та ін.) з оточуючого середовища та передача їх в центр управління,
подібно сенсорним мережам. Тому мережа FANET повинна одночасно підтримувати
однорангове з’єднання між вузлами і зводити медіатрафік в одну точку мережі;
– відстані між вузлами в мережах FANET, як правило, більші ніж в MANET чи
VANET. Тому, щоб встановити канал зв’язку між БпЛА, необхідно забезпечити більшу
дальність зв’язку. Це, в свою чергу, відобразиться на характері радіоканалу та на виборі
обладнання;
– мережа, яка складається з декількох БпЛА, може мати різні види сенсорів, для
кожного з яких можуть знадобитись різні алгоритми передачі даних.
Переваги застосування мережі БпЛА полягають у наступному [10]:
1. Забезпечується зв’язність між географічно розділеними угрупованнями військ
(тактичними МР) [11].
2. Підвищується надійність зв'язку між МБС у межах однієї зони за рахунок появи
альтернативних незалежних маршрутів передачі.
3. Підвищується продуктивність мережі за рахунок: використання радіоканалів між
БпЛА з більшою пропускною здатністю в порівнянні з радіоканалом МБС-МБС,
ефективність керування мобільним компонентом (зменшується обсяг переданої службової
інформації й зменшується час її збору [12]), скорочення в кілька разів довжин маршрутів
передачі інформації й т. д.
4. Забезпечується задана якість обслуговування абонентів (QoS) за рахунок
застосування детермінованих протоколів множинного доступу [13].
5. Забезпечується дистанційний збір розвідувальної інформації або її знімання з
датчиків сенсорних мереж.
Недоліки застосування мережі БпЛА полягають у наступному:
1. Вплив ефекту Допплера на якість каналів зв’язку в само організованих мережах
БпЛА. Це пов’язано з тим, що вузли такої мережі можуть мати високу швидкість руху як
відносно землі, так і відносно один одного.
2. Діючі вузли можуть відключатися, а нові вузли – приєднуються до мережі під час
виконання місії.
3. Топологія мережі схильна до швидких і частих змін, і, як наслідок, таким же змінам
схильні маршрути доставки відеоданих і зображень від джерела (камери на борту БпЛА) до
одержувача (наземної станції). Це призводить до того, що застосування відомих протоколів
маршрутизації (AODV, OLSR) в більшості випадків не тільки не забезпечує прийнятну якість
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передачі даних в самоорганізованих мережах БпЛА, а й може призвести до неможливості
виконання місії. Крім того, висока швидкість руху і зміна орієнтації вузлів в просторі вузлів
мережі є додатковим негативним фактором, який впливає на якість обслуговування.
Враховуючи вищенаведені тактико-технічних характеристик БпЛА, можна виділити
основні проблеми на шляху створення повітряної мережі на основі БпЛА для зв’язку між
географічно рознесеними підрозділами (угруповуваннями) військ (сил):
– забезпечення радіовидимості між БпЛА і наземними мобільними компонентами
мережі зв’язку;
– компенсація великого загасання сигналу на трасі;
– застосування оптимальної топології мобільної радіомережі;
– забезпечення QoS для різних типів трафіку, управління потоками даних та
маршрутизацією на різних рівнях мобільної компоненти.
Проаналізуємо детальніше можливі шляхи вирішення зазначених проблемних питань.
Забезпечення радіовидимості між БпЛА і наземними мобільними компонентами
мережі зв’язку можна досягнути за рахунок збільшення висоти польоту БпЛА і збільшенням
висоти підйому наземної антени для стаціонарних вузлів. Без урахування рефракції в
атмосфері і при відсутності перешкод на шляху поширення радіохвиль існує можливість
організації прямого зв’язку між БпЛА і мобільною компонентою мережі зв’язку на відстанях
до 200 – 300 км. Для підвищення дальності роботи системи зв’язку необхідно збільшувати
висоту польоту БпЛА і використовувати щоглові споруди для антени наземної мобільної
компоненти. Передача інформації з високою швидкістю на відстані більше 300 км можлива з
використанням ретрансляційного обладнання, супутникових систем зв'язку та стаціонарних
систем передачі інформації. В табл. 3 наведено співвідношення відстані радіовидимості між
БпЛА і мобільною компонентою мережі зв’язку [14].
Таблиця 3
Співвідношення відстані радіовидимості між БпЛА і мобільною компонентою мережі зв’язку
Дальність видимості (відстань до радіогоризонту), км
Висота польоту БпЛА, м При висоті підйому антени мобільної компоненти мережі зв’язку, м
1
10
20
30
100
39
47
52
55
250
60
68
72
76
500
83
91
96
99
750
101
109
114
117
1000
117
124
129
132
1500
142
150
154
158
2000
163
171
176
179
3000
199
207
212
215
4000
229
237
242
245
5000
256
264
268
272
6000
280
288
293
296
7000
302
310
315
318
8000
323
331
335
339
9000
342
350
355
358
10000
361
368
373
377

Передача інформації з високою швидкістю (десятки і сотні Мбіт/сек) можлива лише в
діапазонах частот вище 1 ГГц. Для компенсації великого затухання на трасі в цих діапазонах
частот можуть бути використані параболічні антени великого діаметра. Пересувні комплекси
управління БпЛА повинні бути обладнані опорно-поворотними пристроями з параболічними
антенами діаметром від 1 до 3 м, в стаціонарних станціях управління БпЛА можуть бути
використані антени більшого діаметру.
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Для компенсації значного загасання сигналу на трасі можуть бути зроблені
наступні заходи:
– збільшення вихідної потужності передавача;
– збільшення коефіцієнтів посилення антенного обладнання.
Для підвищення коефіцієнта посилення бортового антенно-фідерного обладнання
можливе використання опорно-поворотного пристрою на борті БпЛА. Оптимальним
варіантом є створення опорно-поворотного пристрою, на платформі якого розміщуються:
антенно-фідерне обладнання, приймачі, блоки підсилювачів потужності і малошумні
підсилювачі. У цьому випадку вдається розмістити обладнання системи зв’язку максимально
компактно при використанні надійних обертових переходів для ліній передачі цифрової
інформації і для ліній передачі аналогової інформації з датчиків діапазонів різних
довжин хвиль.
Важливим фактором для компенсації значного загасання сигналу на трасі
функціонування МР FANET є тип використовуваної антени. В даних МР найчастіше
застосовуються два типи антен: направленої та всенаправленої дії. Кожен тип має свої
переваги та недоліки.
У мобільному середовищі, такому, як FANET, розташування вузлів часто змінюється і,
як наслідок цього, всенаправлені антени мають природні переваги. При використанні
всенаправлених антен не потрібно мати інформацію про місце розташування вузла. Однак
направлені антени також мають низку переваг в порівнянні з всенаправленими антенами. По
перше, дальність передачі системи з направленою антеною більша, ніж радіус дії сигналу
всенаправленої антени. Це може бути важливою перевагою для FANET, де відстань між
вузлами значно більша, ніж середня відстань між вузлами в MANET. Зі збільшенням
ефективної дальності передачі зменшується кількість переходів, що дозволяє збільшити
виробничість і зменшити затримку. Підвищення рівня безпеки є ще одним питанням, яке
може бути частково вирішене за рахунок застосування направлених антен. Системи,
засновані на використанні всенаправлених антен, більш уразливі перед загрозою від дії
навмисних перешкод [15].
Завдання управління напрямком максимального посилення бортової антени може бути
вирішено декількома способами:
1. Використання багатоелементної антенної решітки з керованою діаграмою
спрямованості.
2. Використання декількох антен, які перемикаються.
3. Установка антени на опорно-поворотному пристрої.
Необхідно відзначити, що при організації оптимальної топології мобільних
радіомереж великої розмірності існує низка труднощів, пов’язаних з великою розмірністю
мобільної компоненти, багатоекстремальністю розв’язуваної задачі та недосконалістю
існуючих методів оптимізації. Перераховані труднощі викликають необхідність
використання декомпозиційного підходу: загальна задача управління топології розбивається
на ряд підзадач за певними пріоритетами критеріїв ефективності. Головною задачею
управління топологією РМ є забезпечення зв’язної топології мобільної компоненти
мінімальною кількістю БпЛА. Тобто необхідно знайти мінімальну кількість БпЛА й
розташування їхніх проекцій на місцевості (центрів зон з радіусом), за умови, що хоча б одна
МБС кожного кластера належить зоні покриття БпЛА [11].
Забезпечення QoS для різних типів трафіка має вирішуватися сучасними
комплексами БпЛА. А саме наявністю високошвидкісних ліній передачі інформації між
БПЛА і наземними мобільними компонентами. Наприклад, завдання оперативного
моніторингу або розвідки за допомогою технологій БпЛА передбачають отримання на борту
і доставку на наземні мобільні компоненти мереж зв’язку растрових зображень різної
роздільної здатності, одержуваних з датчиків різних діапазонів довжин хвиль. Найбільш
поширена на сьогоднішній день технологія передачі інформації полягає в безперервній
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трансляції повідомлення під час його отримання в цифровому або аналоговому форматі,
структура якого не змінюється протягом усього польоту.
Як правило, на борту БпЛА розміщуються не менше двох систем зв’язку:
дуплексна/напівдуплексна апаратура передачі командно-телеметричної інформації та
симплексна система передачі інформації корисного навантаження. Апаратура передачі
командно-телеметричної інформації призначена для низькошвидкісної передачі інформації з
мобільної компоненти мережі зв’язку на борт БпЛА і малої передачі телеметричної
інформації з борту БпЛА на мобільну компоненту мереж зв’язку. Аппаратура передачі
інформації корисного навантаження призначена для односторонньої високошвидкісної
передачі інформації корисного навантаження з борта БпЛА на мобільну компоненту мереж
зв’язку [16].
При реалізації управління маршрутизацією, а також потоками даних прямий
зв’язок між БпЛА і нижніми рівнями мобільної компоненти мереж зв’язку в діапазонах
надвисоких частот можливо тільки в межах прямої видимості. Для підвищення надійності
комплексу БпЛА, а також забезпечення зв’язку як і з БпЛА, так і з наземними об’єктами на
борту встановлюються кілька приймачів різних діапазонів довжин хвиль. Передача
телеметричної інформації при польотах на великі відстані може здійснюватися за допомогою
супутникових систем зв’язку (Iridium, Globalstar та ін.). У перспективі високошвидкісна
передача інформації корисного навантаження може також здійснюватися через малорозмірні
супутникові термінали, що вимагає установки на борт БпЛА високонаправленої антени з
можливістю сканування. У найпростішому випадку це параболічна антена на опорноповоротному пристрої.
У зв’язку із обмеженою дальністю зв’язку особливо в діапазоні надвисоких частот
потрібно застосовувати додаткові БпЛА у вигляді ретрансляторів, в свою чергу це породжує
проблеми пов’язані з маршрутизацією потоків даних та QoS різних типів трафіку, а також
різного роду протоколів передачі даних. На сьогодні існує безліч проблем в області
створення самоорганізованих мереж зі змінною топологією. Однією з головних проблем є
проблема маршрутизації. Кожен тип протоколів маршрутизації потенційно має свої переваги
і недоліки при різних умовах (щільності вузлів і швидкості переміщення) використання в
рамках МР. Наприклад, проактивні протоколи (наприклад OLSR (Optimized Link-State
Routing)) мають явною перевагою перед реактивними (наприклад, AODV (англ. Ad-hoc OnDemand Distance Vector)) за часом побудови маршруту. У проактивних протоколів цей
процес, відбувається заздалегідь, і потрібно лише вважати маршрут з таблиці, тоді як
реактивним протоколам необхідно розіслати широкомовний запит та дочекатись
підтвердження від адресата. Однак проактивним протоколам необхідно постійно
здійснювати широкомовні розсилання, на що може витрачатися значна частка пропускної
здатності мережі, особливо в мережах з великою кількістю і високою мобільністю вузлів.
Також, реалізувати управління маршрутизацією потоків даних в МР можливо при
використанні удосконалених протоколів транспортного рівня моделі Open system
interconnection (OSI): Transmission Control Protocol (TCP) та User Datagram Protocol UDP та
при використанні динамічного протоколу маршрутизації прикладного рівня моделі OSI –
Border Gateway Protocol (BGP), а також при застосуванні різних технологій обробки знань.
У якості протоколу транспортного рівня BGP використовує TCP. Два маршрутизатори
BGP, в нашому випадку два БпЛА-ретранслятори (рис. 3), створюють з’єднання TCP один з
одним. Ці БпЛА є рівноправними. Рівноправні маршрутизатори обмінюються
повідомленнями для ініціювання та підтвердження параметрів з’єднання. Маршрутизатори
BGP обмінюються інформацією про доступність мереж. Ця інформація головним чином
складається з вказівок на повні шляхи, по яких повинен пройти маршрут для досягнення
мережі призначення. Шляхи являють собою номер автономних систем BGP. Ця інформація
допомагає в побудові графа автономних систем, який не містить петель. Граф також показує,
де потрібно застосувати політики маршрутизації, щоб накласти на поведінку
маршрутизаторів деякі обмеження. Будь-які два маршрутизатора, що організують TCP68
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з’єднання для обміну інформацією при маршрутизації BGP, є „рівноправними” або
„сусідами”. Спочатку рівноправні вузли BGP обмінюються повними таблицями
маршрутизації BGP. Після цього обміну при зміні таблиць маршрутизації рівноправні вузли
розсилають поновлення зі змінами. BGP зберігає номер версії таблиці BGP. Номер версії
збігається у всіх тимчасових вузлів BGP. Номер версії змінюється щоразу, коли BGP
оновлює таблицю при зміні інформації маршрутизації. Передача пакетів підтримки
повідомлення дозволяє переконатися в тому, що з’єднання між рівноправними вузлами BGP
діє. При виникненні особливих умов розсилаються пакети повідомлень.
БпЛА-ретранслятори
BGP

BGP

BGP

AODV, OLSR...

AODV, OLSR...

Рис. 3 Використання протоколу BGP

Висновки
Отже, проведений аналіз показав, що питання використання безпілотних літальних
апаратів у сучасному світі є дуже актуальним у різних сферах життєдіяльності. Велика
кількість різнотипних БпЛА дозволяє виконувати завдання як у цивільному житті так і у
військовій сфері. БпЛА у арміях різних країн світу виконують завдання розвідки, вогневого
ураження та забезпечення. Одним із завдань забезпечення є використання БпЛА у якості
ретрансляторів зв’язку.
Безпроводові мережі побудовані на БпЛА (FANETs) є гнучкими, більш дешевими у
порівнянні з супутниковими ретрансляторами і можуть швидко розгортатися. Застосування
мереж FANET забезпечить зв’язність між географічно розділеними угрупованнями військ
підвищить надійність зв’язку, продуктивність мережі, якість обслуговування абонентів.
Незважаючи на велику кількість можливих варіантів реалізації систем передачі
телеметричної інформації та інформації корисного навантаження, оптимальним і найбільш
часто використовуваним залишається вид зв’язку, при якому дані передаються
безпосередньо між БпЛА і наземною мобільною компонентою мереж зв’язку. У цьому
випадку є можливість реалізувати передачу інформації з великою швидкістю, недоступною
для супутникових систем зв’язку, і при цьому не залежати від стаціонарних цивільних
систем зв’язку.
Проте, існують проблеми на шляху створення повітряної мережі на основі БпЛА. До
них відносяться: забезпечення радіовидимості між БпЛА і наземними мобільними
компонентами мережі зв’язку; компенсація великого загасання сигналу на трасі;
застосування оптимальної топології мобільної радіомережі; забезпечення QoS для різних
типів трафіку, управління потоками даних та маршрутизацією на різних рівнях мобільної
компоненти. Але незважаючи на труднощі організації зв’язку, пов’язані з мобільністю
абонентів у самоорганізованих мережах з використанням БпЛА, їх застосування у якості
третього рівня мобільної компоненти тактичних МР може надати інформаційну перевагу
нашим військам у веденні бойових дій. Особливо у тактичних МР буде доцільним
використання мереж ретрансляторів на базі БпЛА об’єднаних у безпроводову
самоорганізовану мережу (FANET).
У ході подальшого дослідження будуть розроблені методи та методики управління
потоками даних в МР на основі удосконалення протоколів, що відносяться до різних рівнів
моделі взаємодії OSI: TCP, UDP, BGP.
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Ткач В.О. (ВІТІ)
МЕТОД ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ І АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ В
ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОЗБРОЄННЯ
В статті описаний метод, який можливо застосовувати при оцінюванні збалансованості розвитку
систем озброєння, в тому числі, щодо створення нових і модернізації існуючих автоматизованих
інформаційних систем управління та зв’язку.
Мусиєнко В.А., Гришина Н.С., Савченко О.М., Ткач В.О. Метод обоснования сбалансированного
развития техники связи и автоматизированного управления войсками в общей системе вооружения. В
статье описанный метод, который возможно применять при оценке сбалансированности развития систем
вооружения, в том числе, создания новых и модернизация существующих автоматизированных
информационных систем управления и связи
W. Musiyenco, N. Gryshyna, O. Savchenko, W. Tkach The method of justifying a balanced development of
communication technology and automation of command and control in the overall weapons systems. The artikle
description of the methods which may be used in assessing the balance of the development of weapons systems,
including the creation of new and modernization of existing automation systems. Information management and
communication.
Ключові слова: Державна програма розвитку озброєння та військової техніки, державного оборонного
замовлення.

Постановка завдання в загальному вигляді
Відповідно до Державної програми розвитку озброєння та військової техніки (даліДПРОіВТ), в умовах ведення АТО на сході України, розвиток озброєння та військової
техніки (ОВТ) відбувається за наступними напрямами:
– створення нових і модернізація існуючих автоматизованих інформаційних систем
управління та зв’язку;
– модернізація військової техніки з метою підвищення їх бойових можливостей та
відновлення встановленого ресурсу;
– виробництво нових засобів автоматизованого управління;
– підвищення рівня військово-технічного співробітництва з провідними країнами світу
в галузі озброєнь і військової техніки зв’язку і АСУ.
Система оборонного планування, що діє в Україні, останнім часом знаходиться на
черговому етапі удосконалення як організаційних заходів, так і методології та методичного
забезпечення процесів формування і науково-технічного супроводження (НТС) реалізація
документів довгострокового, середньострокового і короткострокового планування.
Затверджені останнім часом на державному рівні концептуальні стратегічні документи,
а саме:
стратегія національної безпеки України [1] та Воєнна доктрина України [2] –
сформували основу та визначили державні погляди на воєннотехнічну політику (ВТП) в
умовах особливого періоду. Це дозволило провести відповідні наукові дослідження щодо
коригування завдань із забезпечення Збройних Сил (ЗС)України та інших військових
формувань озброєнням та військовою технікою (ОВТ) у довгостроковій перспективі, у
результаті чого були розроблені Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [3]
Стратегічний оборонний бюлетень України [4]. Крім того, у 2016 році прийнято рішення
щодо розроблення окремого документа, який би визначав розвиток ОВТ та оснащення ними
військових формувань сектору безпеки і оборони (СБіО) у довгостроковій перспективі:
згідно з Указом Президента України від 2 серпня 2016 року „Про введення в дію Рішення
РНБО “Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу” [5] Кабінету Міністрів
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України доручено до 1 січня 2017 року забезпечити затвердження основних напрямів
розвитку ОВТ на довгостроковий період.
Аналіз останніх публікацій.
Відомо, що Державна програма розвитку озброєння та військової техніки є основним
плановим документом, який містить взаємозв’язану за термінами, асигнуваннями, а також
можливостями оборонно-промислового комплексу сукупність робіт з підтримки у
боєздатному стані існуючої техніки засобів зв’язку і АУВ, їх модернізації і створення нових
зразків військової та спеціальної техніки потрібної якості та в кількостях, необхідних для
гарантованої оборони і безпеки держави. Планування розвитку систем зв’язку і АУВ ЗС
України має вирішувати одну з найважливіших проблем військово-технічної політики
держави – забезпечення збалансованого їх розвитку [6].
На сьогоднішньому етапі реформування та розвитку ЗС України побудова
збалансованих систем озброєння, у тому числі зв’язку і АУВ на думку авторитетних
фахівців, залишається проблематичною.
Це обумовлено широким багатоцільовим призначенням систем озброєння, їх високою
структурною масштабністю, функціональним різноманіттям складових елементів, технічною
і технологічною складністю їх створення, особливо техніки зв’язку і АУВ.
Метою даної статті є розгляд проблеми забезпечення збалансованого розвитку систем
техніки зв’язку і АУВ, в загальній системі, та одного з можливих методів її оцінки.
Результати аналізу даного питання показують, що більшість з проблем вибору в
процесі збалансовування розвитку систем озброєння можуть бути сформовані у вигляді
завдань математичного програмування, у т.ч. техніки зв’язку і АУВ у вигляді максимізації
або мінімізації цільової функції (показників ефективності) при наявності певної сукупності
обмежень. В умовах програмно-цільового планування ці завдання являють собою завдання
оптимального розподілу ресурсів. На структуру рішення відповідних завдань накладається
ряд обмежень та умов, що зв’язані з необхідністю урахування факторів впливу на реалізацію
запланованих заходів з розвитку техніки зв’язку і АУВ в загальній системі озброєння [8].
Балансування рівнів розвитку виключно бойових систем при заданому рівні розвитку
систем управління складовою частиною якою є техніка зв’язку і АУВ та забезпечення не
викликає проблем. Його математичне забезпечення може бути сформульовано у вигляді
задачі оптимального розподілу ресурсів на розвиток бойових систем, у т.ч. техніки зв’язку і
АУВ, з використанням сімейства кривих „вартість – ефективність” [9].
Виклад основного матеріалу
Більш складним завданням є збалансування рівнів розвитку управління (техніки зв’язку
і АУВ) бойових систем та систем забезпечення. Це пояснюється тим, що сумісна оптимізація
систем потребує функціонального вираження ефективності кожної бойової системи через
показники ефективності всіх систем забезпечення та управління, тобто встановлення
залежностей виду:

K i  K i Ci ; N i0 ; 1 (C1 ), 2 (C2 ),..., (Cm ), s,
де: K i – коефіцієнт ефективності кожної бойової системи;

C i – об’єм ресурсів, що виділяються на розвиток і-ої системи (і = 1, 2,…, m);
 io – початковий склад бойової системи;

i (Ci ) – функція „вартість-ефективність” для і-ої системи забезпечення та управління
(зв’язку і АУВ) (і = 1, 2,…, m);
S – план всієї системи.
Наявність таких залежностей дозволяє вибирати найбільш доцільний розподіл ресурсів
на розвиток різних систем, тобто знаходити оптимальні складові загального об’єму ресурсів
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(Сo), виділяємих на розвиток бойових систем ( Ci ), а також систем управління та
забезпечення

CtСУіЗ :
m

n

i 1

t 1

Co   Ci   CtСУіЗ. ,
де:

C0 – оптимальні складові загального об’єму ресурсів;

t – множина можливих варіантів вибору річних зрізів (t = 1, 2, …, n).
Оцінка збалансованості різних варіантів розвитку техніки зв’язку і АУВ можлива при
розробленні та обґрунтуванні Державної програми розвитку озброєння і ОВТ (далі –
ДПРОіВТ). Реалізація заходів ДПРОіВТ здійснюється шляхом розроблення та виконання
короткострокових (річних) планів державного оборонного замовлення (ДОЗ), а нині ДОЗ
затверджується на 3 роки. В ідеалі ДОЗ на кожний черговий рік, з трьох, складовою
частиною якою є і техніка зв’язку і АУВ, повинен співпадати з відповідним річним зрізом
ДПРОіВТ. Насправді параметри процесу реалізації ДПРОіВТ не завжди співпадають
повністю з параметрами, що встановлені в планових документах. Це обумовлено об’єктивно
існуючими розбіжностями значень прогнозуємих та фактичних показників військовополітичних, економічних та військово-технічних факторів, що визначають характер розвитку
в цілому та техніки зв’язку і АУВ в тому числі. Отже, при формуванні ДОЗ на трирічний
період необхідно враховувати дійсний хід реалізації заходів ДПРОіВТ за попередні роки,
реально очікуємі (а не прогнозовані) об’єми фінансового ресурсу, уточнені дані з
вищезазначених військово-технічних факторів [10].
При оцінці збалансованості розвитку техніки зв’язку і АУВ в рамках ДОЗ можливо
виділити два сценарії, що визначаються умовами реалізації ДПРОіВТ:
1. При відповідності ходу розвитку техніки зв’язку і АУВ з запланованими;
2. При відхиленнях, що потребує внесення змін до ДПРОіВТ.
Формування ДОЗ без урахування військово-технічних факторів і завдань на три роки
середньо- та довгострокового плану (тобто без орієнтиру на ДПРОіВТ, де ці фактори та
завдання враховані) є недопустимим. Тому, для першого сценарію важлива непряма оцінка
збалансованості варіантів розвитку техніки зв’язку і АУВ в рамках ДОЗ на основі оцінки
відповідності параметрів річного зрізу ДПРОіВТ та варіанта ДОЗ. Таким чином, в даному
випадку можливо говорити про збалансованість варіанта ДОЗ відносно річного зрізу
ДПРОіВТ. Для другого сценарію методично правильним є підхід, що оснований на
корегуванні річних зрізів ДПРОіВТ з урахуванням фактичних умов її реалізації та
проведення оцінки збалансованості систем озброєння у т.ч. техніки зв’язку і АУВ для
скорегованої ДПРОіВТ. Особливо слід зазначити, що це стосується випадку коли в ДПРОіВТ
вносяться незначні зміни.
Найбільш важливим та тяжким у методичному відношенні при оцінці збалансованості
варіантів розвитку техніки зв’язку і АУВ є визначення оптимальних (збалансованих)
пропорцій у розподілі виділеного фінансового ресурсу між системами озброєння, видами,
типами та групами ОВТ, а також за стадіями життєвого циклу зразків ОВТ. Під
збалансованими пропорціями розуміються такі, при яких в умовах жорстких обмежень з
фінансування та з урахуванням можливостей промисловості досягається максимальне
задоволення потреб ЗС України в сучасних зразках техніки зв’язку і АУВ.
Збалансованість систем озброєння передбачає узгодженість проведення всієї
сукупності робіт зі створення елементів складних зразків техніки зв’язку і АУВ. Це має
досягатися наступними заходами:
обов’язковим включенням до заходів ДПРОіВТ робіт, що забезпечують
функціонування головного зразка;
початком серійного виробництва головного зразка тільки при умові завершення всіх
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР) зі створення його
забезпечуючих систем та готовності технологічної бази до їх виробництва;
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пропорційністю виділення коштів на головний зразок та його забезпечуючі системи у
випадку недофінансування;
виключенням зі складу ДОЗ робіт зі створення головного зразка, якщо фінансування
основних забезпечуючих його систем не є можливим.
Збалансованість етапів життєвого циклу (ЖЦ) зразків ОВТ забезпечується
наступними заходами:
виключенням зі складу ДОЗ робіт, які за строками їх проведення перевищують
максимально можливі значення моментів часу початку та кінця ЖЦ, що визначаються
виходячи з військово-технічної необхідності, темпів морального старіння та економічної
доцільності початку і закінчення розробок, виробництва та припинення експлуатації
зразка ОВТ;
скороченням термінів виконання послідуючих етапів ЖЦ при затягуванні строків будьякого з попередніх етапів ЖЦ;
співпаданням терміну закінчення НДДКР і терміну початку виробництва відповідного
зразка ОВТ;
проведенням модернізації застарілого зразка при неможливості (або недоцільності)
проведення НДДКР зі створення зразка, що йде йому на зміну;
включенням до складу ДОЗ НДДКР, спрямованих на утилізацію зразків, прогнозований
строк морального та (або) фізичного старіння яких закінчується до моменту завершення
цих робіт.
В процесі реалізації ДПРОіВТ здійснюється еволюція техніки зв’язку і АУВ, що являє
собою упорядковану структуру, яка складається з відповідних елементів. Еволюція
оцінюється дискретно за роками програмного періоду, синхронно з виділенням коштів,
розподілених по елементам системи у відповідності з узгодженою на етапі формування
ДПРОіВТ схемою. В результаті дії релевантних факторів, після першого року виконання
ДПРОіВТ обсяг виділених коштів зазвичай опиняється нижче запланованого програмного
значення, що не тільки знижує рівень стану елементів системи, але і породжує дилему
розподілу між ними дефіцитного ресурсу. Крім того, виникає необхідність визначення
стратегії фінансування ДПРОіВТ на послідуючі роки, якою задається час виходу на
програмні показники. У загальному випадку збалансованість системи забезпечується як
шляхом змінювання загального об’єму коштів, які виділяються, так і їх розподіленням за
заходами програми. Оскільки загальні об’єми асигнувань на розвиток ОВТ за роками
програмного періоду визначаються в основному економічними показниками, а їх стійкість в
сучасних умовах досить обмежена, то в якості засобу балансування розглядається тільки
розподіл фінансових ресурсів на річних зрізах ДПРОіВТ з позиції оптимізації функції
ефективності систем озброєння. Цей підхід прийнятний і для оптимістичних прогнозів, (коли
забезпечується вихід на планові показники до кінця програмного періоду) – в цьому випадку
провали в ефективності будуть мінімізовані всередині нестійкого періоду, і для
песимістичних прогнозів (коли до кінця програмного періоду неможливий вихід на планові
показники) – в цьому випадку система завідомо буде знаходитися не в самому гіршому, а в
стані близькому до оптимального, враховуючи реальний стан з ситуацією щодо
фінансування.
Мінімізація втрат в ефективності на тому чи іншому річному зрізі повинна
здійснюватися з урахуванням недопустимості критичних провалів на послідуючих роках.
При цьому обрана стратегія розподілу засобів істотно залежить від ступеня об’єктивності
прогнозних оцінок об’ємів фінансування ДПРОіВТ на наступні роки. Так як в сучасних
умовах вирішення задачі про „довірювальний” часовий інтервал прогнозу фінансування
розвитку ОВТ носить дискретний характер, то для його обґрунтування важливо відображати
не тільки можливий виграш у прирості ефективності всієї системи, але і можливі втрати
(ступінь ризику) [11].
Для вибору стратегії розподілу засобів на множині всіх можливих альтернатив особа,
яка приймає рішення повинна дати відповідь на питання:
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1. Наскільки надійний прогноз фінансування діючої ДПРОіВТ в повному обсязі?
2. Чи допустимий такий шлях розвитку ОВТ в цілому, та техніки зв’язку і АУВ
конкретно, при якому за рахунок зняття обов’язкової вимоги максимізації ефективності на
вибраному річному зрізі (в тому числі на кінцевому етапі виконання програми), блокується
зниження ефективності нижче критичного значення на інших роках, тобто чи допускається
певний компроміс між стратегічними та тактичними завданнями?
Звісно, що для відповіді на ці питання повинна бути побудована вся множина
можливих варіантів вибору річних зрізів t (t = 1, 2, …, Т), де: t – варіанти річних зрізів;
Т – тривалість програмного періоду, на який покладається досягнення „стратегічних” цілей з
відповідним розподілом для них фінансів, а потім вибирається той, який у найбільшій мірі
задовільняє заданому критерію якості плану. В якості таких критеріїв можуть
використовуватися, наприклад:
мінімум середнього відхилення ефективності всієї системи на річних зрізах від значень,
що передбачені ДПРОіВТ;
мінімум максимального відхилення ефективності всієї системи на річних зрізах від
планових значень, передбачених ДПРОіВТ за роками;
мінімум суми, взятої з деяким коефіцієнтом до мінімуму середнього і взятого з
розрахунком певної втрати ефективності на кінець виконання ДПРОіВТ.
Рівень стану елементів, рівно як і всієї системи озброєння в цілому до вирішення
поставлених завдань, залежить від того, яка частка необхідних коштів в них закладена. У
загальному випадку, ця залежність нелінійна і для кожного елемента вона задається своєю
функцією. З урахуванням множини функціональних зв’язків між елементами системи вклад
кожного з них у загальну ефективність залежить від рівня стану всіх елементів системи. Ця
залежність також для кожного елемента є унікальною і має нелінійний характер.
Процес розвитку систем озброєння в ході реалізації ДПРОіВТ описується наступним
чином. Знаходячись у деякому стані вважається, що системи будуть змінюватись під
впливом прогнозуємого об’єму виділених коштів. Тобто існуючому стану систем ставиться у
відповідність множина нових прогнозних станів, що різняться між собою варіантами
розподілу виділених коштів. При заданих функціях вкладу множині прогнозованих етапів
системи ставиться у відповідність множина (діапазон) значень функцій ефективності.
Оптимальним слід вважати той розподіл коштів, при якому досягається краще значення
заданого критерію. Тобто з існуючого стану система переходить у прогнозований стан для
послідуючого року з запам’ятовуванням відповідного вибраного варіанту розподілу коштів
між елементами. Переходячи до аналізу послідуючого річного зрізу, припускається, що
система знаходиться у прогнозованому стані. В тому випадку якщо об’єм реально виділених
коштів дорівнює прогнозованому на цей рік, то стан системи не змінюється. В тому
випадку, якщо він менше, то система переходить в новий стан. При цьому реально виділені
кошти розподіляються за прийнятою схемою. Стосовно послідуючого року цикл
повторюється: знаходимо прогнозне значення об’єму коштів, відпрацьовуються різні
варіанти їх розподілу, відповідна множина прогнозованих станів системи та значень функції
ефективності, і далі, знаходимо оптимальний варіант розподілу з відповідним прогнозним
станом системи як на наступний рік і так до кінця програмного періоду.
Таким чином, пропонований алгоритм виглядає наступним чином:
1. Вектор запланованих асигнувань на ДПРОіВТ U (n ) з вказівкою фінансового
забезпечення на елементи системи:

U ( n )  U1( n ) ,,U i( n ) ,,U n( n ) ,
системи в цілому:

та

відповідний йому вектор значення ефективності

E ( n )  E1( n ) ,, Et( n ) ,, ET( n) ,
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(n )

де: U i
– обсяг запланованого фінансування для і-го елемента системи на весь термін
програмного періоду;
n – кількість елементів системи;

Et(n ) – сплановане значення показника ефективності на t-ий рік програмного періоду;
n

V

(n)

 U
i 1

U

T

(n)
i

 U t( n ) – загальний обсяг фінансування на всю ДПРОіВТ;
t 1

(n)
t

– обсяг запланованого фінансування на t-ий рік програмного періоду;
Т – тривалість програмного періоду в роках.
2. Вектори прогнозованих U t(n )
та реально виділених U ( р ) асигнувань за роками
програмного періоду на всі елементи системи у тому числі зв’язку і АУВ:

U ( ï )  U1( ï ) ,,U t( ï ) ,,UÒ( ï ) , U ( ð )  U1( ð ) ,,U t( ð ) ,,U Ò( ð ) ,
( пр.)

( р)

де: U T (U T ) – прогнозований (реально виділений) обсяг фінансування, який виділяється
на t-ий рік планового періоду.
U t( пр.) (U t( р ) ) - прогнозоване (реально виділений) обсяг фінансування на весь період.
3. Для і-го елементу системи визначена функція i перерахунку відносного обсягу
вкладених в елемент системи грошей на t-ий рік програмного періоду  it , в рівнянь стану
елементів системи Sit :
t

Sit  i ( it ) , де:  it 

U
g 1

( p)
ig

U i( n )

,

де  it – програмний період;
i ( it ) – функція перерахунку відносного обсягу вкладених в елемент системи грошей
на t-ий рік програмного періоду;
S it – рівень стану елементів системи.
U ig( p ) – реально вкладені кошти в і-ий елемент системи в g-му році.
Відповідно, для всієї системи вектор її нового стану в залежності від вектора розподілу
коштів по елементам системи для
t-го року
буде мати вигляд:
t





( t )  1(1t ) ,,  i (it ) ,,  n ( nt ) , де:  t  1t ,,  it ,,  nt .

4. Для i-го (i  l , n) елемента системи Si визначений вид функції  i розрахунку його
парціального вкладу Eit (тобто його частини) у загальну ефективність системи в залежності
від рівня стану всіх елементів системи на t-ий рік плану:
Eit   i (1 (1t ),,i ( it ),, n ( nt ))   i (( t )) .
Для всієї системи вектор вкладу  для розподілу коштів  , має вид:
 ( t )   1 (( t )),, i (( t )),, n (( t )) .
5. Значення функції ефективності системи Et від розподілу коштів  t між елементами
системи до t-го року знаходиться з виразу:
n

Et   Eit .
i 1

Як результат, на кінець виконання ДПРОіВТ:
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n

ET   EiT .
i 1

При цьому приймаються наступні гіпотези:
Припускається, що до кінця програмного періоду фінансування вийде на заплановані
T

показники

U
t 1

( p)
t

 V (n) .

Функції Ф і  стабільні і їх вид не змінюється на всьому періоді ДПРОіВТ. Відповідно
ефективність системи до заданого року програмного періоду є незмінною функцією від
вкладених коштів на розроблення кожного елемента системи.
Припущення, що приймаються:
1. Для і-го (i  1, n) елемента системи функція i перерахунку відносного обсягу
вкладених коштів є лінійною (монотонно зростаючою).
2. Для і-го (i  1, n) елемента системи вклад у загальну ефективність є лінійною
функцією  i стану тільки цього елемента.
Необхідно, виходячи зі стану системи на t0 -й рік плану St , що є функцією Ф вектора
освоєних коштів  t 0 :

S t  ( t0 )  [1 (1t0 ),...,t ( it0 ),..., n ( nt0 )]
та вектора прогнозованого фінансування за роками ( починаючи з t-го року і до кінця
ДПРОіВТ ):
U t( пр) / t  (t 0  1), T , де: S t 0  [S1t0 ,..., S it0 ,...,S nt0 ]; S it0   i ( it0 );
знайти вектори розподілу коштів по елементам системи для всіх років ДПРОіВТ з
(t0  1) -го до Т -го включно:





,..., Tопт /  tопт  А(t0 1) , t  (t 0  1), T ,
що забезпечують оптимальне значення вибраного критерію якості плану. Математична
постановка задачі має наступний вигляд:
опт
( t0 1)

T
 1

опт
К1 ( (опт
,...,

)

min
( Et( n )  Etпр ( t )) ;


t 0 1)
1
 t A
(T  t0 ) t  (t 0 1)

( t 1) 
t 0
( t 0 1),T


 ( Et( n )  Etпр ( t )) 


опт
К 2 ( (опт
,...,

)

min
max



;
t 0 1)
T
 t A
t

t
,
T


0


( t 1) 

t 0
( t 0 1),T

T


1
опт
К3 ( (опт
,...,

)

min

(
( Et( n )  Et( пр) ( t )))  2 (( Et( n )  Et( пр) ( t )) ;


t 0 1)
T
1
 t A
(T  t0 ) t  (t 0 1)

( t 1) 
t 0
( t 0 1), T

де:



 ,,  n
A(t 0 1)   t  1t пр 1T   ( it   i (t 0 1) );0   it  1; it   i (t 1) ; i  1, n; t  (t0  1), T  ;
Ut
i 1


1 , 2 – директивно визначені коефіцієнти.
Тоді задача визначення раціонального проекту ДОЗ включає в себе два аспекти.
Перший полягає в пошуку максимуму функції ефективності всієї системи та відповідного
йому розподілу фінансів між елементами при фіксованому загальному обсязі асигнувань.
Другий полягає у варійованому розподілі коштів між елементами системи при фіксованих
обсягах асигнувань на річних зрізах, щоб в результаті забезпечити досягнення максимуму
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вибраного критерію якості, що залежить від прийнятого розподілу коштів всередині річних
зрізів оптимізуючого періоду планування.
Що стосується першого аспекту, то в залежності від прийнятих допущень можуть
використовуватись різні методи.
Так, якщо функція ефективності є нелінійною відносно розподілу коштів і вклад
кожного елемента системи залежить від стану інших елементів, то одним з можливих
підходів до знаходження екстремуму функції ефективності є розбивання множин всіх
варіантів розподілу коштів по елементам системи на окремі підмножини, серед яких
вибирається найкраще. Близькість до екстремуму функції найденого значення буде тим
вище, чим більше буде розглянуто підмножин.
У випадку використання більш простих функцій і, відповідно, більш простого
механізму визначення парціальних вкладів елементів системи у загальну ефективність,
можливо використовувати традиційні підходи до пошуку максимального значення функції
ефективності у відповідності з якою здійснюється розподіл коштів та визначається
стан системи.
Так, якщо приймаються допущення математичної постановки задач, причому функції
вкладів елементів системи не залежить від освоєних коштів та зафіксовані, тобто
 i ( it )  i  const, i  1, n , то парціальний вклад (частина) і-го елемента – Eit у загальну
ефективність до к-го року програмного періоду має вигляд:

Eit  i  i (it ) ,

де:

i – постійний коефіцієнт загальних вкладів;
Eit – ефективність до к-го року програмного періоду;
 it – розраховується вищезазначеним способом.
Функція ефективності всієї системи на t-ий рік програмного періоду приймає вигляд:
n

E ( t )   i  i ( it ) .
i 1

В цьому випадку розподіл коштів  tопт відповідає максимальному значенню

Emax  E(1опт) і визначається методом динамічного програмування.
Якщо не тільки зафіксовано вплив елементів системи на її ефективність у вигляді
постійних коефіцієнтів (припущення 2), але і вірна гіпотеза про наявність лінійної
залежності рівня стану елемента системи від частки вкладених в нього коштів (припущення
1), то в загальному вигляді функціонал розрахунку ефективності всієї системи за увесь
програмний період ( ET ) приймає вигляд:
n

T

ET  E ( i   i ( it )) .
i 1 t 1

  1

  i   it  bi ; 0   it  1  ,
Виходячи з лінійної функції  

 1 ( it )
значення ефективності системи можливо переписати у вигляді:
n

T

n

ET   Ci   it   Ci   iT ,
i 1 t 1

i 1

де: Ci   i  i .
В цьому випадку достатньою умовою забезпечення максимуму ефективності системи
на кінець ДПРОіВТ та відповідно достатньою умовою оптимального розподілу коштів на
наступний річний зріз (в рамках виділених коштів та існуючого стану систем озброєння) є
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забезпечення максимуму показника ефективності систем озброєння для наступного річного
зрізу практично до всіх можливих варіантів розподілу виділених коштів. При цьому
максимізувати ET можливо шляхом першочергового фінансування тих робіт, які мають
найбільший внесок у приріст ефективності. Причому пріоритетність цих робіт
(відображається в постійному на всьому періоді ДПРОіВТ коефіцієнті С i ) не змінюється. Це
дає змогу переписати вираз для розрахунку ET у вигляді:

T

n

ET   Ci   it , здійснивши
t 1 i 1

оптимізацію розподілу коштів на річних зрізах.
Висновок:
Вирішення вище зазначеної задачі є актуальним у зв’язку з необхідністю
обґрунтування основних параметрів формування пропозицій у державну програму розвитку
озброєнь ЗСУ в тому числі війська зв’язку.
Узагальнюючи слід зазначити, що проблема збалансування розвитку систем озброєння
у тому числі зв’язку і АУВ поступово накопичилась протягом останніх 20 років і носить
системний характер. Суттєву частку причин виникнення зазначеної проблеми
складають [12]:
неспроможність кваліфіковано сформувати повноцінні вихідні дані для підготовки
проекту ДПРОіВТ. Зазначене стосується визначення обґрунтованих оперативно-тактичних
вимог до систем озброєння в цілому та техніки зв’язку і АУВ в тому числі, тактикотехнічних вимог до перспективних зразків техніки зв’язку та АУВ та потреби і їх кількості,
враховуючи характер майбутніх загроз і завдань, які покладатимуться на ЗС ;
невідповідності запланованих у ДПРОіВТ бюджетних витрат реальним вимогам;
недосконалості системи управління формувань і виконання (контролю) заходів
ДПРОіВТ;
зловживання в ході розміщення та виконання ДОЗ, а також відчуження майна
оборонного відомства, завищення цін на комплектуючі для виробів ОВТ.
Результати загальносистемних наукових досліджень та цільові настанови вищевказаних
стратегічних концептуальних документів є основою для формування середньострокових
програмних документів, що визначають розвиток ЗС України та СбіО взагалі. У ЗС України,
відповідно до діючого законодавства, існують два документи середньострокового
планування:
державна програма розвитку ЗС України, яка визначає розвиток та всебічне
забезпечення всіх сфер ЗС України;
державна програма розвитку ОВТ, яка визначає розвиток ОВТ та оснащення ними
військових формувань.
Отже, вищезазначені проблеми є багатовимірними, їх компоненти тісно пов`язані. Тому
для їх вирішення необхідне впровадження єдиних правил визначення вихідних даних при
розробці (наданні) пропозицій щодо техніки зв’язку і АУВ до ДПРОіВТ. Включення робіт зі
створення перспективних зразків зв’язку і АУВ до програми необхідно здійснювати тільки
після проведення попередніх досліджень з визначення можливості промисловості з
одночасним техніко-економічним обґрунтуванням доцільності.
В подальших дослідженнях доцільно розробити більш детальнуу методику щодо
правил визначення вихідних даних при розробці (наданні) пропозицій щодо техніки зв’язку і
АУВ до ДПРОіВТ.
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УДК 621.396
д.т.н. Науменко М.І. (ВІТІ)
Погребняк Л.М. (ВІТІ)
УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО БЛОЧНОГО
КОДУВАННЯ ДЛЯ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ
КАНАЛІВ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Запропоновано удосконалений метод просторово-часового блочного кодування для систем військового
радіозв’язку та широкополосного доступу з MIMO-OFDM, що забезпечує підвищену завадостійкість до впливу
міжканальних та міжсимвольних завад. Метод ґрунтується на оптимальному обмежені кількості піднесучих
та одночасному підсиленні рознесення сигналів шляхом попереднього кодування Уолша-Адамара у сумісній
структурі просторово-часового блочного кодування та комплексно-спряженій компенсації міжканальної
інтерференції.
Науменко Н.И., Погребняк Л.М. Пространственно-временное блочное кодирование для частотноселективных нестационарных каналов систем военной радиосвязи. Предложен усовершенствованный
метод пространственно-временного блочного кодирования для систем военной радиосвязи и широкополосного
доступа с MIMO-OFDM, что обеспечивает повышенную помехоустойчивость к воздействию межканальных и
межсимвольных помех. Метод основан на оптимальном ограничены количества поднесущих и одновременном
усилении разнесения сигналов путем предварительного кодирования Уолша-Адамара в совместной структуре
пространственно-временного блочного кодирования и комплексно-сопряженной компенсации межканальной
интерференции.
N. Naumenko, L. Pogrebnyak Space-time block coding for frequency-selective time varying channels of
military radio communication system. An improved method of space-time block coding for military radio
communications system and broadband access with MIMO-OFDM which provides increased immunity to interchannel
and intersymbol interferences are assessed. The method is based on the optimal limited number of subcarriers and the
simultaneous increasing signal diversity by coding Walsh-Hadamard in the joint structure of space-time block coding
and complex-conjugate compensation interchannel interference.
Ключові слова: просторово-часове блочне кодування, MIMO-OFDM, завадостійкість, військові системи
радіозв’язку.

Постановка завдання. Досвід проведення АТО показав, що оперативне володіння
динамічноплинною обстановкою та якісна реалізація сучасних мультимедійних послуг
вимагають забезпечення високих швидкостей передачі інформації. В умовах обмеженості
частотно-енергетичного ресурсу реальних каналів зв’язку, ефективність їх використання
повинна наближатись до теоретичних меж. Внаслідок особливостей дислокації та
динамічного переміщення органів та пунктів військового управління канали
характеризуються високим рівнем селективності та нестаціонарності. Це суттєво ускладнює
досягнення ними високої інформаційної ефективності, реалізація якої на сучасному етапі є
важливою практичною та актуальною науковою задачею.
Метод OFDM характеризується високою спектральною ефективністю і низьким рівнем
міжсимвольної інтерференції (intersymbol interference, ISI). Технологія MIMO забезпечує
підвищення завадостійкості та пропускної спроможності системи передачі інформації
шляхом ортогонального просторового рознесення та мультиплексування. Тому сумісна
система MIMO-OFDM є найбільш перспективним рішенням для засобів бездротового зв’язку
нового покоління. Вона успішно реалізована в стандартах LTE, IEEE 802.11 та 802.16 [1 – 3].
Аналіз останніх публікацій. Аналіз основних методів просторового кодування [4 – 6]
показує, що просторово-часове блочне кодування (space-time block codes, STBC) має високу
завадостійкість в частотно-селективних каналах. Однак в умовах нестаціонарності каналу
його ефективність суттєво знижується. Метод просторово-частотного блочного кодування
(space-frequency block codes, SFBC) є більш стійким до нестаціонарної поведінки каналу за
рахунок доплерівського зсуву та випадкових фазових зрушень, але залишається достатньо
чутливим до його частотної селективності.
Таким чином в загальній структурі MIMO-OFDM відомі методи STBC та SFBC
потребують удосконалення: STBC – в частині підвищення стійкості до міжканальної
інтерференції (interchannel interference, ICI), а SFBC – до міжсимвольної інтерференції.
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В більшості випадків канали систем військового радіозв’язку є нестаціонарними з
переважаючою частотною селективністю. В таких умовах для забезпечення надійної
передачі інформації актуальною задачею є розробка ефективного методу STBC з підвищеною
стійкістю до нестаціонарності каналу. Серед основних способів її розв’язання, що полягають
в придушені ICI найбільш ефективним є алгоритм спряженої компенсації [7, 8]. Однак його
завадостійкість суттєво зменшується в каналах зі зростаючою нестаціонарністю та
енергетикою. Тому високоефективне використання технології MIMO-OFDM з STBC-СС
потребує структурної та параметричної оптимізації. Нижче запропоновано удосконалений
метод STBC-СС, що реалізується шляхом оптимального обмеження кількості піднесучих в
OFDM та одночасному посиленні рознесення кодером Уолша-Адамара (Walsh-Hadamard, WH).
Основна частина. Структурна схема технології сумісного просторово-часового
блочного кодування за алгоритмом Аламоуті і спряженої компенсації ICI з посиленим
рознесенням сигналів в MIMO-OFDM 2  1 представлено на рис. 1.
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 dn
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Рис. 1. Структурна схема MIMO-OFDM 2  1 з STBC-СС та посиленим рознесенням сигналів

При реалізації STBC вхідна послідовність попарно некорельованих елементів ансамбля
модульованих сигналів  d n    d 0 , d1 , ..., d N 1 , d N , d N 1 , ..., d 2 N 1 представляється у вигляді
двох векторів

d1   d 0 d1 ... d N 2 d N -1  T ,

d 2   d N d N 1 ... d 2 N 2 d 2 N -1  T ,
де N – кількість піднесучих OFDM; dі  BPSK , QPSK , QAM  M , i  0, 1, ..., N-1.
Відповідно до алгоритму Аламоуті у момент часу t антенами Т1 та Т2 передаються
вектори сигналів d 1 та d 2 , а в момент часу t  T – відповідні їм комплексно спряжені копії  d 2
і d 1 . Канали між передавальними Tі , і  1, 2  і приймальною Rх антенами є незалежними та
характеризуються імпульсними характеристиками h1 та h2 .
На приймальній стороні після прямого швидкого перетворення Фур’є (Fast Fourier
Transform, FFT) отримані вектори сигналів в моменти часу t та t  T описуються виразами:
r1  H1d1  H 2d 2  ξ1 ,
r2  H1d2  H 2d1  ξ 2 ,





де Hі  diag H 0 і H1 і ... H j і ... H N 1 і , i  1, 2 – діагональна матриця з елементами,
що визначають частотну характеристику j-го підканалу і-ї антени;
T
ξ і  ξ 0 ξ1 ... ξ N 1  – вектор значень адитивного білого гаусівського шуму.
Вихідні сигнали декодера STBC в результаті додавання диференційно зважених
сигналів кожного каналу (maximal ratio combining, MRC) [9]
2

2

2

2
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z1  r1H1  r2 H 2  H1  H 2  d1 ,

z 2  r1H2  r2 H1  H1  H 2  d 2 ,

надходять до детектора максимальної правдоподібності (maximum likelihood, ML), який
формує оцінки переданих символів на кожній піднесучій
dˆ n   d n d n N

 T  arg min 

z n  dn

2

,

(1)

d n  D





T

де D – ансамбль сигналів; z n  z n(1) z n( 2)N , n  0, 1, ..., N  1.
Однак оптимальність детектора ML STBC суттєво знижується внаслідок порушення
ортогональності піднесучих OFDM і виникнення ICI [8]. Найбільш ефективним способом
підвищення завадостійкості методу STBC в нестаціонарних каналах є спряжена компенсація
міжканальних завад. Особливість реалізації алгоритму СС сумісно з STBC (STBC-СС) полягає в:
– додатковому введені в нижню гілку схеми рис.1 оператора комплексного
спряження (–)*;
– незалежній передачі сигналів антенами Tі протягом кожного тактового інтервалу;
– когерентному додаванні їх на прийомі.
Відповідно до цього алгоритму сигнали на виході FFT в момент часу t та t  T мають
вигляд:

r11  H1d1 ,

r21  FFT h2  IFFT d 2  



  H d ;



2

2

r12  H1d 2 ,


 h  IFFT d      H  d  ,
2
1
2 1

 r22  FFT 



де rik – вектор сигналів, що приймаються від і-ї антени в k-й момент часу; ⊗ – кругова
згортка.
Результатом їх когерентного додавання є сигнальні вектори:





  






z1  H1r11  H2r22
 H1  H 2  d1 ,



 




z 2   H1r12  H2 r21
 H1  H 2  d 2 ,


на основі яких детектор ML відповідно до алгоритму (1) здійснює
переданих інформаційних символів.
Якість роботи алгоритму СС, як і структури STBC-СС в цілому
нормованого доплерівського зсуву f дT . Найбільша ефективність
завадостійкості STBC-СС має місце при f дT  0,05 [7]. Діапазон

оцінку послідовності
залежить від значень
і необхідний рівень
практично важливих

значень f дT  0,01 ... 0,1. Він відповідає руху об’єктів зі швидкістю 60 … 300 км/год та
роботі радіозасобів в діапазоні 0,5 … 1,0 ГГц, що є актуальним для перспективних систем
радіозв’язку з наземними та повітряними об’єктами. Доплерівський зсув приводить до
нестаціонарності каналу, яка порушує ортогональність піднесучих OFDM, викликаючи ICI.
В таких умовах детектор ML STBC втрачає оптимальність, що суттєво знижує його
завадостійкість.
З метою зменшення величини f дT пропонується параметрична оптимізація MIMOOFDM шляхом зменшення кількості піднесучих з урахуванням обмеження на допустимий
рівень частотної селективності каналу. При цьому втрати завадостійкості за рахунок
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можливого збільшення ISI доцільно компенсувати посиленим рознесенням інформаційної
послідовності сигналів  d n  за допомогою її перетворення кодером Уолша-Адамара
d і  WN d n ,
де WN – одинична ортогональна матриця N  N Уолша-Адамара.
На прийомній стороні відбувається зворотне перетворення Уолша-Адамара вихідних
сигналів блоку FFT, тобто






z1  WN1 H1r11  H2r22
 H1  H 2  d1 ,



 r

z 2  WN1 H1r12  H

  
2
21

 H  H d .
1

2

2

Враховуючи складність аналітичного розв’язання задачі та широкі можливості Matlab,
визначення діапазону мінімально допустимої кількості піднесучих N (розміру вікна FFT,
IFFT) здійснено чисельним методом за допомогою імітаційного моделювання.
Результати моделювання. Проведено імітаційне моделювання двох багатопроменевих
каналів з помірною (ПС) та високою селективністю (ВС). Кожен з каналів має 4 промені, які
поширюються з нормованими затримками (0, 4, 8, 12). Середньоквадратичне значення
затримки для каналу з ПС дорівнює 7,5 106 с, а для каналів ВС – 13,5 106 с. В якості базової
структури використовується: MIMO-OFDM 2  1 з N = 256; циклічний префікс – 64;
тривалість OFDM символу Т = 9,8 108 с; частотний інтервалом між піднесучими Δf = 1,04
кГц; вид модуляції – QPSK; доплерівський зсув частот f д  10 ... 100 Гц . Зазначені
характеристики каналів є найбільш типовими для систем військового радіозв’язку і близькі
до моделей каналів, що розглядаються в [5].
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Рис. 3. Завадостійкість STBC, STВС-CC в
каналі з ПС та різним рівнем
нестаціонарності

Рис. 2. Завадостійкість STBC, SFBC в
стаціонарному каналі  f дT  0 з різним рівнем
селективності

Аналіз кривих рис. 2 показує критичність SFBC до рівня частотної селективності, в
умовах якої полоса когерентності каналу Fк  2f . В результаті нерівномірності
амплітудно-частотної характеристики в межах суміжних підканалів детектор ML SFBC не є
оптимальним, що приводить до втрати його завадостійкості. Так при Рп  2 103 енергетична
ефективність SFBC в порівнянні із STBC в каналах з ПС та ВС зменшується на 5 дБ та 12 дБ
відповідно. Слід зазначити, що завадостійкість системи передачі з STBC в обох каналах
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залишається високою і практично однаковою. Це є наслідком стаціонарності каналу
(оптимальності детектора ML STBC) і достатньої кількості піднесучих, що гарантують низький
рівень ISI в каналах з ПС та ВС. Ефективність запропонованого удосконаленого методу
WHSTBC-CC для ПС та ВС, що базується на зменшенні кількості піднесучих та одночасному
застосуванні перетворення Уолша-Адамара ілюструється кривими на рис. 4 та рис. 5.
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Рис. 5.
Порівняння методів STBC, STBC-CC, WHSTBCCC в каналі з ВС, f д = 50 Гц

Однак, канали систем військового радіозв’язку є нестаціонарними з переважаючою
частотною селективністю. Так аналіз залежності завадостійкості STBC та STBC-СC від
нормованого значення доплерівського зсуву f дT  0,01 ... 0,1 (рис. 3) показує, що при
Рп  10 3 та f дT  0,01 втрата енергетичної ефективності для STBC складає 2 дБ, а при
f дT  0,05 – перевищує 15 дБ.
Зменшення кількості піднесучих від N = 256 до N = 128 та N = 64 в структурі
WHSTBC-CC надає при Рп  10 3 енергетичний виграш в межах 7,0 – 7,5 дБ для обох каналів.
Подальше зменшення N є недопустимим в каналах із зазначеними рівнями селективності
так, як приводить до погіршення завадостійкості за рахунок високого рівня ISI. Тому
структура WHSTBC-CC з N = 64 є оптимальною для типових нестаціонарних частотноселективних каналів систем військового радіозв’язку.
Висновки. Таким чином, запропонований удосконалений метод просторово-часового
блочного кодування, що грунтується на сумісній реалізації процедури STBC-СС,
оптимальному обмеженні кількості піднесучих N = 64 та одночасному посиленні
рознесення сигналів кодером Уолша-Адамара ( W64 ), дозволяє в типових нестаціонарних
частотно-селективних каналах суттєво підвищити надійність, швидкість передачі інформації
та енергетичну ефективність систем військового радіозв’язку. Загальний енергетичний
виграш в порівнянні із класичним методом STBC (2  1, N = 256) при Рп  102  5 103
складає 5 – 12 дБ. Метод може бути успішно використано при розробці перспективних
засобів військового радіозв’язку та широкополосного доступу.
Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка ефективних методів
просторового кодування для каналів з більш високим рівнем нестаціонарності ( f дT > 0,1) та
обмеженим енергетичним ресурсом. Така обстановка має місце при організації зв’язку з
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високодинамічними наземними об’єктами, безпілотними та іншими літальними апаратами в
умовах інтенсивної постановки противником широкополосних завад.
Підвищення ефективності технології MIMO-OFDM в зазначених каналах може бути
досягнено шляхом:
використання просторово-частотного блочного кодування як базового методу
рознесення сигналів, що вимагає інваріантності каналу лише в межах одного OFDMсимволу;
розробки способів підвищення завадостійкості SFBC до впливу частотно-селективних
завад, що не приводить до посилення шуму в каналі;
сумісної оптимізації структури SFBC та системи фазової синхронізації несучої в режимі
придушення доплерівського зсуву до нормованих значень f дT  0,05 ... 0,1 при використанні
ансамбля сигналів M  4 .
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ШУМОВИХ ЗАВАД НА СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З
ПСЕВДОВИПАДКОВОЮ ПЕРЕСТРОЙКОЮ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ
У статті проведено аналіз впливу різних видів шумових завад на системи радіозв’язку з
псевдовипадковою перестройкою робочої частоти.
Ольшанский В.В., Рыбка Е.Н. Оценка влияния шумовых помех на системы радиосвязи с
псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. В статье проведен анализ влияния различных шумовых
помех на системы радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.
V. Olshanskiy, E. Rybka Assessment of the impact of noise interference on radio communication system with
pseudorandom working frequency tuning. In the article the analysis of influence of different noise hindrances is
conducted on the systems of radio contact with pseudorandom working frequency tuning.
Ключові слова: навмисні шумові завади, псевдовипадкова перестройка робочої частоти, критерій,
енергетична ефективність, завадозахищеність.

Постановка завдання в загальному вигляді
Одним з ефективних способів зниження ступеня навмисного радіоелектронного впливу
супротивника є швидка зміна (стрибок) робочої частоти. При цьому захищеність системи
зростає в міру збільшення швидкості стрибку по визначених частотам. Псевдовипадкова
перестройка робочої частоти (ППРЧ) являє собою один з ефективних методів розширення
спектру, при якому сигнал займає смугу частот, значно ширшу порівняно зі смугою,
мінімально необхідної для передачі інформації.
Актуальність дослідження полягає в тому, що на даний час у роботах, наприклад
[1 – 6], відсутній порівняльний аналіз ефективності впливу шумових завад на системи
радіозв’язку з ППРЧ та рекомендації щодо подальшого удосконалення завадостійкості
засобів військового радіозв’язку з ППРЧ.
Мета дослідження
Метою статті є проведення аналізу впливу різних видів шумових завад на роботу
систем військового радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти з
визначенням їх ефективності.
Виклад основного матеріалу
Відомо, що критерієм ефективності дії завад на системи зв’язку з ППРЧ є середня
ймовірність помилки на біт переданої інформації [1]. Тому, виходячи із заданої ймовірності
помилки на біт (для бінарної ППРЧ PE < 1/2), визначимо необхідну потужність завади, що
забезпечує необхідну ймовірність помилки. Для цього розглянемо декілька з них.
1. Загороджувальна по всій смузі шумова завада
Ймовірність помилки на біт для загороджувальній по всій смузі шумової завади
отримуємо згідно з [1] при ймовірності попадання частотного елемента в зону дії завад, при
значенні коефіцієнт γ , що характеризує частину смуги сигналу з ППРЧ, що зайнята завадою
при γ = 1
1
 1  N
PJ  
1
0
  .
PE  exp  

(1)
2
2
E
K
P
s s  

 b

де N 0 – одностороння спектральна щільність потужності шумів, Eb – енергія інформаційного
біту, N J – спектральна щільність завади, PE1 – ймовірність помилки для одного каналу, Pd –
ймовірність знаходження символу.
Припустимо, що при відсутності завади відношення сигнал/шум Eb N0 є великим. Тоді
ймовірність помилки на біт PE (1) можна апроксимувати виразом
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 1 K s Ps 
1
PE  exp 
(2)
.
2
 2 PJ 
Після логарифмування і перетворень згідно з [3] отримаємо вираз для оцінки
потужності загороджувальної завади, що забезпечує задану ймовірність помилки:
Ê
Ps
,
(3)
PJ çàã   s
2 ln 2 PE 
звідки отримуємо, що необхідна потужність загороджувальної завади залежить від
коефіцієнта розширення спектру Ê s , потужності сигналу Ps , та ймовірності помилки PE .
2. Загороджувальна в частині смуги шумова завада.
Для загороджувальної в частині смуги завади оптимальне значення параметра
коефіцієнту перекриття смуги сигналу з ППРЧ, що зайнята завадою γ opt та ймовірність
помилки на біт визначаються згідно з [2]. Звідси для числа частотних каналів M = 2 можна
отримати аналітичне вираз для необхідної потужності завади, що забезпечує задану
ймовірність помилки:
PJ
1
 PJ
K Pe , K P  2 ,
s s
 s s
PE  
KsP
(4)
 1 e  2 PJ s , PJ  1 .
2
K s Ps 2

Звідси отримується необхідна потужність завади:
1
 K sPs PE e,
PE  ,

2e
PJ opt 
(5)
K s Ps

,
1
 2 ln( 2 P ) P  .
E
E

2e
З рівнянь (3) та (5) отримується вираз для виграшу оптимальної в частині смуги завади
для загороджувальної по всій смузі:
1

1
,
PJ çàã 
k
  2 PE e ln( 2 PE ) PE  2e ,
(6)
PJ opt 
1
1,
PE  .
2e
На рис. 1 наведена залежність коефіцієнту виграшу K [дБ] оптимальної
загороджувальної завади від ймовірності помилки на біт в радіолінії з ППРЧ.

Рис. 1. Залежність коефіцієнта виграшу від необхідної ймовірності помилки на біт
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Як висновок з рис. 1, оптимальна завада в частині смуги істотно перевершує
загороджувальну тільки на ділянці малих ймовірностей помилки. Так, наприклад, при PE =
0,05 виграш складає менш ніж 2 дБ, при PE = 0,1 – менш ніж 1дБ. Відповідно до виразу (6)
для M – ічної ППРЧ можна записати наступним чином:
lK s Ps
.
(7)
Pj 
PE
2 ln( 4
)
M

lK s Ps

PE  ,


(8)
k   2 ln( 4 PE )
M


PE  .
1,

Оптимальна завада в частині смуги не здатна здійснити ефективне придушення,
наприклад, з ймовірністю помилки на біт, що перевищує 0,15. Придушення з більш високою
ймовірністю помилки досягається загороджувальною шумовою завадою по всій смузі.
Збільшення коефіцієнту виграшу призводить до значного підвищення завадозахищеності
систем радіозв’язку, ймовірність помилки на біт зменшується трохи менше ніж на порядок.
На рис. 2 показана залежність коефіцієнта пропорційності d від потрібної ймовірності
помилки на біт при різних значеннях коефіцієнта перекриття. Коефіцієнт пропорційності d
для оптимальної завади являє собою випуклу вгору функцію з максимальним значенням
d max  ρPd і перетворюється в нуль в межах інтервалу. Виняток становить вироджений
випадок (який фізично не реалізований) ρPd  1 , при якому, починаючи зі значення PE =
1 2e , коефіцієнт пропорційності дорівнює 1, а виграш завади у відповідь рівний коефіцієнту
розширення спектра K s .
Для загороджувальної по всій смузі завади коефіцієнт пропорційності монотонно
убуває і перетворюється в нуль при PE  ρPd 2 (рис. 2б). З рис. 2а випливає, що в області
малих значень ймовірності помилки виграш завади у відповідь у оптимальної
загороджувальної завади в частині смуги нижче, ніж у загороджувальної по всій смузі.

Рис. 2. Залежність коефіцієнта пропорційності d від необхідної ймовірності помилки на біт при
різних значеннях коефіцієнта перекриття: а) для оптимальної в частині полоси завади, б) для
загороджувальної по всій смузі заваді.

На рис. 3 показано залежність коефіцієнта пропорційності від змінної ρPd при
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фіксованих значеннях ймовірності помилки. З іншого боку, при фіксованому значенні
ймовірності помилки на біт коефіцієнт пропорційності зростає при збільшенні параметра
ρPd (рис. 3). 3а відповідає оптимальної загороджувальної в частині смуги заваді, а рис. 3б –
загороджувальної по всій смузі частот завади де велика піввісь а (по осі абсцис – передавачприймач радіолінії з ППРЧ) і мала піввісь b (по осі ординат) визначаються виразами:

a





1
1   Th  tcïp c  d12, b  1 a2  d122 .
2
2

Рис. 3 Залежність коефіцієнта пропорційності від змінної ρPd при фіксованих значеннях
ймовірності помилки: а) для оптимальної в частині смузі завади, б) для загороджувальної по всій
смузі завади

Еліпс існує при b  0 що тягне за собою виконання нерівності
T t
T t
ρ  h cïp або ρ  h cïp Pd .
(9)
Th
Th
Граничний випадок b =0, при якому нерівність (9) перетворюється в рівність,
відповідає виродженню еліпсу у відрізок прямої, що з’єднує приймач та передавач з ППРЧ.
Якщо припустити, що час спрацювання дорівнює часу контролю ( tcïp  tk ), а ймовірність
правильного визначення частотної позиції також залежить від часу контролю, коли з (9)
отримаємо умови існування еліпсу придушення при синхронному режимі
T t
(10)
ρPd  h k Pîá (tk ) .
Th
Для асинхронного режиму придушення, отримуємо
2


t
 T  k 
T
 h
2 

 P (t ), 0  tk  h ,

çíàõ
k
2

Th
ρPçíàõ (t k )  
(11)
1
 (Th  t k )
Th
 t k  Th .
2
Pçíàõ (t k ),
2

Th

Таким чином, при кожному фіксованому часі контролю t k коефіцієнт ρ , що визначає
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еліпс придушення, задовольняє обмеженням (10), (11). Для багатопозиційної системи
ймовірність правильного визначення частотної позиції залежить від числа частотних позицій
(числа частотних каналів), відношення сигнал/шум по потужності h 2 на вході
Ì
приймального пристрою станції завад.
Висновки:
1. Порівняння загороджувальних завад по всій смузі і в частині смуги показує, що для
завади в частині смуги існує оптимальне значення параметра γ  γ îïò , максимізуючи середню
ймовірність помилки на біт в радіолінії з ППРЧ при заданому розмірі алфавіту і ефективному
відношенні сигнал/шум qåô2 .
2. При потужності завади PJ , меншою ніж критичне значення PJ  K s Ps α , значення
γ îïò <1 і потужність завади зосереджується в частині смуги. Однак така завада може
забезпечити ймовірність помилки менше, ніж PE = 0,1834.
3. При PJ > P  оптимальна завада в частині смуги перетворюється на загороджувальну
по всій смузі та зі зростанням потужності може забезпечити необхідну ймовірність помилки.
4. Оптимальна завада в частині смуги є більш ефективною ніж загороджувальна завади
тільки в тих випадках, коли потрібно здійснити придушення з малою ймовірністю помилки
на біт ( PE <0,1834).
5. Виграш загороджувальної завади у завади у відповідь (як в частині смуги, так і у всій
смузі) прямо пропорційний коефіцієнту розширення спектра K s .
6. Коефіцієнт пропорціональності нелінійним чином залежить від двох параметрів:
необхідної ймовірності помилки на біт PE після придушення та середнього часу придушення
завади у відповідь частотного елемента сигналу з ППРЧ T Í .
7. Для підвищення завадозахищеності систем військового радіозв’язку з ППРЧ
потрібно провести синтезування технологічних переваг інших інформаційних технологій з
метою досягнення технічної переваги систем та засобів військового радіозв’язку.
Напрямки подальших досліджень
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку методики формування
сигнально-кодових конструкцій програмованих радіозасобів з псевдовипадковою
перестройкою робочої частоти з метою підвищення їх енергетичної ефективності.
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МЕТОД ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ОВТ
В статті описаний метод оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ, який можливо
застосовувати при оцінці збалансованості розвитку підприємств-виробників ОВТ.
Паламарчук С.В., Троцько Л.Г. Разработка метода оценки надежности предприятий
производителей ВВТ. В статье описан метод оценки надежности предприятий- производителей ВВТ,
который возможно применять при оценке сбалансированного развития системы вооружения.
S. Palamаrchuk, L. Trotsko Development of method of estimation of reliability of enterprises-producers
armament and military technique. In the article described the method for evaluating the reliability of manufacturers of
weapons and military equipment.
Ключові слова: підприємство-виробник, озброєння та військова техніка (ОВТ), метод аналізу мереж
(ANP-process), мережева структура, кластер, рівень надійності.

Постановка проблеми.
Кожне підприємство, що виробляє військову продукцію повинно відповідати вимогам
щодо своєчасного виконання оборонних замовлень. Однак завжди існує ризик зриву
виконання замовлення в результаті впливу ряду причин.
Тому оцінка надійності виробника військово-технічної продукції є особливо важливим
і актуальним завданням.
Актуальність цього завдання обумовлена необхідністю своєчасного і якісного
виконання оборонного замовлення, особливо в умовах проведення АТО, коли питання
оснащення новими зразками озброєння стоїть дуже гостро.
Для оснащення ж Збройних Сил України відповідними зразками необхідно
здійснювати не тільки власне виробництво але і закупівлю певних зразків за кордоном у
різних виробників, оцінка надійності яких повинна здійснюватися об’єктивно.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанню дослідження виробництва воєнно-технічної продукції були приділена значна
увага дослідників як в Україні так і за кордоном. В Україні цією проблематикою займалися
такі дослідники як В.О. Смірнов, В.М. Бегма, О.М. Рябець, В.В. Томчук, Борохвостов В. К.,
Сушак М.Б. В Російській Федерації питання виробництва продукції військового призначення
досліджував Буренок В.М.
Дослідження цих фахівців стосувалися таких складних тем як планування розвитку
систем озброєння, військово-технічне співробітництво і кооперація випуску окремих зразків
озброєння, ціноутворення ОВТ тощо[1 – 3]. Разом з тим питання оцінки надійності
підприємств-виробників ОВТ розглядалося лише в контексті удосконалення виробничого
процесу [4] або оцінки впливу технологічного розвитку підприємств на удосконалення
Збройних Сил України [5].
Питання ж оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ в контексті розвитку систем
озброєння, що ґрунтується на своєчасному виконанні оборонного замовлення практично не
досліджувалося.
Метою статті є розробка методу оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ який
можливо застосовувати при оцінці збалансованості розвитку підприємств-виробників ОВТ.
Виклад основного матеріалу.
Під надійністю підприємства-виробника ОВТ в статті розуміється здатність цього
підприємства виконувати оборонні замовлення з випуску зразків ОВТ з належною якістю і в
заявлений термін. Також в цій публікації використовується припущення про те, що кожне
підприємство-виробник ОВТ може бути тільки умовно надійним. Ненадійність підприємстввиробників пояснюється умовами середовищ в яких вони працюють.
Ці умови полягають в залежності від поставників комплектуючих, кон’юнктури ринку
готової продукції оборонного призначення, рівня фінансування, політичної ситуації тощо.
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Окремі з цих умов формуються самим підприємством, однак більшість не залежить від
нього. Тому, метод оцінки надійності повинен відповідати наступним вимогам:
враховувати специфіку роботи підприємства-виробника;
враховувати вплив зовнішніх факторів на роботу підприємства-виробника;
розробити показники оцінки надійності підприємства-виробника;
розробити (вибрати) математичний апарат для оцінки надійності підприємствавиробника.
В якості показників надійності підприємства-виробника пропонуються:
залежність від постачання комплектуючих і матеріалів із інших підприємств
(інших країн);
рівень фінансових вкладень у виробництво;
укомплектованість необхідними кадрами;
наявність відповідного устаткування;
можливості з диверсифікації виробничих процесів та постачання;
можливості з нарощування виробничих потужностей;
можливості з впровадження нових технологій;
накладення санкцій на підприємство з боку інших держав;
інші показники, що характеризують специфіку виробництва конкретного підприємства.
Виходячи з вищесказаного, знаходження єдиного критерію надійності для
підприємства-виробника ОВТ є надзвичайно проблематичним, а часто і неможливим. Тому,
для здійснення оцінки надійності доцільно використати методи, ґрунтовані на оцінках, що
поєднують як експертні міркування, так і кількісні характеристики.
В основу розробленого методу оцінки надійності, покладений методу аналізу мереж
(ANP-process) [6]. Сутність цього методу зводиться до здійснення поетапної експертної
оцінки показників, сформованих у групи (кластери). Всі кластери об’єднані у мережу, що
має декілька типів зв’язків, рис. 1

Рис. 1. Приклад мережевої структури зі зворотними залежностями

Для оцінки надійності підприємств до кластерів, що складають мережу оцінювання
повинні входити: залежність від постачання комплектуючих і матеріалів із інших
підприємств (інших країн), рівень фінансових вкладень у виробництво, укомплектованість
необхідними кадрами, наявність відповідного устаткування, можливості з диверсифікації
виробничих процесів та постачання, можливості з нарощування виробничих потужностей,
можливості з впровадження нових технологій, накладення санкцій на підприємство з боку
інших держав, інші показники, що характеризують специфіку виробництва
конкретного підприємства.
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Метод складається із семи етапів, які головним чином співпадають з етапами методу
аналізу мереж (ANP-process). Запропоновано надійність підприємства оцінювати за трьома
рівнями – низький рівень, середній рівень і високий рівень. Відповідно до цих рівнів може
бути вироблений комплекс заходів з формування військового замовлення для конкретного
підприємства.
З цієї причини в основу методу покладена математична модель методу аналізу мереж
[6]. Особливістю цього методу є простота використання, наочність, гнучкість і можливість
враховувати велике число показників які мають як кількісну так і якісну природу.
До основних етапів цього методу у відповідності до поставленої задачі відносяться [6].
1. Детально описати особливості функціонування підприємства-виробника ОВТ в
контексті визначення його надійності з врахуванням зв’язків та зовнішніх впливів, що
характеризують його діяльність, таких, як потреби у сировині, комплектуючих,
фінансування, фахівцях тощо.
Визначити і охарактеризувати рівні надійності підприємства. В якості орієнтовних
рівнів можуть бути такі.
Високий рівень надійності – підприємство здатне виробляти і постачати певні типи
ОВТ в необхідних кількостях і в задані терміни.
Вплинути на виробництво та постачання можуть тільки непередбачувані обставини –
воєнні дії, природні катастрофи, диверсії тощо.
Середній рівень надійності – підприємство може зірвати поставки через ряд обставин,
що можуть виникнути незалежно від нього. До таких обставин відносяться – ненадійність
суміжних постачань, наявність санкцій з боку інших країн.
Низький рівень надійності – підприємство може зірвати поставки через причини, що
склалися на самому підприємстві. До них можуть відноситися – брак виробничих
потужностей, відстала технологічна база, брак кваліфікованих працівників, відсутність
можливостей з диверсифікації постачання тощо.
2. Виходячи із результатів попереднього етапу побудувати мережу кластерів (або
компонентів) і їх елементів, що поєднує в собі процес функціонування підприємства. Перед
початком побудови мережі узгодити позначення та розташування кластерів.
Рівні надійності підприємства обов’язково повинні входити до мережі у вигляді
окремих кластерів.
3. В побудованій мережі встановити зв’язки, що характеризують зовнішні і внутрішні
залежності даного підприємства. Уважно визначити напрямки стрілок у зв’язках між
кластерами, враховуючи, що двонаправлена стрілка означає взаємозв’язок між кластерами.
Встановлення замикаючих зв’язків (кластер замикається сам на себе) також
допускається, рис. 1.
4. Відповідно до створеної мережі побудувати суперматрицю виду
рис. 2,
розташувавши послідовно всі елементи зверху вниз по вертикалі і зліва направо по
горизонталі.
де W – квадратна зворотньосиметрична матриця матриця з результатами парних порівнянь;
Wij – ij-й результат парних порівнянь;
n – кількість стовпчиків і рядків матриці.
Кожен стовпчик матриці (1) являє собою головний власний вектор впливу елементів іго компоненту мережі на елементи j-компоненту. Нульові елементи вектора відповідають
елементу, що не здійснюють впливу.
Здійснити парні порівняння в кластерах або обчислення (якщо елементи кластеру
мають кількісні значення) і розрахувати пріоритети.
Результати розрахунків занести у відповідні стовпчики суперматриці.
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Рис. 2. Загальний вигляд суперматриці

Елементи Wij називаються блоками і являють собою матриці виду:
𝑊𝑖1 𝑗1

⋯
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𝑊=[ ⋮
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⋱
⋯

⋮

𝑗

𝑊𝑖𝑛 𝑗𝑛
𝑖

]

(1)

𝑗

5. Для уникнення циклічності перевірити суперматрицю на звідність. Якщо вона не
зведена звести її.
6. Розрахувати пріоритети суперматриці шляхом множення. Цикл множення доцільно
перервати на шостій ітерації.
7. Зробити висновки і проаналізувати отриманий результат.
Результат не завжди повинен бути однозначним. Випадки наближених значень
двох(трьох) рівнів надійності можуть свідчити про брак інформації стосовно цього
підприємства, некоректно створену мережу або залучення не досить кваліфікованих
експертів.
Приклад оцінки на основі запропонованого методу. Окреме підприємство-виробник
здійснює випуск певного типу продукції військового призначення. Необхідно оцінити його
надійність. На підприємство не накладені санкції щодо постачання визначеного типу
продукції. То ж кластерами для оцінки були запропоновані наступні.
1. Залежність від постачання комплектуючих і матеріалів із інших підприємств (інших
країн): залежність від постачання критично важливих матеріалів (1а); залежність від
постачання сировини (2а).
2. Рівень фінансових вкладень у виробництво: для випуску зазначеного типу продукції
малими партіями – низький (1b); для масового випуску зазначеного типу продукції малими
партіями – високий (2b).
3. Укомплектованість необхідними кадрами: потребує значного доукомплектування
(1c); потребує незначного доукомплектування (2c); не потребує доукомплектування(3c).
4. Наявність відповідного устаткування: все устаткування необхідно закуповувати і
налагоджувати протягом тривалого часу1 (d); частина наявного устаткування може бути
модернізоване на місці за короткий термін (2d).
5. Можливості з диверсифікації виробничих процесів та постачання: можлива повна
диверсифікація за короткий термін (1e); можлива лише часткова диверсифікація за
критичними поставками (2e); диверсифікація неможлива взагалі (3e).
На рис. 2 показана мережа для прикладу. В мережі позначені альтернативи А1–
високий рівень надійності, А2 – середній рівень надійності, А3 – низький рівень надійності.
Цей перелік є дещо спрощеним, оскільки приклад демонструє сутність методу. Для
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здійснення повноцінної оцінки можливе використання більшої кількості кластерів та їх
елементів.
Наявність відповідного
устаткування

Укомплектованість
необхідними кадрами

1c

2d

1d

3c

2c

Рівень фінансових вкладень
у виробництво

Залежність від постачання
комплектуючих і матеріалів
із інших підприємств

1b

1а

2b

2а
Можливості з диверсифікації
виробничих процесів та
постачання

1e

2e

3e

Альтернативи

А1

А

А2

Рис. 2 – Вигляд мережі для прикладу оцінки надійності підприємства

Приклад здійснення оцінки в одній матриці парних порівнянь для мережі рис. 2
показаний на рис. 3. На рис. 3 експертні значення парних порівнянь відповідно до
універсальної шкали наведеної в [6] заносяться у клітинки матриці.
Наприклад, для при відповіді на питання „Чи потребує підприємство
доукомплектування при низькому рівні фінансових вкладень у виробництво для випуску
продукції малими партіями?” експерти віддали деяку перевагу значному доукомплектуванню
(оцінка 2 на рис. 3). Зворотне судження буде симетричним і складатиме 1/2 або 0,5.
Результат оцінки наведеної матриці парних порівнянь показаний у стовпчику
„Пріоритет”. Заповнена значеннями пріоритетів, отриманих в результаті парних порівнянь
матриць подібних до наведеної на рис. 3, суперматриця для наведеного прикладу матиме
вигляд показаний на рис.4. Після відповідних розрахунків (зведення та множення
результуюча матриця матиме вигляд показний на рис. 5. На рис. 5 видно, оцінка рівня
надійності підприємства-виробника висока (А1 = 0,5), решта альтернативних оцінок значно
поступаються (А2 = 0,32; А3 = 0,18).
Низький рівень фінансових
вкладень у виробництво для
випуску зазначеного типу
продукції малими партіями
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Рис. 3 – Приклад матриці парних порівнянь заповнена значеннями експертних суджень з
розрахованими значеннями власного вектора та пріоритетами
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Рис. 3. Суперматриця заповнена значеннями пріоритетів отриманих
в результаті парних порівнянь

Висновки
Перевагами запропонованого методу є універсальність і простота використання.
Оскільки метод передбачає застосування експертних суджень, він позбавлений недоліків,
притаманних методам, що використовують аналітичні залежності, які дають можливість
здійснювати оцінки за допомогою спрощених формул, що не враховують цілого ряду
показників, що мають якісну природу.
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Рис. 4. Результуюча матриця із розрахованими значеннями переваг альтернатив

Можливість будувати мережі, що враховують специфіку виробництва для конкретного
підприємства робить цей метод універсальним. Простота забезпечується можливістю
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реалізації методу та розрахунку мереж досить значної складності на існуючих програмних
продуктах таких як Microsoft Excel, Gnumeric та інших [7 – 10].
Напрямком подальших досліджень запропонованого методу може бути розробка
методики із застосуванням одного із додатків методу аналізу мереж – технології BOCR[6].
Ця технологія передбачає комплексну оцінку в якій враховується переваги, що надаються
певним підприємством (Benefits), можливості які надає розробник ОВТ у подальшому
(Opportunities), вартісна складова (Costs) та ризики, обумовлені вибором (Risks).
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УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ В СИСТЕМІ
ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ОБСТАНОВКИ
Проведене дослідження ефективності оптичних засобів спостереження в підсистемі
відеоспостереження інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України і
розроблений вдосконалений алгоритм оптимального спостереження об’єктів в оптично-електронних
системах спостереження охорони державного кордону.
Прокопенко Е.В, Иванов А.В., Садиков О.И., Макарчук В.И. Усовершенствование алгоритмов
обнаружения в системе збора и обработки данных обстановки. Проведено исследование эффективности
оптических средств наблюдения в подсистеме видеонаблюдения информационно-телекоммуникационных
систем Государственной пограничной службы Украины и разработан усовершенствованный алгоритм
оптимального обнаружения объектов в оптикоэлектронных системах наблюдения охраны государственной
границы.
Y. Prokopenko, A. Ivanov, О. Sadukov, V. Makarchyk Study of efficiency optoelectronic surveillance systems
in engineering and technical control of state border. The investigation of the effectiveness of optical surveillance
equipment video surveillance subsystem information and telecommunication systems of the State Border Service of
Ukraine and developed an advanced algorithm for optimal detection of objects in the optoelectronic surveillance
systems of protection of the state border..
Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна система, оптично-електронне спостереження, метод
виявлення, співвідношення подібності, метод послідовного аналізу.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Функціонування Державної
прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужба) в умовах проведення
антитерористичної операції на східних рубежах держави вимагає створення єдиного
інформаційного простору висвітлення даних обстановки – сукупності баз та банків даних,
технологій їх ведення та використання, інформаційних систем та телекомунікаційних
мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і по загальним правилам [1]. У
відповідності до [2] заплановано модернізацію системи охорони державного кордону з
урахуванням сучасних викликів і загроз, забезпечення розвитку інформаційної, оперативної,
технічної та фізичної складових частин цієї системи, створення суцільної зони
спостереження на морській ділянці державного кордону, вдосконалення системи аналізу
ризиків та кримінального аналізу, упровадження сучасних засобів здійснення контролю,
спостереження та інформаційних технологій. З урахуванням реальних і потенційних воєнних
загроз постає необхідність у інженерно-технічному та фортифікаційному облаштуванні
державного кордону, місць дислокації прикордонних підрозділів, несення служби
прикордонних нарядів [1]. Одним з напрямків вирішення даного завдання є створення
системи оприкоелектронного спостереження на загрозливих напрямках.
Дослідження існуючих технічних засобів та ділянок державного кордону на яких
ведеться оптикоелектронне спостереження показав, що прийом та обробка сигналів, як
правило, проводиться на фоні значного рівня завад, що маскують інформативні ознаки
сигналів і в цілому спотворюють їхні параметри. Таким чином, в процесі прийому та
обробки сигналів, необхідно вирішувати наступні завдання: виявити сигнал і виміряти
параметри корисних інформаційних складових в його об’ємі не припиняючи
спостереження [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної
проблеми та на які опирається автор. Алгоритми оптимальної обробки в
оптикоелектронних системах спостереження подібні до алгоритмів що застосовуються в
радіолокації [4]. При цьому одною з основних відмінностей є те, що в більшості умов
оптикоелектронного спостереження яке притаманне місцевості на державному кордоні (в
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режимі сканування, наявності динамічного фону, статичних сторонніх об’єктів), задачу
виявлення сигналів від об’єктів, що не належать фону можливо вирішити тільки на відносно
короткому етапі їх появи, а не на етапі їх присутності. Дана проблематика висвітлена в
роботах поважних авторів, зокрема Лєнков С. В., Катеринчук І. С., Шинкарук О. М.,
Чесановський І.С.
Проте, як показало дослідження питання оптимальної процедури виявлення сигналу і
порівняння його з прийнятим порогом відношення правдоподібності, який на відміну від
відомих передбачає розрахунок його значення в інтервалі часу (кількості кадрів), що
задовольняє умові мінімального часу невиявленого існування об’єкта в площині
електронного зображення вирішене не повністю і потребуює удосконалення.
Мета статті є удосконалення алгоритмів виявлення в системі збору і обробки даних
обстановки.
Виклад основного матеріалу дослідження. В системах відеоспостереження, що
використовуються на державному кордоні застосовувати класичні методи побудови
оптимальних виявлячів недоцільно, в першу чергу через те, що при обробці сигналів з
виходу відеореєстратора є певні особливості в співвідношенні часових інтервалів огляду і
наявності об’єктів.
Основним індикатором цих особливостей, є висока залежність ймовірності виявлення
об’єкту від середнього часу не виявлення, при знаходженні його в зоні спостереження [3]. А
отже, за таких умов, метод виявлення об’єкту, що з’являється в невизначений момент часу 𝑡1̅
і при якому, для заданого розподілу ймовірностей P(t0 ) , середній час невиявленого
існування об’єкту найменший, полягає в наступному: при кожному значенні n  1, 2,3...
обчислюється величина відношення правдоподібності Λ(𝑍𝑛 ), що визначається з виразу:
n

n

n )   ( Zik ),

(1)

k 1 i  k

де ( Zik ) – відношення правдоподібності для множини Z ik відліків сигналу при наявності
об’єкту в зоні спостереження, рішення про появу об’єкту приймається, якщо при деякому п
ця величина перевищує поріг Cn .
Величину ( Z n ) , в даному випадку, можна записати в наступному вигляді [4]:

 n 1 n1

( Z n )  1   ( Zi )  ( Z n ),
 k 1 i k


(2)

де
( Zi ) 

P1 ( Zi )
P (Z )
 ( Z n )  1 n .
P0 ( Zi )
P0 ( Z n )

Оскільки
n 1 n 1

 (Z ) (Z
k 1 i  k

),

(3)

1  (Z n1 ) .

(4)

i

n 1

то з формули (2) отримуємо

( Z n ) 

( Z n )

Відповідно цього рекурентного співвідношення, оптимальний пристрій виявлення
об’єкту при реалізації системи відеоспостереження, містить перемножувач, суматор,
пристрій пам’яті, і попроговий пристрій (рис. 1).
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Пороговий
пристрій
Обчислювач

Формувач
одиничних
елементів

Запам’ятовуючий
пристрій

Рис. 1 – Структура пристрою виявлення сторонніх об’єктів на відео зображенні

В даній структурі, запам’ятовуючий пристрій зберігає вихідну величину
перемножувача протягом періоду проходження відліків послідовності Z n , реалізуючи
рекурентність обробки, а пороговий пристрій виробляє сигнал наявності цілі, якщо вихідна
величина ( Z n ) перевищує поріг Сn .
Описаний метод виявлення відповідає таким умовам, при яких об’єкт, з’явившись у
зоні спостереження, залишається в ній до виявлення. Якщо час перебування об’єкту
обмежений і дорівнює n періодам огляду (кадрам), то нижню межу суми по k слід
прийняти рівною n  r  1 . При цьому в виявлячі при кожному значенні n обчислюється і
порівнюється з порогом Cn величина
n ) 

n

n

  (Z ),

k  n  r 1 i  k

(5)

i

Останній вираз можна записати у вигляді:
r n )  n )  nr ),

(6)

де
n 1 n 1

nr )   ( Zi ).

(7)

k 1 i  k

Пристрій виявлення цілі для розглянутих умов відрізняється від попереднього
додатковим блоком пам’яті і схеми віднімання (рис. 2).
Пороговий
пристрій
Обчислювач

Формувач
одиничних
елементів

Запам’ятовую
чий пристрій

Запам’ятовую
чий пристрій

Рис. 2 – Структура пристрою якнайшвидшого виявлення при обмеженому часі перебування
об’єкту в зоні спостереження

Блок пам’яті призначений для зберігання величини nr ) протягом r періодів
огляду. Цей блок повинен мати r  1 комірок пам’яті для зберігання наступних величин:
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nr 1 ), nr 2 ),..., n1 ). Схема віднімання формує різницю  r n ) величин n ) і
nr ) , перша з яких надходить із виходу перемножувача а друга з блоку пам’яті.
Запропонований оптимальний метод виявлення об’єктів передбачає необхідність
включення в обчислення при кожному значенні n , величину n ) усіх відліків
спостережуваної послідовності  n , починаючи з n  1 . Якщо об’єкт з моменту появи і до
виявлення може перебувати в різних елементах розрізнення контрольованої зони, то
кількість можливих траєкторій об’єкту, для кожної з яких у пристрої виявлення повинна
обчислюватися величина відношення правдоподібності, може бути дуже великою, а пристрій
виявлення занадто складним.
У зв’язку з цим, замість рекурентного співвідношення (4) можна використати
спрощений варіант [3]:
max n1 ) n ),  max n1 ) 1,
(8)
 max n )  
 max n1 ),1. ,
n ),



При цьому, рішення про появу об’єкта видається в тому випадку, коли  max  n )  С , де
поріг C не залежить від n і вибирається виходячи з необхідності забезпечення заданого
значення t0 .
Перехід до даного співвідношення заснований на використанні правила „відбору
більшого значення”. Дане правило полягає в тому, що n ) приймається найбільшим із
двох:  n ) або  n1 )  n ) . Перша із цих величин представляє собою коефіцієнт
правдоподібності, що відповідає гіпотезі „об’єкт з’явився між (n  1) -м і n -м періодами
огляду”. Друга дорівнює найбільшому з n  1 коефіцієнтів правдоподібності, кожний з яких
відповідає одній з наступних гіпотез: „об’єкт з’явився перед першим оглядом”, „об’єкт
з’явився перед другим оглядом”, ... „об’єкт з’явився перед n  1 -м оглядом”. Таким чином,
вираз (8) визначає найбільший з n коефіцієнтів правдоподібності, кожний з яких відповідає
або одній з перерахованих гіпотез, або гіпотезі „об’єкт з’вився перед n -м оглядом”.
Характер зміни величини  max n ) в області її значень менших одиниці, можна не
фіксувати в процесі обробки, тобто при max n )  1 вважається max n )  1.
Таким чином, „сигнальна” множина буде містити у собі всі послідовності  n , що
задовольняють умові
(9)
 max n )  C,
де
max n1 ) n ) 1,
(10)
 max n )  1,max n1 )n ), 
max n1 ) n )1.



Особливість розглянутого методу виявлення об’єкту полягає в тому, що величина
 max n ) ухвалює значення, що дорівнює одиниці, якщо при деякому n виконується умова
max n )  1 . При цьому послідовність  n виключається з обробки. Зазначена особливість
призводить до істотного спрощення пристрою обробки при виявленні рухомих об’єктів.
Замість величини  max n ) у пристрої простіше обчислювати її логарифм L( Z n ) і
порівнювати його з порогом lg C .
Логарифмуючи обидві частини виразу, одержуємо
n1 ) l n )  0,
(11)
Ln )  0,Ln1 )l n ), LL
n1 ) l n )0,



де

 P (Z ) 
l n )  lg n   lg  1 n  .
(12)
 P0 ( Z n ) 
Описаний метод виявлення тотожний з методом послідовного спостерігача у випадку,
коли нижній поріг дорівнює одиниці.
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Пристрій виявлення об’єкту при використанні даного методу містить блок формування
величини ln ) , суматор, блок пам’яті і пороговий пристрій (рис. 3).
Пороговий пристрій

Об’єкт

Обчислювач

Zn
Запам’ятовуючий
пристрій

Рис. 3 – Структура пристрою виявлення об’єкту методом послідовного аналізу

Відповідно даної схеми, в суматорі проводиться додавання величин ln ) і l n1 ) .
Якщо сума цих величин L( Z n ) від’ємна, то її значення приймається нульовим. Пороговий
пристрій видає сигнал про наявність об’єкту, якщо L(Z n )  lg C.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що при виявленні стороннього об’єкту на
електронному зображенні, поряд з розглянутими оптимальними методами можуть
використовуватися так звані серійні критерії виявлення. В останньому випадку рішення про
появу об’єкту, що видається після надходження у виявляч відліку Z n визначається k
відліками послідовності n  nk 1 , nk 2 ,..., Zn , де k – задане число. Порівняння
запропонованого методу послідовного аналізу і серійних критеріїв показує, що цей метод
забезпечує значно менший час tn при виявленні слабких сигналів.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Основною задачею обробки сигналів у системах оптикоелектронного спостереження є
виявлення корисного сигналу і вимірювання його параметрів на фоні шуму. При цьому
особливе значення мають методи, що задовольняють деякій істотній вимозі спостереження,
що представляє собою критерій оптимальності. При відомих апріорних характеристиках
сигналу і суміші сигналу з шумом актуальним є проведення подальших наукових досліджень
щодо підвищення оптимальної процедури виявлення сигналу і порівняння його з прийнятим
порогом відношення правдоподібності, який на відміну від відомих передбачає розрахунок
його значення в інтервалі часу (кількості кадрів), що задовольняє умові мінімального часу
невиявленого існування об’єкта в площині електронного зображення.
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ЛІТАЮЧІ САМООРГАНІЗУЮЧІ РАДІОМЕРЕЖІ
Розглянуто основні підходи до побудови та функціонування літаючих самоорганізуючих мереж
радіозв'язку на основі БпЛА. Представлений короткий огляд існуючих методів (протоколів) фізичного,
канального, мережевого, транспортного і прикладного рівнів передачі даних і визначено напрями їх подальших
досліджень.
Романюк В.А., Степаненко Е.А., Восколович А.И., Панченко И.В. Летающие самоорганизующиеся
радиосети. Рассмотрены основные подходы к построению и функционированию летающих
самоорганизующихся сетей радиосвязи на основе БпЛА. Представлен краткий обзор существующих методов
(протоколов) физического, канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней передачи данными и
определены направления их дальнейших исследований.
V.Romaniuk, E.Stepanenko, A.Voskolovich, I.Panchenko Flying ad-hoc networks. The main approaches to
the construction and operation of flying self-organizing radio communication networks based on UAV are considered.
A brief review of the existing methods (protocols) of the physical, channel, network, transport and application levels of
data transmission is presented and directions for their further research are determined.
Ключові слова: БпЛА, мульті-БпЛА, самоорганізуючі радіомережі.

Постановка завдання в загальному вигляді. Оснащення безпілотних літальних апаратів
(БпЛА) радіозасобами разом з бездротовими маршрутизаторами та інформаційними
системами управління, здатними здійснити колективне виконання завдання БпЛА, призвело
до появи нового актуального науково-технічного напряму – самоорганізуючих літаючих
мереж зв’язку (ЛМЗ) [1 – 12].
Літаючі мережі можуть бути застосовані для виконання таких основних завдань:
для швидкої організації резервної мережі (каналів) радіозв’язку з наземними
абонентами, забезпечення оперативного зв’язку у важкодоступній зоні (районі виконання
бойового завдання), ретрансляція (маршрутизація) інформаційних потоків через БпЛА;
збільшення зони покриття (розгортається при існуючій інфраструктурі зв’язку,
наприклад, для швидкого відновлення після часткового або повного руйнування,
розвантаження базових станцій в місцях скупчення людей і т.п.);
опитування і збір даних з віддалених сенсорних вузлів (полів), які накопичили
інформацію за час автономної роботи і т.п.;
повітряний моніторинг території при проведенні розвідувальних і пошуковорятувальних завдань, передача на наземну станцію відеоданих і зображень в реальному
режимі часу і т.д.;
контроль небезпечних техногенних ділянок, цілодобовий контроль над стратегічними
об’єктами, охорона кордонів, моніторинг транспортного трафіку і т.п.
Найбільш важливою перевагою літаючих мереж є здатність забезпечувати зв’язок в
реальному часі без наявності будь-якої інфраструктури.
Для цих цілей в даний час зазвичай використовується комплекс, що складається з
одного або декількох БпЛА, які передають відеодані з бортової камери на наземну станцію за
прямим радіоканалом. Таке рішення має множину недоліків:
дорогі БпЛА покладаються на потужне радіоустаткування;
вони обмежені якістю радіоканалу і зарядом акумуляторною батареєю (запасом
палива), що, в свою чергу, впливає на охоплення території і максимальний час виконання
бойових завдань;
вони уразливі перед засобами РЕБ і можуть бути навмисно виведені з ладу.
У зв’язку з цим з недавнього часу світовим науковим співтовариством досліджується
ідея використання для узгодженого виконання бойових завдань групи недорогих БпЛА. Такі
вузли можуть використовувати стандартні бездротові технології передачі даних (наприклад,
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Wi-Fi, WiMAX, LTE) і бути застосовані не тільки як джерело відеоданих з камери на борту
БпЛА, а також в якості ретранслятора (маршрутизатора), утворюючи багатозв’язну меш
(mesh) топологію мережі. При цьому вихід з ладу одного або декількох вузлів, як правило, не
тягне за собою повне припинення виконання завдання.
Застосування самоорганізуючої мережі на БпЛА дозволяє:
істотно розширити територію виконання бойового завдання за рахунок передачі даних
через проміжні вузли;
підвищити максимальну тривалість її проведення (аж до цілодобової) шляхом
поетапної заміни вузлів з розрядженими акумуляторними батареями;
в умовах виведення з ладу одного або декількох БпЛА підвищити живучість мережі
шляхом автоматичної реконфігурації топології мережі;
істотно знизити вартість технічних рішень.
Аналіз останніх публікацій. Аналізу літаючих самоорганізуючих мереж FANET (Flying
Ad Hoc Network) присвячено значна кількість публікацій [1 – 12]. На відміну від мобільних
радіомереж типу MANET (Mobile Ad Hoc Network) [13] і автомобільних радіомереж VANET
(Vehicular Ad Hoc Network) вони представляють особливий вид самоорганізуючих
радіомереж на основі безпілотних літальних апаратів.
Використання БпЛА дає не тільки безліч можливостей для надання нових послуг, але
задає ряд проблем їх функціонування. Швидка зміна топології в просторі через високу
мобільність вузлів, обмежені енергетичні можливості БпЛА накладають багато додаткових
труднощів реалізації радіомережі на різних рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих
систем (ЕМВОС): фізичному, канальному, мережному, транспортному, прикладному рівнях.
Метою статті є розгляд різних аспектів побудови та невирішені завдання щодо
організації функціонування мереж типу FANET.
Основний матеріал. Особливості FANET припускають необхідність вирішення низки
додаткових наукових та інженерних задач в порівнянні з радіомережами типу MANET і
VANET [1]. Порівняльна характеристика ad-hoc мереж представлена в табл. 1.
Порівняльна характеристика різних ad-hoc мереж
Таблиця 1
Характеристика

MANET

VANET

FANET

Мобільність,
напрям
переміщення
вузлів

Відносно невисока швидкість
переміщення (2 м/с) в
випадком напрямі або
групове переміщення
абонентів в визначеному
напрямі (для військових).

Висока швидкість
переміщення: (20 – 30 м/с) по
шосе, (6 – 10 м/с) в місті.
Прогнозоване переміщення
по дорогам місцевості (для
військових)
“Зірка” у взаємодії з
дорожньою інфраструктурою,
випадкова між автомобілями
або при переміщенні поза
шляхами
Висока

Висока швидкість переміщення (0
– 100 м/с) в просторі, повітряні
вузли координують свої дії та
здійснюють переміщення згідно
завдання (роева стратегія)

Топологія

Випадкова

Щільність
розміщення вузлів
Тип системи
управління

Низька

Зміна
топології

Децентралізоване
управління
Динамічна, непередбачувана,
можливий розподіл мережі на
підмережі

Збереження енергії
батарей

Кожний вузол повинен
економити енергоресурс
батарей

Децентралізоване
управління
Більш динамічна ніж
MANET, рух лінійний,
можливий розподіл мережі на
підмережі
Не потребує, вузол може
використовувати окрему
батарею або акумулятор
машини

“Зірка” з централізованим
управлінням, випадкова при
децентралізованому, типа меш при
змішаному
Дуже низька
Централізоване або
децентралізоване
Повільна або швидка, можливий
розподіл мережі на підмережі,
взаємодія координується вузлами
Малі БпЛА повинні економити
ресурс батарей. Вага батареї
впливає на характеристики БпЛА і
час польоту.

Можливі варіанти призначення ЛМЗ, організації системи управління, топологія, типи
БпЛА представлені на рис. 1.
ЛМЗ можуть бути побудовані на БпЛА різних типів, що відрізняються за своїми
105

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
характеристиками: маса, висота, швидкість і час польоту, вага корисного навантаження, тип
силової установки, способи запуску і приземлення, радіус дії, режим управління, ціна,
літакового або вертолітного типу та ін. Умовно БпЛА зазвичай поділяють на три великі
категорії: дистанційні пілотовані апарати, автоматичні і гібридні. У свою чергу в цих
категоріях поділяють мікро, міні, середні і важкі. Ставлення БпЛА до того чи іншого класу
визначають по масі, дальності та висоті польоту, часу, яке апарат здатний провести в повітрі:
важкі – мають стелю до 20 км, можуть провести в повітрі без дозаправок більше 24
годин;
середні – мають масу до 1000 кг, здатні провести в повітрі 10 – 12 годин і піднятися на
висоту до 9 – 10 км;
міні – 50 кг, кілька годин можуть провести в повітрі, стеля обмежена 3 – 5 км;
мікро – до 10 кг, близько години в повітрі та вище кілометра їм не піднятися.
Типи безпілотних літальних апаратів найчастіше досить відносне поняття. Особливо в
наш час високих технологій. Найчастіше на ринку з’являються БпЛА, які не вписуються в
наведену класифікацію.
ЛМЗ можуть бути призначені для організації мережі радіозв’язку, для опитування
сенсорних полів або являти собою комбінацію даних функцій. Організація управління може
бути реалізована централізованим, децентралізованим або змішаним способами. По
можливості виконання завдань без управління з наземного центру управління (ЦУ) ЛМЗ
можуть поділятися на автономні та неавтономні.
Літаючі мережі зв’язку
По призначенню

- телекомунікаційні
- сенсорні
- гібридні

По организации управления

- централізовані
- децентралізовані
- гібридні
- ієрархічні

- автономні
- дистанційнопилотуємі

По топологии

- „зірка”
- меш
- ієрархічна

- гібридні

Тип БпЛА

- важкі
- середні
- міні
- мікро

Рис. 1. Класифікація літаючих мереж

Можливі варіанти топології мережі показані на рис. 2:
типу „зірка” (з’єднання точка-точка, прямий зв’язок БпЛА з центром управління,
вузли пов’язані між собою через наземний ЦУ – втрата взаємодії між вузлами при відмові
ЦУ, налаштовується тільки канал БпЛА-ЦУ, легко масштабується);
меш (з’єднання багатоточка-багатоточка, хоча б один з вузлів пов’язаний з ЦУ, кожен
вузол виконує функції маршрутизатора, режим ad-hoc між вузлами, зв’язність між вузлами
не постійна);
ієрархічна – в кожній меш-мережі може формуватися головний вузол, який буде
здійснювати функції управління в кожній підмережі.

Наземний ЦУ

а) зірка

Наземний ЦУ

Наземний ЦУ

б) меш

в) ієрархічна меш

Рис. 2. Варіанти ЛМЗ топології

Розглянемо особливості функціонування ЛМЗ на кожному з рівнів ЕМ ВОС.
На фізичному рівні. Продуктивність мережі в значній мірі залежить від фізичного
рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМВОС), який має ряд особливостей в
порівнянні з іншими типами бездротових мереж [5 – 7]: моделі поширення радіохвиль;
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використання спрямованих антен; вплив відбиття від поверхні землі; необхідність усунення
перешкод від бортового електронного обладнання БпЛА; вплив просторового положення
БпЛА щодо Землі (тангаж, крен, нишпорення і т д.) на якість радіоканалу; природні
кліматичні умови (опади, хмарність та т.п.); необхідність застосування методів захисту від
РЕБ і ін. Внаслідок дії зазначених факторів якість каналів радіозв’язку може сильно
змінюватися.
Наприклад, на рис. 4. представлена топологія, де кожен відомий БпЛА ретранслює свої
дані через головний БпЛА на наземну базову станцію. За результатами досліджень [5] було
відзначено, що статистика помилок в бездротових каналах між БпЛА не є величиною
постійною. Авторами була запропонована Марковська модель з двома станами для
включення ефектів завмирання сигналів з розподілом Райса в залежності від зміни відстані
між БпЛА. Результати моделювання показали, що запропонована модель здатна розрахувати
величину втрат пакетів із змінним значенням помилок.

Рис. 4. Схема організації радіоканалів

В роботі [6] розглядається модель розповсюдження радіохвиль для FANET. Отримані
результати узгоджуються з емпіричними даними, які отримані для мереж VANET.
Запропонована модель оцінює потужність сигналу в умовах багатопроменевого поширення з
урахуванням ефекту завмирання сигналу і представляється у вигляді функції двох
параметрів: середнього значення потужності отриманого сигналу та інтенсивності
завмирання.
Аналіз ефективності ретрансляції на основі мережі БпЛА був змодельований
аналітично з урахуванням завмирання каналів [7]. Загальна аналітична формула була надана
для ймовірності відключення зв’язку в сценаріях БпЛА-БпЛА і БпЛА-земля. Було
відзначено, що модель завмирання каналу повинна бути обрана відповідно до умов
експлуатації. Наприклад, релєєвське завмирання є більш придатним для застосування на
малих висотах і в людних місцях, m-розподіл Накатами і розподіл Вейбулла краще підходять
для космічних польотів на великих висотах.
Відстань між БпЛА, як правило, більше, ніж для вузлів в мережах MANET і VANET, а
це безпосередньо впливає на конструкцію антени. Існують два основних типи антен, які
використовуються в FANET: спрямованої і всеспрямованої дії. Всеспрямовані антени мають
природну перевагу в умовах частої зміни місця розташування вузлів, тому що не вимагають
знання інформації про місцезнаходження вузла, але більш уразливі від впливу навмисних
перешкод. Однак спрямовані антени мають велику дальність передачі (що зменшує кількість
переприйомів в маршруті передачі і дозволяє збільшити продуктивність мережі і зменшити
затримку передачі), менші взаємні перешкоди і менше енергоспоживання (рис. 5).

а) всеспрямована антена
б) спрямована антена
Рис. 5. Фізична перевага використання спрямованих антен

107

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
Незважаючи на те, що вузли мережі розташовані в 3D-просторі, більшість існуючих
досліджень використовують 2D-структуру топології FANET. Як показали дослідження,
поведінка антени в ЗD-просторі може відрізнятися від поведінки в 2D, а це може
безпосередньо вплинути на фізичний рівень. Аналіз продуктивності існуючих протоколів
фізичного рівня і розробки нових моделей фізичного рівня для 3D-простору багато в чому
залишаються невивченими питаннями для мереж FANET [8].
Основною проблемою використання спрямованої антени в ЛСС є наявність помилок в
роботі системи позиціонування БПЛА, впливу вітру і інших природних явищ, що призводять
до складності підтримки діаграми спрямованості в потрібному напрямку.
Канальний рівень. Канальний рівень, точніше його МАС-підрівень, є дуже важливим
для роботи радіомереж з комутацією пакетів і забезпечує адресацію і механізми управління
доступом до каналів. Так як FANET є підмножиною MANET і VANET, то тому перші ЛСС
використовували протокол IEEE 802.11 з всеспрямованими антенами.
Велика частина робіт по адаптації 802.11 MAC рівня ґрунтується на механізмі
розподіленої координації при доступі до середовища, який включає процедуру відправки
RTS/CTS/DATA/ACK пакетів. Для зменшення ймовірності колізій на прийомних вузлах, всі
вузли, які отримали RTS/CTS повідомлення, використовують NAV (Network Allocation
Vector, вектор мережевого розміщення) для відстрочки своєї передачі. У протоколах з
використанням спрямованих антен вектор мережевого розміщення розширюється для того,
щоб відкладати передачу тільки в певному напрямку. Таким чином, зберігається можливість
передачі інформації в «незайнятих» напрямках.
Запропоновані на сьогодні методи використовують алгоритми управління потужністю
для зменшення інтерференції на вузлах, які знаходяться далі вузла призначення.
Наприклад, в [8] для обміну інформацією про рівень сигналу і шуму між відправником і
отримувачем використовуються RTS/CTS повідомлення. Дані повідомлення відправляються
з максимальною потужністю передавача. Вузол призначення обчислює відношення
сигнал/шум і відправляє обчислене значення в CTS повідомленні. Передавач потім коригує
потужність передачі, і пакети з даними вже передаються зі зменшеною потужністю.
В іншому методі в RTS повідомленнях міститься потужність передавача і граничне
значення сигналу, яке може розпізнати приймач.
Протокол LODMAC (Location Oriented Directional MAC protocol for FANET) забезпечує
як ефективний спосіб використання передачі даних за допомогою спрямованих антен, так і
метод визначення і поширення даних про точне місцезнаходження вузлів [9]. У цьому
випадку передбачається, що кожен БпЛА в FANET обладнаний двома приймачами. Один
приймач застосовується для оцінки місця розташування і відповідає за управління обміном
пакетів, а другий застосовується тільки для передачі даних. В якості спрямованої антени
пропонується використовувати антену з комутованим променем, в якій кожен з променів
займає досить вузький кут сектору. Значення кута головного променя робить істотний вплив
на максимальну кількість активних БпЛА. Крім цього, при вузьких кутах можливе
встановлення більшої кількості одночасних з’єднань.
На якість каналу зв’язку сильно впливає висока мобільність вузлів і значна різниця
відстаней між вузлами. Внаслідок цього можливі затримки при передачі пакетів – це ще одна
з проблем MAC-рівня в FANET, що особливо критично для додатків реального часу.
Мережевий рівень. Перші мережі FANET були розроблені на основі існуючих
протоколів маршрутизації для MANET, які за способом побудови і підтримки маршрутів
поділяються на три класи: таблично-орієнтовані (проактивні), зондові (реактивні) і
гібридні [12, 13].
Проактивні протоколи маршрутизації заздалегідь будують маршрути між усіма вузлами
мережі і підтримують на кожному вузлі актуальну таблицю маршрутизації. Для даних
методів відомі два підходи для обчислення найкоротшого шляху в мережі (в залежності від
того, якою інформацією володіє вузол про стан мережі).
108

Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2017
════════════════════════════════════════════════════════
1. Кожен вузол мережі володіє повною інформацією про стан мережі (клас „LinkState”). У цьому випадку кожен вузол використовує централізований алгоритм пошуку
найкоротшого шляху Дійкстри (в Інтернеті протокол OSPF). Способи реалізації його
функцій: розсилка маршрутної інформації – хвильова, охоплення мережі – глобальне, тип –
за подіями та періодична; маршрутна таблиця розміру N2 (де N – число вузлів) зберігається в
кожному вузлі; ретрансляція пакетів – послідовна. Недоліки: високі вимоги до апаратних
ресурсів, вимагає початкової синхронізації, наявність HELLO-пакетів, значний службовий
трафік та ін. Для MANET запропонована його модифікація – метод OLSR (Optimized Link
State Routing). Його основна відмінність – скорочення кількості передач при розсилці
маршрутних повідомлень за рахунок зменшення числа вузлів, які її здійснюють. Недоліки:
значний службовий трафік при високій динаміці топології мережі, висока обчислювальна
складність при використанні декількох метрик для вибору маршруту з ростом розмірності
мережі та ін.
2. Кожен вузол мережі має локальну інформацію про стан мережі (клас „DistanceVector”). Даний клас методів реалізований на основі розподіленої версії алгоритму
Беллмана-Форда – в Інтернеті протокол RIP. Представниками даного класу методів для
MANET є: DSDV (Destination Sequenced Відстань Vector), WRP (Wireless Routing Protocol),
ADV (Adaptive Distance Vector Routing) та ін. Дані методи передбачають ведення кожним
вузлом однієї або декількох таблиць, що зберігають інформацію про маршрути доставки
інформації по будь-якому адресату мережі. Кожен маршрут зберігається у вигляді окремого
входу: адресат, сусідній вузол в найкоротший маршрут передачі до адресата і вартість
маршруту. Вартість маршруту складається з суми метрик кожного каналу. В якості метрики
зазвичай використовується число ретрансляційних ділянок, але можуть бути затримка
доставки пакетів, якість каналу та інші.
Кожен вузол періодично і по подіям розсилає маршрутні повідомлення, що містять
змінені входи маршрутних таблиць, своїм сусідам. Прийнявши маршрутне повідомлення,
вузол модифікує свої входи маршрутних таблиць. Після коригування маршрутних таблиць
вузол розсилає маршрутні повідомлення своїм сусідам.
Алгоритм вимагає значної кількості ітерацій для збіжності, викликає зациклення
маршрутів, в деяких ситуаціях генерує значну кількість маршрутних повідомлень.
Одним з перших проактивних протоколів був протокол DSDV. Його головною
особливістю є виключення зациклення маршрутів за рахунок їх нумерації. DSDV виявився
неефективний у великих мережах, де швидко змінюється топологія.
WRP вирішує проблему „кінцевого рахунку” на основі підтримки в таблицях
інформації про вузол, що передує адресату в маршруті передачі. Особливості ADV –
підтримуються маршрути тільки до активних вузлів, частота і обсяг маршрутної інформації
адаптуються до умов функціонування мережі.
В цілому проактивні протоколи маршрутизації забезпечують мінімальну затримку
доставки пакетів даних, а при зміні топології мережі ініціюють розсилку повідомлень про ці
зміни, але вимагають постійного обміну службовою інформацією (тобто не можуть
забезпечити режим радіомовчання). Через високу рухливості вузлів в ЛМЗ підтримка
таблиць маршрутизації проактивними протоколами не є оптимальним.
Зондові методи маршрутизації: DSR (Dynamic Source Routing), AODV (Ad Hoc OnDemand Distance Vector), TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm), ABR (AssociativityBased Routing), SSR (Signal Stability Routing) та інші [12, 13]. Основна відмінність зондових
методів маршрутизації від проактивних – вузли будують маршрути в міру необхідності
шляхом розсилки по мережі спеціальних пакетів (зондов-запитів) і збору зондів-відповідей,
що містять інформацію про можливі маршрути передачі інформації. Зондова маршрутизація
передбачає два основних етапи функціонування: створення маршруту і його підтримка в
актуальному стані (рис. 6).
1. Створення маршруту. Відправник (1 вузол), не маючи маршруту до адресата і
бажаючи передати йому пакет (8 вузлу), широкомовно передає зонд-запит, який містить
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ідентифікатори відправника і адресата (рис. 6). Вузол, який прийняв зонд-запит, перевіряє
наявність запитуваного маршруту до адресата. При його відсутності він додає свій
ідентифікатор (метод DSR) або змінює „ідентифікатор наступного вузла в шляху до
адресата” (метод AODV) в поле зонда-запиту і передає його далі своїм сусідам. Інакше (або
при досягненні зондом-запитом адресата) – відправнику надсилається зонд-відповідь із
зазначенням найкоротшого маршруту у вигляді послідовності вузлів (DSR) або
ідентифікатора наступного вузла передачі (метод AODV). Відправник, отримавши зондвідповідь, поміщає маршрут в свій кеш (DSR) або таблицю (AODV). Проміжні вузли, що
обробляють зонди, зберігають отримані маршрути для адресата і відправника (відбувається
процес навчання маршрутами).

Рис. 6. Етап створення маршруту (метод DSR)

2. Підтримка маршруту може здійснюватися двома способами: активним і пасивним. У
першому випадку, якщо проміжний вузол k виявив відмову каналу (який є складовою
частиною маршруту для i-го вузла), то він посилає зонд-відмову вузлу i. При отриманні
відправником зонда-відмови ініціюється створення нового маршруту. У другому випадку,
вузол може прослуховувати наявність ретрансляцій сусідом і здійснювати пасивний
контроль наявності маршруту на відстані одної ретрансляційної ділянки.
AODV зберігає маршрутну інформацію у вигляді таблиць і періодично обмінюється з
сусідами HELLO-повідомленнями. Формат зондів включає поле „наступний ідентифікатор
на шляху до адресата”. Недолік: наявність постійного службового трафіка.
ТОRА – кожен вузол будує ваговій спрямований ациклічний граф з коренем у вузлівідправнику та тупикової вершиною в вузлі-адресаті. Функціонування методу включає три
етапи: створення маршруту, його підтримку і знищення. Перевага: забезпечення декількох
маршрутів доставки інформації до адресата; недоліки. Необхідність тимчасової синхронізації
вузлів, можливі тимчасові „коливання маршрутів” та ін.
ABR в якості метрики вибору маршрутів використовує стабільність радіоканалу, що
визначається числом прийнятих за певний час сигналів „присутності” сусідів. Переваги:
вибір більш стабільних маршрутів призводить до меншого числа перебудов маршрутів.
Недоліки: вибрані маршрути не є найкоротшими, необхідність постійної передачі сигналу
„присутності”.
SSR обирає маршрут, використовуючи часовий і енергетичний параметри: тривалість
існування каналу і потужність сигналу. Кожен вузол містить сигнальну і маршрутну таблиці.
Перевага: вибирає більш стабільні маршрути. Недоліки: проміжні вузли не можуть
повідомити відправнику про наявний маршрут до адресата, що призводить до значної
затримки при побудові маршруту; не завжди вибираються найкоротші маршрути.
Переваги зондових в порівнянні з проактивними методами маршрутизації: побудова
маршруту по мірі необхідності, можливість будувати кілька маршрутів до адресата, з
заданою якістю, недолік – затримка в часі для його побудови або відновленні.
Гібридні методи маршрутизації ZRP (Zone Routing Protocol), HWMP (Hybrid Wireless
Mesh Protocol) [10, 12, 13] та ін. передбачають виділення кожним вузлом маршрутної зони,
яка визначена числом ретрансляцій. Побудова і підтримка маршрутів до адресатів, які
перебувають всередині маршрутної зони, здійснюється проактивним способом (періодична
корегування маршрутних таблиць), а за її межами – зондовим методом (за потребою).
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Перевага гібридних методів – це зменшення службового трафіку за рахунок адаптації
розмірів маршрутної зони до ситуації на мережі, застосування хвильових алгоритмів для
локальної розсилки маршрутної інформації всередині маршрутної зони.
В окрему групу можна виділити координатні методи маршрутизації, що
використовують дані про місцезнаходження абонентів мережі [12, 13]. Координатні методи
маршрутизації в основному задовольняють основним вимогам ЛМЗ і показують кращі
результати при їх використанні для ЛМЗ, особливо в мережах з високою щільністю вузлів.
Таким чином, маршрутизація є однією з найбільш складних проблем для ЛМЗ. Існуючі
рішення не можуть задовольнити всіх вимог ЛМЗ. Таким чином, залишається актуальним
напрямок по розробці протоколів маршрутизації для конкретних ЛМЗ.
Транспортний рівень.
Основні функції транспортного протоколу для FANET полягають в наступному:
підтримка різних рівнів надійності передачі даних в залежності від використовуваних
додатків в FANET;
реалізація механізму управління перевантаженням. Типовими наслідками
перевантаження мережі є зниження коефіцієнта доставлених пакетів і збільшення затримки
(наприклад, при перевантаженні мережі не забезпечується захист від зіткнень між БпЛА);
управління потоками передачі даних, особливо для неоднорідних мульті-БпЛА.
Перші транспортні системи FANET були реалізовані на основі існуючих протоколів
TCP і UDP. В [11] моделюються перевантаження в ЛМЗ і показується невисока ефективність
TCP в ЛМЗ. Тому створення нових ефективних протоколів транспортного рівня залишається
невирішеним завданням.
На прикладному рівні для ефективної роботи ЛМЗ необхідно вирішувати наступні
завдання управління: якістю обслуговування при передачі різних типів трафіку, витратою
енергії батарей, топологією, цільовими функціями і т.д.
Забезпечення якості обслуговування передачі даних (QoS). Завдання підвищення
якості передачі даних в самоорганізуючих мережах мобільних пристроїв може бути вирішена
вдосконаленням різних методів передачі на різних рівнях ЕМВОС:
метод корекції помилок передачі за допомогою повторного запиту на канальному і
управлінням темпу передачі на транспортному рівнях;
перешкодозахисного методу кодування (FEC),
метод мережевого кодування (Coding Network).
методів маршрутизації: використання методів багатоколійної маршрутизації, вибором
відповідної QoS метрики вибору маршруту, застосуванням координатної маршрутизації.
метод накладених мереж (P2P) на прикладному та ін.
Проблема мінімізації витрат енергії батарей. Можливі два сценарії підключення
зв’язкового обладнання: від обладнання самого БпЛА (що в свою чергу зменшує час польоту
і „час життя мережі”) і/або своєї батареї [1, 14]. Важливу роль в збереженні енергії грають
співвідношення режимів роботи. Так для різних режимів передача/прийом/бездіяльність/
сплячий для протоколу IEEE 802.11 (без MIMO) величина струму дорівнює 1280/940/820/100
мА, відповідно.
В роботі [1] проводяться найпростіші розрахунки часу життя мережі при різних
варіантах використання батарей і аналізуються рішення щодо зменшення витрат енергії
батарей на різних рівнях ЕМВОС.
На фізичному рівні – зменшення вузлом потужності передачі.
На канальному – наприклад, в протоколі IEEE 802.11 реалізований режим збереження
енергії PSM (режим енергозбереження), в протоколі IEEE 802.11n – режим APSD (режим
економії енергії), найпростіший протокол S-MAC (Sensor-Medium Access Control) – головний
вузол в кластері планує часи роботи і сну, протокол, PAMAS (Power-aware Multi Access
Protocol wth Signaling) – прослуховуючи канал сигналізації, вузли, які не задіяні на передачу,
вимикаються на цей час та ін.
На мережевому рівні можна використовувати протоколи EMM-DSR (Extended Max111
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Min Dynamic Source Ротрінг), Min Energy, Pulse, Power Aware і ін), які здійснюють побудову
маршрутів з енергозалежними метриками: мінімальна потужність передачі вузла,
максимальна ємність батареї, згортки цих параметрів; також не включають в маршрут вузли,
що мають критичний рівень енергії тощо.;
На прикладному – при виборі головних вузлів кластерів вузлів з максимальної енергією
батарей (SPAN), для мінімізації хвильового (потокового) трафіка (CBRP): організація
режиму сну, побудова енергоефективності топології тощо.
Крім цього для досягнення більшого ефекту може застосовуватися інтеграція рівнів
ЕМВОС (крос-рівня) – реалізація методів зменшення витрат енергії в координації з усіма
рівнями ЕМВОС [14].
Проблема побудови топології ЛМЗ з урахуванням топології наземних мереж. В
залежності від основного критерію ефективності розрізняють наступні варіанти постановки
завдань синтезу топології ЛМЗ [15] рис. 7:
за критерієм мінімуму використання апаратного ресурсу – знайти зв’язну топологію з
мінімальною кількістю БпЛА при заданих обмеженнях (в якості обмежень можуть виступати
пропускна здатність, час передачі пакетів тощо);
за критерієм зв’язності (структурної надійності) – найти зв’язну (v-зв’язну) топологію
мережі при заданих обмеженнях;
за критерієм часу – найти зв’язну топологію мережі, що забезпечує мінімізацію
максимальної затримки передачі повідомлень у мережі при заданих обмеженнях.
Задачі синтезу топології БпЛА
За кількістю критеріїв

- однокритеріальні
- багатокритеріальні

За типом критерію

За типом даних

- зв’язність
- якість маршрутів
- продуктивність
- інші

- чітка постановка
- нечітка постановка

За математичною постановкою

- статичні
- динамічні

- загальні
- часткові

Рис. 7. Класифікація задач синтезу топології БпЛА

Важливою особливістю завдань управління є динамічний характер БпЛА. Тому
доцільно розглядати її як систему, що розвивається, – побудова мережі представляється
багатоетапним процесом її розвитку з деякої початкової топології в кінцеву. Звідси випливає
постановка задачі динамічного програмування: задана загальна кількість БпЛА на операцію.
Потрібно розподілити їх за етапами (в загальному їх кількість невідома) таким чином, щоб
забезпечити оптимум прийнятого критерію ефективності.
Показниками оцінки ефективності результату процесу управління БпЛА можуть бути
ступінь досягнення та час виконання i-й задачі (мети) управління.
Необхідно відзначити, що синтез топології мереж великої розмірності наштовхується
на ряд труднощів, пов’язаних з великою розмірністю мережі, багатоекстремальністю
розв’язуваної задачі та недовершеністю існуючих методів оптимізації. Перераховані
труднощі викликають необхідність використання декомпозіційного підходу: загальна задача
синтезу топології розбивається на ряд підзадач 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). Рішення перерахованих часткових задач, у сукупності складає загальну
задачу синтезу, та здійснюється, як правило, з використанням наближених евристичних
методів.
Проблема визначення і координації цілей управління ЛМЗ. Визначимо особливості
задач управління тактичними радіомережами з БпЛА [16]:
реалізуються на різних етапах управління мережею (планування, розгортання або
відновлення оперативного управління);
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мають окремі функціональні призначення: переміщення БпЛА (управління маршрутом
руху, координація польоту групи БпЛА, визначення району баражування тощо), покриття
мережі (зони, пріоритетної групи абонентів, сенсорного поля, окремих сенсорів тощо),
передачі даних (можуть бути реалізовані різними функціональними підсистемами –
управління маршрутизацією, управління топологією, управління навантаженням, тощо);
різні об’єкти впливу (вся мобільна компонента, окрема мережа мобільної компоненти,
її зона, напрямок передачі інформації, маршрут, канал, наземний вузол, безпосередньо
БпЛА);
різні цільові функції, можуть заперечувати одна одній;
різняться математичною постановкою цільових функцій (чітка або нечітка, задачі
масового обслуговування, маршрутні, тощо);
мають високу розмірність та динамічний характер;
важкість формування повної системи показників оцінки ефективності;
неповнота та часто недостовірність контрольної інформації про стан мережі та її
елементів;
більшість з них залежать одне від одної;
вимагають узгодження та координації (в вузлах, маршрутах, зонах, в масштабах всієї
мережі);
можуть бути реалізовані на різних рівнях еталонної моделі ЕМВОС.
В умовах змішаного управління (частка функцій виконується централізовано центрами
управління мереж, а друга децентралізовано – вузлами) можна визначити дві взаємозалежні
групи цілей:
мережеві (зонові) – оптимізація мережевих або зонових показників ефективності;
користувальницькі – досягнення заданої якості передачі між абонентами та
функціонування елементів мережі за напрямком передачі.
До мережевих (зонових) цілей управління можна віднести оптимум наступних
параметрів Ci = {C1, C2, ..., Cn}:
C1 – продуктивність всієї мережі, рівнів або зони мережі, БпЛА;
C2 – потужність передачі вузлів мережі, її зони;
С3 – ступінь покриття території (абонентів, сенсорів) мережа БпЛА;
С4 – структурна надійність (зв’язність) мережі, її зони;
С5 – кількість ресурсів (вузлів, мобільних базових станцій, аероплатформ, тощо), які
необхідно задіяти до досягнення певної мети;
C6 – час функціонування мережі, її зони, безпосередньо БпЛА;
C7 – обсяги службового трафіка;
C8 – годину планування, розгортання, відновлення мережі, її зони;
С9 – параметри безпеки й т.д.
В [16] пропонується новий підхід – на етапі управління мережею цільові функції
управління не є статичними, а визначаються в часі в залежності від етапів і функцій
управління, а також параметрів стану об'єкта (об'єктів) управління (вузол, радіоканал,
маршрут, зона, мережа) та наявних ресурсів.
Висновок. Таким чином літаючі мережі зв’язку найближчим часом знайдуть широке
застосування в різних сферах діяльності. Організація роботи в мережі для групи БпЛА є
однією з найскладніших завдань. Їх особливістю є висока мобільність вузлів, обмежений
енергетичний ресурс, необхідність передачі різних типів трафіку. У статті розглянуті
особливості побудови і функціонування, і можливі методи управління ЛМЗ на різних рівнях
ЕМВОС. Представлений короткий огляд існуючих методів (протоколів) фізичного,
канального, мережевого, транспортного і прикладного рівнів. Показано, що існуючі методи
(протоколи), розроблені для мереж MANET і VANET неефективні в FANET.
Напрямками подальших досліджень є розробка нових протоколів і алгоритмів FANETмереж для різних рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих систем та з метою підвищення
ефективності передачі даних.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ БАЗ ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ КЛАСУ MANET
Проведено аналіз існуючих методів навчання баз знань в інтелектуальних системах забезпечення
безпеки мобільних радіомереж класу MANET. Здійснено класифікацію методів подання та отримання знань,
які необхідно враховувати при побудові інтелектуальних систем забезпечення безпеки мобільних радіомереж
класу MANET. Запропоновано напрямки побудови сучасних методів навчання баз знань інтелектуальних
систем забезпечення безпеки у мобільних радіомережах. Також було визначено подальший напрям досліджень.
Сальник В.В., Сальник С.В., Бовда Э.Н., Сова О.Я. Анализ методов обучения баз знаний
интеллектуальных подсистем обеспечения безопасности в мобильных радиосетях класса MANET.
Проведен анализ существующих методов обучения баз знаний в интеллектуальных системах обеспечения
безопасности мобильных радиосетей класса MANET. Осуществлена классификация методов представления и
получения знаний, которые необходимо учитывать при построении интеллектуальных систем обеспечения
безопасности мобильных радиосетей класса MANET. Предложены направления построения современных
методов обучения баз знаний интеллектуальных систем обеспечения безопасности в мобильных радиосетях.
Также было определено направление дальнейших исследований.
V. Salnyk, S. Salnyk, E. Bovda, O. Sova Analysis methods of teaching knowledge base of intelligent security
subsystems in mobile radio networks class MANET. The analysis of existing methods of teaching knowledge base in
intelligent systems security class mobile radio networks MANET. Classification methods for submitting and obtaining
knowledge that must be considered when building intelligent systems security class mobile radio networks MANET.
Directions construction of modern methods of teaching knowledge base of intelligent security systems in mobile radio
networks. It was also identified areas for further research.
Ключові слова: мобільна радіомережа, MANET, навчання баз знань, подання та отримання знань.

Останнє десятиліття мобільні радіомережі (МР) класу MANET (Mobile Ad-Hoc
Networks) стають все більш застосованими, як у повсякденному житті, так і у військовій
галузі, а саме, в тактичній ланці управління військами [1]. Тому основним питанням під час
побудови МР є забезпечення її безпеки. Актуальність вирішення цього питання пов’язана з
характеристичними особливостями МР, такими як: передача інформації в радіосередовищі,
динамічна топологія, масштабованість, що в свою чергу може бути використано
противником для здійснення порушення безпеки МР.
Основною відмінністю МР від класичних радіомереж є відсутність фіксованої
мережевої інфраструктури і, як наслідок, фіксованих маршрутів передачі інформації, що
потребує використання принципово нових підходів до управління мережами даного класу.
Одним з таких підходів є використання децентралізованих систем управління (СУ) у
складі кожного мобільного вузла [2], а також інтелектуалізація процесів управління МР [3].
Таким чином, МР повинна містити в собі підсистему управління безпеки (ПУБ), робота якої
полягає в навчанні бази знань (БЗ) зі здатністю самонавчання [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація навчання баз знань в системах
безпеки МР, захист мережі від вторгнень, а також питання проектування та побудови
системи навчання баз знань в СЗБ розглядалися в роботах [1, 14 – 19].
Мета статті. Проведення аналізу існуючих методів навчання баз знань в
інтелектуальних системах забезпечення безпеки в МР з метою визначення можливостей їх
застосування в МР класу MANET.
Об`єкт розгляду статті. Процес отримання та подання знань в системі забезпечення
безпеки про ситуацію в МР.
Предмет дослідження. Методи подання та отримання знань інтелектуальною
системою забезпечення безпеки від протиправних дій противника в МР.
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Виклад основного матеріалу. Система навчання баз знань (БЗ) в інтелектуальних
системах забезпечення безпеки (ІСЗБ) МР, яка є складовою інтелектуальної системи
управління має комплексний характер та включає теоретичну та практичну складові.
Інтелектуальної системи управління (ІСУ) в МР займає центральне місце в процесі
обробки знань про стан вузлів і ситуацію, що склалася в МР. Управлінські рішення, які
приймаються ІСУ, базуються на аналізі та оцінці великої кількості різнорідних параметрів
функціонування вузлів та МР, встановити кількісну залежність між якими дуже важко або
взагалі неможливо. Крім того, через постійні зміни умов функціонування МР, службова
інформація про параметри функціонування вузлів дуже швидко старіє, є неточною і
недостатньою для побудови чіткої математичної моделі функціонування МР. За таких умов в
основу ІСУ повинна бути покладена система знань про об’єкти управління, в якості яких
може виступати мобільний вузол, чи МР в цілому. Система знань повинна використовувати
таку мову подання знань, яка б надавала можливості адекватно відтворювати структуру
об’єктів управління і характеризувалася достатньою формальністю та логічністю з метою
побудови строгої та компактної БЗ.
Аналіз сучасного стану досліджень. Навчання баз знань в інтелектуальних системах
забезпечення безпеки (ІСЗБ) в МР являє собою складну динамічну систему зі здатністю
обробки, отримання та подання знань в СЗБ в МР, яка здатна приймати управлінські
рішення. При цьому варто звернути увагу на низку аспектів, які потрібно враховувати під час
дослідження процесу збору знань в радіомережі класу MANET. Управління вузлом МР
полягає в прийнятті рішень на вузлі, щодо забезпечення безпеки чи параметрів
функціонування вузла, які забезпечать безпечну роботу вузла та мережі в цілому з
урахуванням наявних вузлових та мережевих ресурсів [1, 4].
Ресурси, на основі яких здійснюється управління МР, зазначено на рис. 1.

Рис. 1. Ресурси, на основі яких здійснюється управління МР

В МР кожен мобільний вузол наділений правами управління своїми ресурсами залежно
від ситуації в МР та вимог до передачі того чи іншого типу трафіка в конкретний момент
часу. Однак, з урахуванням того, що умови функціонування кожного мобільного вузла, так
само як і їхні технічні характеристики, відрізнятимуться на етапах функціонування МР. Це
означає, що під час проектування інтелектуальних систем забезпечення безпеки (ІСЗБ)
потрібно передбачити розробку механізму координації управляючих рішень, які
приймаються незалежно від моменту часу.
Виходячи з вищевказаного, функціонування будь-якої інтелектуальної системи
ґрунтується на перетворенні інформації в знання, на основі яких приймаються управлінські
рішення щодо ЗБ. ІСЗБ у результаті збору і обробки службової інформації отримує знання
про стан інших вузлів і ситуації, що склалася в МР в цілому.
Ці знання являють собою сукупність відомостей про кожен вузол МР, а також множину
правил використання цієї інформації для прийняття управлінських рішень в МР. На практиці
оперування знаннями в будь-якій ІС здійснюється за допомогою бази знань.
Система забезпечення безпеки являє собою комплекс засобів щодо забезпечення
захисту від загроз пов’язаних з можливістю втрати, перекручування та розкриття інформації
(даних, ресурсу, тощо). Використання ІСЗБ актуальна для забезпечення безпеки в
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інформаційних систем управління відкритого так і закритого типу мережі. Як зазначено в
рис. 2 СЗБ включає наступні підсистеми: криптографічного захисту; забезпечення цілісності;
аудиту; виявлення вторгнень; запобігання вторгнень; аутентифікації; оцінки ризиків;
реагування; ідентифікації прогнозування та попередження.
Система
забезпечення
Підсистема криптографічногобезпеки
захисту;
Підсистема забезпечення цілісності;
Підсистема аудиту;
Підсистема виявлення вторгнень;
Підсистема запобігання вторгнень;

Підсистема аутентифікації;
Підсистема оцінки ризиків;
Підсистема реагування;
Підсистема ідентифікації;
Підсистема прогнозування та попередження.

Рис. 2. Підсистеми забезпечення безпеки

База знань ІСЗБ на вузлі МР – це особливого роду база даних, яка містить
структуровану, подану в певній формі інформацію про стан МР, яка використовується для ЗБ
та прийняття управлінських рішень на рівнях моделі OSI.
Основними особливостями вузлових баз знань (ВБЗ), які відрізняють їх від мережевих
баз знань (БЗ) є здатність:
– формувати висновки в автоматичному режимі. БЗ повинна містити правила виводів,
що дозволять вузловій ІСЗБ самостійно набувати нові знання на основі отриманих даних із
середовища функціонування МР (самонавчання) [5];
– знаходити протиріччя, які можуть виникнути в ній самій;
– адаптуватися до нових умов функціонування мобільного вузла чи МР, що аналогічно
здатності людини „отримувати досвід”.
Відповідно до вказаного, основну функцію БЗ, щодо обробки знань для забезпечення
безпеки в МР можна розділити на дві складові: подання знань (знання можуть бути подані у
вигляді текстів, формул чи графіків, ІСЗБ являє собою складну технічну систему, яка
потребує апаратної та програмної реалізації), та отримання знань (постійне оновлення БЗ та
поповнення її новими правилами, а також виключення людини з процесу управління
вузловими та мережевими ресурсами) [6, 7].
У зв’язку з цим, розглянемо методи подання та отримання знань для визначення
можливості їх застосування при розробці БЗ в ІСЗБ. Основні з них зображені на рис. 3 [1, 7],
тому розглянемо їх детальніше.

Рис. 3. Методи подання та отримання знань в МР

Методи обробки знань Ґрунтується на перетворенні службової інформації в знання
про ту чи іншу предметну область, на основі яких будуть прийматися управлінські рішення.
ІСУ в МР у результаті збору і обробки службової інформації отримує знання про стан МР.
Оперування знаннями в будь-якій ІСУ здійснюється базою знань.
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Обробка знань досягається наступними методами: метод отримання знань; метод
подання знань.
Отримання знань будь-якою ІСЗБ безпосередньо пов’язане з процесом її навчання, яке
полягає в здатності ІСУ знаходити нові закономірності в інформації про предметну область
та на їх основі створювати нові правила поведінки того чи іншого об’єкта управління.
Основна ідея навчання ІС полягає в тому, що за наявності навчальної програми, а також
навчальної вибірки може бути побудована певна модель закономірностей, що дозволить
ІСЗБ знаходити закономірності в новій службовій інформації про стан вузла чи інформації в
цілому про МР.
І. Методи отримання знань
Всі методи, які використовуються для навчання в сучасних підсистем забезпечення
безпеки, можна поділити на два класи [6, 7]:
Дедуктивні методи – передбачають формалізацію знань експертів та їх перенесення в
технічну систему у вигляді бази знань (експертні системи).
Більшість створених сьогодні систем навчання орієнтовані на аналіз механізму
отримання знань людиною та їх відтворення в комп’ютерах чи інших технічних системах.
Відповідно, дедуктивні методи передбачають проведення деякої роботи, що пов’язана з
отриманням знань, якими володіє конкретна особа (експерт). Отримані знання
організовуються в БЗ на основі ПЗБ. Найпоширенішими методами отримання знань в
експертних системах є: отримання знань шляхом створення робочої групи; оперативне
створення прототипу; застосування підходу „особлива увага аналізу знань”[7].
Індуктивні методи (або навчання за прецедентом) – базуються на виявленні
закономірностей в емпіричних даних (так зване машинне навчання).
Індуктивне або машинне навчання являють собою процес, у результаті якого машина
(комп’ютер чи технічна система) здатна відтворювати поведінку, яка в неї була явно
закладена [8, 9]. Тобто загальна схема підсистеми отримання знань та навчання [10] вузлової
ІСУ з використанням методів машинного навчання.
Головною відмінністю схеми машинного навчання від експертних систем є те, що
людина-експерт приймає участь у формуванні БЗ лише на етапі проектування ІСУ.
Експерт задає навчальну вибірку, на основі якої вузлова ІСУ буде шукати
закономірності в службовій інформації, що надходить від підсистеми контролю та збору
інформації про стан МР. У процесі повторення однотипних експериментів, з використанням
методів навчання, відбувається модифікація закладених експертом правил, у результаті чого
на кожному наступному етапі вузлова ІСУ демонструватиме кращі результати з прийняття
управлінських рішень за кожною з функціональних підсистем, ніж на попередньому етапі.
Поняття машинне навчання утворилося в результаті розділення науки про нейронні
мережі на методи навчання мереж і види топологій архітектури мереж, а також увібрало в
себе методи математичної статистики [1]. У зв’язку з цим, представлена класифікація
методів індуктивного, тобто машинного навчання, які тісно переплітатися з методами
навчання нейронних мереж.
За формою отримання знань, що залежить від здатності ІСУ формалізувати
знання, методи отримання знань поділяються на такі, що отримують: знання без
логічних висновків; знання „ззовні”; знання з прикладів; знання на метарівні.
За способом навчання отримання знань поділяються на наступні методи: навчання
з учителем; навчання з підкріпленням; навчання без учителя; активне навчання.
Таким чином, отримання знань в ІСУ реалізується в процесі отримання деякої
службової інформації про предметну область, її систематизації та подання в певній формі.
Причому, форма подання знань для їх використання в ІСУ визначається особливостями
об’єкта управління та інтелектуальними можливостями, які закладаються в ІСУ щодо
формалізації службової інформації до рівня знань про предметну область.
Від цього залежить використання того чи іншого методу подання знань при
проектуванні ІСУ.
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ІІ. Методи подання знань ІСУ.
Являються сукупністю методів, способів, форм, відображення та формалізації знань.
Методи подання знань бувають наступні: семантичні мережі; логіка предикатів; фреймові
системи; продукційні правила; нейронні мережі; нечітка логіка.
Властивості наведених вище методів подання знань, з урахуванням їх відношення до
класифікації методів обробки знань про ситуацію в МР (рис. 3), узагальнено в табл. 1. Отже,
через особливості функціонування МР (часті зміни топології МР, непередбачуваний характер
їх функціонування, тощо) подолати нечіткість знань про стан вузлів МР та радіомережу в
цілому дуже складно як на етапі проектування, так і на етапі оперативного управління МР. З
одного боку, на етапі проектування ІСУ вона міститиме базовий набір знань, отриманих від
спеціалістів у даній предметній області, які мають вербальний характер та є наближеними. З
іншого боку, в процесі оперативного управління МР, ІСУ повинна автоматично
підтримувати базу знань про ситуацію в МР (самонавчатися), що в режимі реального часу є
дуже складним завданням.
За таких умов, як видно з табл. 1, найбільш доцільним і перспективним підходом до
побудови ІСУ є комплексне використання апарата нечіткої логіки, продукційних правил та
нейронних мереж. Це пояснюється тим, що зазначений математичний апарат дає змогу
оперувати лексичними категоріями оцінок, сприйняттям та способами мислення експерта,
що особливо важливо на етапі проектування ІСУ, адже значно полегшить початкове
навчання ІСУ, так як апарат нечіткої логіки, який оперує лінгвістичними змінними, дозволяє
найбільш точно реалізувати машинну інтерпретацію знань експертів. Разом з тим,
застосування методів нейронних мереж для побудови правил нечітких продукцій
забезпечить здатність ІСУ навчатися на власному досвіді. Виходячи з вищевказаного
доцільно розглянути біль детально деякі методи подання знань [1].
Таблиця 1
Властивості методів подання знань
Властивість Форма отримання
Спосіб
Обсяги
Метод
знань
навчання
інформації БЗ
Інформація без
Семантичні
З учителем.
Малі,
логічних висновків.
мережі
З підкріпленням.
середні.
Знання „ззовні”.
Інформація без
Логіка
З учителем.
Середні,
логічних висновків.
предикатів
З підкріпленням
високі.
Знання „ззовні”.
Інформація без
Фреймові
З учителем.
логічних висновків.
Малі.
системи
З підкріпленням
Знання „ззовні”.
Інформація без
Продукційні
З учителем.
Малі,
логічних висновків.
правила
З підкріпленням
середні.
Знання „ззовні”.
З учителем.
Нечітка
Знання „ззовні”. З підкріпленням
Великі.
логіка
Знання з прикладів.
Активне
Навчання.
З учителем
Нейронні
Знання „ззовні”.
Без учителя
Великі.
мережі
Знання з прикладів.
Активне
навчання

Спосіб
реалізації

Відносна
швидкодія

Програмний,
апаратний.

Низька.

Програмний.

Середня.

Програмний.

Середня.

Програмний.

Середня.

Висока (програмна
Програмний,
реалізація),
апаратний. Низька (апаратна
реалізація).
Апаратний

Висока.

Продукційні правила. Це правила виду ЯКЩО „Умова” – ТО „Дія”, які описують
знання у вигляді взаємозв’язків типу: „причина” – „наслідок”, „явище” – „реакція”, „ознака”
– „факт” і т.п., в залежності від сутності знань, які подаються. Продукційне подання знань з
людської точки зору є прямим описом логічних висновків при вирішенні конкретних
завдань. Сукупність знань про конкретну предметну область в цьому випадку подається у
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вигляді відповідного набору продукційних правил, з яких формується БЗ. При побудові
продукційних правил допустиме використання логічних операторів І, АБО.
Перевагами продукційних правил є простота аналізу, доповнення, модифікації та
анулювання певних продукційних правил. Крім цього, подання знань в такому синтаксично
однотипному вигляді суттєво полегшує технічну реалізацію системи використання знань.
Недоліками продукційних правил можна вважати відсутність явних зв’язків між
правилами і цілями, досягнення яких прагне ІСУ. Тобто, для активізації одного з
продукційних правил необхідна перевірка всієї продукційної БЗ, що при великих обсягах
інформації призводить до істотних витрат часових і технічних ресурсів ІСУ.
Нейронні мережі, вважаються одним з найбільш перспективних напрямків у галузі
штучного інтелекту.
В основі функціонування нейронних мереж лежать принципи моделювання роботи
людського мозку.
Особливостями нейронних мереж вважається: простий функціональний елемент –
нейрон; значна кількість нейронів приймає участь в процесі обробки інформації; один
нейрон пов’язаний з великою кількістю інших нейронів (глобальні зв’язки); ваги зв’язків між
нейронами змінюються; масована паралельність обробки інформації.
Найважливішою властивістю нейронних мереж є їх здатність навчатися і в результаті
навчання підвищувати свою продуктивність. Підвищення продуктивності відбувається з
часом, відповідно до певних правил. Навчання на основі нейронної мережі відбувається за
допомогою інтерактивного процесу коригування синаптичних ваг і порогів. В ідеальному
випадку нейронна мережа отримує знання на кожній ітерації процесу навчання.
В свою чергу, нейронна мережа являє собою універсальну модель-апроксиматор у
вигляді графа, головною рисою якої є використання зв’язків різної ваги між нейронами як
засобу для запам’ятовування інформації.
Обробка інформації нейронними мережами ведеться одночасно великою кількістю
елементів, завдяки чому вони стійкі до несправностей та здатні до швидких обчислень.
Задати нейронну мережу, здатну вирішити конкретну задачу, це значить визначити модель
нейрона, топологію та ваги зв’язків між нейронами. Слід зазначити, що нейронні мережі,
призначені для вирішення різних завдань, менше всього відрізняються одна від одної
моделями нейрона. Найважливішою властивістю нейронних мереж є їх здатність навчатися і
в результаті навчання підвищувати свою продуктивність. Підвищення продуктивності
відбувається з часом, відповідно до певних правил. Навчання на основі нейронної мережі
відбувається за допомогою інтерактивного процесу коригування синаптичних ваг і порогів.
В ідеальному випадку нейронна мережа отримує знання на кожній ітерації процесу навчання.
Тому, будуючи модель шляхом навчання, за рахунок модифікації ваг міжелементних
зв’язків, нейронна мережа здатна підвищувати свою адекватність.
Перевагами нейронних мереж є малі об’єми пам’яті, необхідні для зберігання нейронів,
висока адаптивність, а також здатність до опрацювання нечіткої та неповної інформації, що
дозволяє застосовувати нейронні мережі практично в будь-якій предметній області, в тому
числі, при вирішенні задач прогнозування складних процесів.
Недоліками нейронних мереж є відсутність наочності подання знань, адже образи, які
запам’ятала мережа під час навчання, закодовані у вигляді станів усіх нейронів мережі, а
процес прийняття рішень у мережі не може бути представлений у вигляді наглядних
конструкцій ЯКЩО – ТО.
Крім того, методи навчання нейронних мереж залежать від їх структури, що потребує
розробки нового методу в залежності від конкретного випадку застосування нейронної
мережі.
Нечітка логіка. Серед усіх відомих засобів моделювання, теорія лінгвістичної змінної,
що базується на нечітких множинах [11], дозволяє найкращим чином здійснювати строгу
математичну формалізацію логіко-лінгвістичної інформації, яка застосовується при описі
складних нелінійних об’єктів. Як правило, моделювання таких об’єктів зводиться до
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побудови нечітких баз знань, які втілюють в собі експертні знання про об'єкт у вигляді
лінгвістичних висловлювань ЯКЩО-ТО.
Основним формалізмом теорії нечітких множин, за допомогою якого експертні знання
ЯКЩО-ТО перетворюються на суворі математичні моделі, є поняття функції належності
[12], яка характеризує суб’єктивну міру впевненості експерта в тому, що деяка величина
належить певному нечіткому поняттю (терму), яким характеризується та чи інша вхідна
(вихідна) змінна.
З метою логічного зв’язку функцій належності вхідних і вихідних змінних в рамках
теорії нечітких множин сформульовані методи нечіткого логічного висновку.
Перевагами нечіткої логіки вважається наочність подання знань шляхом використання
лінгвістичних висловлювань ЯКЩО-ТО, нечітка логіка надає можливість оперувати
вхідними даними, заданими нечітко: наприклад, що безупинно змінюються в часі значення
(динамічні задачі), проводити нечітку формалізацію критеріїв оцінки і порівняння:
оперування критеріями „більшість”, „можливе”, „переважно” і т.д.; можливість проведення
швидкого моделювання складних динамічних систем і їхнього порівняльного аналізу із
заданим ступенем точності.
Недоліки нечіткої логіки полягають в тому, що, оскільки функції належності мають
суб’єктивний характер, якість побудованої нечіткої моделі повністю залежить від
кваліфікації експерта, який сформулював правила ЯКЩО-ТО і вибрав ті чи інші форми
функцій приналежності.
У зв’язку з цим, результати нечіткого логічного висновку іноді можуть помітно
відрізнятися від реальних експериментальних даних, тому виникає задача налаштування
параметрів нечіткої моделі за експериментальними даними за аналогією з теорією
ідентифікації [1].
Отримані знання можна поділити на емпіричні (знання отримані на основі досвіду або
спостереження) та теоретичні (знання отримані на основі аналізу абстрактних моделей).
У таблиці 2 наведена порівняльна характеристика, властивості, можливості, критерії ,
переваги та недоліки.методів навчання БЗ в СЗБ.
1. S. More, M. Matthews, A. Joshi, T. Finin. Розглянутий метод використовується в
системах забезпечення безпекою для запобігання порушень безпеки зі здатністю
прогнозування подій. Запропонований метод дозволяє отримувати теоретичний тип знань за
наступними формами: отримання знань „ззовні” та отримання знань з прикладів. Цей метод
здатний навчати базу знань з учителем та з підкріпленням.
Даний метод має семантичну інтеграцію з web-тексту і сенсорної інформації IDS / IPS.
Перевагами методу є: можливість сканування мережі, отримання та подання знань,
можливість виявлення атак, формування БЗ з окремих вузлів.
До недоліків методу можна віднести: неможливість використання у мережі з
динамічною топологією, відсутність надання управлінського рішення, обмежені можливості
обробки інформації в умовах нечіткої мережевої активності [13].
2. M. S. Ahmad. Розглянутий метод використовується в СЗБ. БЗ навчаються на основі
мобільних та гнучких агентів.
Запропонований метод дозволяє отримувати теоретичний тип знань за наступними
формами: отримання знань „ззовні” та отримання знань з прикладів.
Цей метод здатний навчати базу знань з учителем та з підкріпленням. Даний метод
дозволяє гнучко взаємодіяти агентам протягом малого проміжку часу, щоб виявити атаку в
реальному часі.
Перевагами даного методу є навчання на основі мобільних та гнучких агентів, велика
швидкодія, самонавчання БЗ.
До недоліків даного методу відноситься неможливість використання у мережі з
динамічною топологією та залежність від центральної системи управління [14].
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Таблиця 2
Практичні методи навчання баз знань
Властивість
Метод
S. More,
M. Matthews,
A. Joshi,
T Finin
M. S. Ahmad

S. Shtavbo

H.I-M.
Sayedahmed
O.S.Fargalla

O.Oriola,
A.B.Adeyemo
O.Osunade

H. Ishibuchi,
T. Nakashima
T. Murata

Форма
Тип
Обсяги
Спосіб
Практична
Критерії
отримання отриманих
інформаці
навчання
складова
оцінки
знань
знань
ї в БЗ
Знання
З учителем;
„ззовні”;
Малі, Інтелектуальна Точність–52.3
Теоретичні
З
Знання з
середні.
IDPS.
Компактність–68.2
підкріпленням.
прикладів.
Знання
З учителем;
„ззовні”;
Інтелектуальна Точність–57.4
Теоретичні
З
Великий.
Знання з
IDS.
Компактність–69.2
підкріпленням.
прикладів.
Інформація
З учителем;
без
З
Інтелектуальна
логічних
Точність–57.7
Емпіричні підкріпленням; Малі.
систем оцінки
висновків;
Компактність–69.4
Активне
ризиків.
Знання
навчання.
„ззовні”.
Знання
Без учителя;
Інтелектуальна
„ззовні”;
Точність–58.4
Теоретичні
З
Середні.
система
Знання з
Компактність–69.7
підкріпленням.
аудиту та IDS.
прикладів.
Інформація
З учителем;
без
Система
З
логічних Теоретичні
прогнозування Точність–62.2
підкріпленням; Великі.
висновків; Емпіричні
попередження Компактність–71.6
Активне
Знання з
та IPS.
навчання.
прикладів.
Знання
Інтелектуальна
З учителем;
„ззовні”; Теоретичні
система
Точність–63.5
Активне
Великі.
Знання з Емпіричні
ідентифікації Компактність–70.8
Навчання.
прикладів.
та IDS.

3. S. Shtavbo. Розглянутий метод баз знань побудований на основі мережі Мамдані
використовується в системах забезпечення безпекою для оцінки ризиків запобігання.
Запропонований метод дозволяє отримувати емпіричний тип знань за наступними формами:
отримання знань „ззовні” та отримання знань з інформація без логічних висновків. Цей
метод здатний навчати базу знань з учителем, з підкріпленням та на основі активного
навчання.
Перевагами даного методу є: компактність БЗ, здатність формування нечітких правил,
самонавчання. До недоліків даного методу відноситься неможливість використання у мережі
з динамічною топологією, відсутність надання управлінського рішення, відсутня знатність
формування БЗ з окремих вузлів [15].
4. H. I-M. Sayedahmed, O. S. Fargalla, N. A. Elfeshawy. Розглянутий метод
використовується в системах забезпечення безпекою для аудиту та виявлення порушень
безпеки, побудований на основі нейронної мережі. Запропонований метод дозволяє
отримувати теоретичний тип знань за наступними формами: отримання знань „ззовні” та
отримання знань з прикладів. Цей метод здатний навчати базу знань з учителем та з
підкріпленням.
Перевагами методу є: адаптивність до роботи в мережі з динамічною топологією,
здатність працювати при різних станах та параметрах нейронної мережі зі зворотнім
поширенням тобто самонавчання. Недоліками цього методу є: не адаптивність до роботи з
іншими підсистемами забезпечення безпеки, мала продуктивність наповнення БЗ, залежність
від центральної системи управління [16].
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5. O. Oriola, A. B. Adeyemo, O. Osunade. Розглянутий метод використовується в
системах забезпечення безпекою для попередження та запобігання вторгнень в мережу,
побудовану на основі продукційних правил та нечіткої логіки. Запропонований метод
дозволяє отримувати теоретичний та емпіричний тип знань за наступними формами:
отримання знань з інформації без логічних та отримання знань з прикладів. Цей метод
здатний навчати базу знань з учителем, з підкріпленням та на основі активного навчання.
Перевагами методу є: формування знань з неповної та нечіткої інформації,
адаптивність до пасивних підсистем забезпечення безпеки, формування БЗ з окремих вузлів
та здатність прогнозування. Недоліками даного методу є: не пристосування до роботи в
мережах з динамічною топологією, контроль загрози проводиться у внутрішній зоні мережі,
відсутність надання приймання управлінського рішення відносно можливих подій в МР або
впливів на мережу [17].
6. H. Ishibuchi, T. Nakashima, T. Murata. Розглянутий метод використовується в
системах забезпечення безпекою для ідентифікації та виявлення вторгнень мережі,
побудований на нечіткій логіці з використанням нечіткого класифікатора та гібридного
алгоритму. Запропонований метод дозволяє отримувати теоретичний та емпіричний тип
знань за наступними формами: отримання знань „ззовні” та отримання знань з прикладів.
Цей метод здатний навчати базу знань з учителем та на основі активного навчання.
Переваги методу є: формування знань з неповної та нечіткої інформації, використання
в радіомережі, формування БЗ з окремих вузлів. Недоліками даного методу є:
непристосованість до роботи в мережах з динамічною топологією, відсутність надання
управлінського рішення відносно можливих подій у МР або впливів на мережу [19].
Аналіз функціонування методів навчання БЗ оцінюються з наступних критеріїв:
Критерій точності - з точністю роботи пов'язані такі характеристики, як: правильність
виконуваних висновків, адекватність бази знань проблемної області, обґрунтованість
застосованих методів вирішення проблеми.
Критерій компактності - враховує кількість вхідних змінних, кількість правил у базі
знань, кількість коротких правил у базі знань, сумарну довжину антецедентів правил бази
знань, потужності терм-множин вхідних змінних, рівень наповненості бази знань правил,
кількість параметрів бази знань тощо.
Таким чином найбільшою мірою представленим вимогам та за критеріями
відповідають методи [17, 18], які реалізовані для використання в інтелектуальних системах
забезпечення безпеки, що має схильність до масштабування. Дані методи побудовані зі
здатністю подання знань, а також можливістю прийняття рішень в сенсорних мережах
нечіткої логіки та прогнозуванні. Однак, запропоновані методи не реалізують можливість
самонавчання щодо забезпечення безпеки при поданні новизни на вузлах та мережі з
динамічною топологією, та непристосовані до застосування при непередбачуваній, неповній,
нечіткій мережевій активності.
ВИСНОВОК
Проведений аналіз показав, що існуючі методи, в основному, здатні вирішувати
завдання з подання та отримання знань в інтелектуальних системах забезпечення безпеки у
проводових мережах або у стаціонарних радіомережах, що в свою чергу, не задовольняє
вказаним вище вимогам, щодо застосування даних методів у мобільній радіомережі
тактичної ланки управління військами. Тому при розробці баз знань інтелектуальних систем
забезпечення безпеки доцільно застосувати комплексне поєднання нечіткої логіки,
продукційних правил та нейронних мереж.
У ході подальших досліджень будуть розроблені методи навчання баз знань в системах
забезпечення безпеки в мобільних радіомережах із застосуванням нечіткої логіки,
продукційних правил та нейронних мережах.
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КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ ВУЗЛОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В
МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ КЛАСУ MANET
В статті проаналізовані методи координації в ієрархічних системах управління різної складності.
Визначені їх переваги та недоліки, а також можливість та доцільність їх застосування при побудові систем
управління мобільними радіомережами, що відносяться до класу MANET.
Сова О.Я., Лукіна К.В., Билан А.Н. Координация целевых функций узловых систем управления в
мобильных радиосетях класса MANET. В статье проанализированы методы координации в иерархических
системах управления разной сложности. Определены их достоинства и недостатки, а также возможность и
целесообразность их использования при построении систем управления мобильными радиосетями,
относящимися к классу MANET
O. Sova, K. Lukina, A. Bilan Coordination of objective functions of nodal control systems in MANET mobile
radionetworks. This article demonstrates the analysis of methods coordination used in hierarchical control systems of
different complexity. Their advantages and disadvantages are determined as the possibility and expediency of their
applicatiom in the constructon of control systems for mobile radio networks refferring to MANET class.
Ключові слова: складні ієрархічні системи управління, мобільні радіомережі, MANET, Mobile Ad-hoc
Networks, координація, цільова функція

Актуальність досліджень. Сучасні тенденції розвитку суспільства, зокрема
глобалізація та інформатизація, призводять до збільшення та ускладнення систем різної
природи: соціально-економічних, технічних, інформаційно-комунікаційних та ін.,
ускладнюючи при цьому умови їх функціонування та процеси управління (контролю) ними.
З ростом кількості задач управління в складних системах значно збільшується обсяг
інформації, що обробляється, та підвищується складність алгоритмів управління. В
результаті здійснювати управління централізовано неможливо, тому що має місце
невідповідність між складністю об’єкта, яким управляють та здатністю органу управління
отримувати та переробляти інформацію. За таких умов набули поширення системи
управління (СУ) з ієрархічною, або багаторівневою структурою, цінною властивістю яких є
можливість розподілу функцій управління за рівнями системи, прийняття рішень стосовно
різних завдань у підрозділах різного рівня. Це дає змогу зосередити розв’язання стратегічних
завдань на вищих рівнях управління, де їх розв’язання найбільш ефективне, в той час як
завдання, залежно від їхньої складності та необхідних ресурсів, можуть розв’язуватися на
нижчих рівнях, що забезпечує оперативність прийняття рішень і, здебільшого, вищу
точність. Для ієрархічної системи з розподілом функцій управління за рівнями характерна
автономність окремих підсистем управління проміжних і нижчих рівнів у тому сенсі, що
кожна із них самостійно, у межах своїх повноважень, визначених покладеними на неї
функціями і заданими обмеженнями, управляє підлеглими їй підсистемами.
Іншою характерною особливістю ієрархічних систем є наявність спільних цілей
(цільових функцій (ЦФ)) [1] для всієї системи і окремих цілей (цільових функцій) для
підсистем. В залежності від умов функціонування, ці цілі не завжди збігаються, а іноді навіть
суперечать одна одній або конкурують між собою. Отже, існує можливість того, що деяка
підсистема, намагаючись досягти поставленої перед нею ЦФ, може діяти всупереч
загальносистемній ЦФ.
Більш того, в ієрархічних СУ управління підсистемами нерідко здійснюється в умовах
неповної інформації, коли підсистемі вищого рівня можуть бути не повністю відомі цілі та
обмеження підсистем нижчих рівнів.
Тому з’явилася специфічна для ієрархічних систем управління задача узгодження та
координації ЦФ підсистем та систем управління в цілому.
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Місце і роль координації серед інших функцій управління визначають як центральне,
основне, оскільки координаційна діяльність становить суть управління.
Одним з прикладів (представників) складних ієрархічних СУ є система управління
мобільними радіомережами класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [2], застосування яких
охоплює сфери як спеціального (мережі зв’язку тактичної ланки управління, безпроводові
мережі пунктів управління, аварійні мережі, що розгортаються в умовах надзвичайних
ситуацій та ін.) та цивільного призначення (мережі підприємств, домашні мережі) [3].
Метою даної статті є аналіз методів координацій в складних ієрархічних системах з
метою визначення можливостей застосування існуючих методів координації в мобільних
радіомережах класу MANET.
Об’єктом є процес координації взаємодії підсистем складних ієрархічних СУ.
Предметом є методи координації в складних ієрархічних системах.
Аналіз предметної області. Забезпечення інформаційного обміну із заданою якістю в
мобільних радіомережах (МР) класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), при відсутності
фіксованої мережевої інфраструктури, потребує пошуку нових підходів до управління ними.
Одним з підходів є представлення системи управління (СУ) радіомережі сукупністю
мобільних вузлів, що взаємодіють між собою, кожен з яких є окремою вузловою СУ.
Критерієм оптимальності управління радіомережею, що відображає ступінь досягнення
поставленої мети, є цільова функція (ЦФ) управління [4]. Особливості ЦФ управління
мережами радіозв’язку класу MANET та їх класифікація наведені в [4]. До особливостей
зазначених ЦФ можна віднести те, що більшість з них залежать одна від одної, а також
можуть заперечувати одна-одній. Наприклад, бажання мінімізувати витрати енергії батарей
абонентів призведе до росту кількості ретрансляцій або довжини маршруту передачі і,
відповідно, збільшення часу передачі повідомлень. Оскільки, мобільні радіомережі
характеризуються частою та непередбачуваною зміною мережевої топології та постійною
обмеженістю ресурсів вузлів (більшість з яких живиться від батарей), доцільним є динамічна
зміна їх цільових функцій в залежності від приорітетності поставлених завдань, типу
трафіка, етапів і функцій управління тощо.
Таким чином, актуальною є задача розробки методів координації цільових функцій
вузлових СУ в моменти динамічної зміни ЦФ мобільної радіомережі. При цьому вибір
методу координації залежатиме від параметрів вузлів (навантаження, якості обслуговування
трафіка, розміру черг, тощо) та умов функціонування МР [5], від обраної стратегії
управління та структури системи управління МР.
Виходячи з цього можна визначити основні вимоги до методів координації:
– здатність приймати рішення з координації за умов децентралізованого управління;
– мінімальна завантаженість мережі службовою інформацією;
– мінімальне використання енергоресурсів вузлів, які живляться від батарей;
– здійснення координації ЦФ як між вузловими СУ, так і між підсистемами окремо
взятої вузлової СУ.
Аналіз останніх досягнень і публікацій. Питанням координації в науковій літературі
приділяється недостатня увага. Зокрема, координація зазвичай трактується (в порядку від
загального визначення до конкретного) як:
– подолання надлишкових ступенів свободи рухомого органу керування, тобто
перетворення його в систему, якою можна керувати (Н.А. Бернштейн) [6];
– процес досягнення єдності зусиль всіх підсистем (підрозділів) організації для
реалізації її задач та цілей [7];
– керівна діяльність, що полягає в забезпеченні взаємозв’язку та узгодженості суб’єктів,
об’єктів і процесів праці в часі та просторі [8];
– функція менеджменту у встановленні зв’язків , організації взаємодії і узгодженості
роботи компонентів системи, оперативної диспетчеризації виконання планів і задач [9];
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– вид діяльності по узгодженню та впорядкуванню зусиль, що об’єднані спільною
метою та сумісною діяльністю елементів в виробничо-господарських системах учасників
того чи іншого завдання [8];
– попереднє узгодження дій при підготовці планів, та узгоджена реакція системи на
завади та проблеми при виконанні цих планів [10].
Крім того, у роботі [11] визначено наступне поняття координації для СУ мобільних
радіомереж: це процес узгодження користувальницьких та мережевих цілей усіх підсистем
СУ під час розподілу вузлових та мережевих ресурсів для забезпечення інформаційного
обміну із заданою якістю в радіомережі або її зоні.
Класичною роботою з питань координації вважається робота М. Месаровича, Д. Мако,
І. Такахара [12], де центральне місце займає дослідження проблеми координації в
дворівневих системах і можливість поширення цих результатів на багаторівневі ієрархічні
системи. У даній роботі також сформульовані принципи координації, які визначають різні
стратегії для координатора, тобто визначають структуру процесу координації: принцип
прогнозування взаємодій, принцип узгодження взаємодій і принцип оцінки взаємодій.
Інші роботи продовжують та розвивають підходи М. Месаровича до вирішення задач
координації. При цьому на сьогодні можна виділити два види методів координації: ітеративні та
безітеративні [13, 14].
У наявних ітеративних процедурах (алгоритм Данцига–Вульфа, алгоритм Корнаї –
Ліптака, методи, що ґрунтуються на введенні функції Лагранжа або її різних модифікацій,
алгоритми оптимізації, узагальнена схема ітеративних алгоритмів Алієва та Ліберзона)
оптимальне рішення визначається в процесі ітеративного обміну інформацією між центром і
елементами. На кожному кроці ітеративного процесу розв’язуються локально оптимальні
задачі елементів і координуюча задача центру.
Недоліком ітеративних методів координації, при застосуванні в MANET, є значні
затрати мережевих та вузлових ресурсів для збору інформації про стан підсистем СУ та
узгодження управляючих рішень, які приймаються ними. У безітеративних алгоритмах
прийняття рішення здійснюється в результаті однократного обміну інформацією між
підсистемами. У цьому випадку координуюча підсистема повинна мати для детермінованого
варіанта детальні моделі підсистем і точно знати їх цільові функції, однак такий підхід
приводить до втрати переваг децентралізованого способу управління і значного ускладнення
задач для підсистем вищестоящого рівня. В основному безітеративні методи координації
зводяться до побудови множини ефективних рішень. Для організаційних ієрархічних систем
існують методи координації, які ґрунтуються на нечіткій логіці і композиційному правилі
Заде [14, 15], а також процедура прийняття рішень у багаторівневій ієрархічній системі на
основі теорії нечітких множин і нечіткого динамічного програмування Белмана-Заде [16,18].
У роботі [17] була запропонована безітеративна процедура прийняття рішень у
багаторівневій ієрархічній системі на основі теорії нечітких множин і нечіткого динамічного
програмування Беллмана – Заде, а також числовий матричний метод для випадку опуклих
функцій належності для підсистем. У [19] пропонується метод, що ґрунтується на
декомпозиції загальної задачі управління на підзадачі. Цей метод дає змогу явно
сформулювати всі припущення, що приймаються при заміні загальної задачі на підзадачі.
Проте під час використання цього методу можуть виникати труднощі отримання структури
підзадач і принципів координації, сумісних з реальними методами управління
технологічними процесами.
Недоліком усіх безітеративних методів є необхідність визначення і передачі на
вищестоящий рівень керування всієї ефективної множини параметрів підсистем (або досить
точної апроксимації цієї множини).
Перевагами безітеративних методів у разі застосування в СУ вузлами радіомереж
MANET є мінімальні затрати мережевих і вузлових ресурсів та можливість прийняття рішень
в умовах невизначеності [11].
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У свою чергу і ітеративні, і безітеративні методи (алгоритми) координації
класифікуються за наступними ознаками: за видом координаційних дій, за етапом
функціонування системи управління, за рівнем організації взаємодії, за показником
організації взаємодії [11] (рис. 1). Розглянемо кожну з них.
Методи координації

Ітеративні

За видом
координаційних
дій
інтегральні
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Рис.1 Класифікація методів координації

1. За видом координаційних дій координація може бути:
1) інтегральна (слабка), коли для кожної підсистеми задається плановий показник K на
визначений період часу T та різноманітні обмеження (нормативи):
T





*
 z t   z dt  K t 

0

2) чітка (жорстка), коли для параметра K, який координується, в кожний момент часу
ставиться вимога дотримання рівності

K t   K

3) інтервальна, яка вимагає лише належності координуючого параметра K заданому
інтервалу:

K t   K min , K max 

4) лінгвістична, під час якої генеруються нечіткі координуючі вказівки природною
мовою. У такому випадку координуюча величина K є нечіткою і задається функцією
належності μ(K).
2. За етапом функціонування СУ:
1) Активні (попереджувальні) методи координації – використовуються для формування
обмежень, у межах яких повинна відбуватися робота елементів системи управління МР, ще
до прийняття рішення нижчестоящими елементами.
2) Реактивні методи координації – передбачають корегування параметрів та цільових
функцій елементів ієрархічної системи управління МР після прийняття рішення ними.
3) Методи координації реального часу – передбачають узгодження рішень, що
приймаються СУ, в процесі оперативного управління МР.
3. За рівнем організації взаємодії:
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1) Внітрішньорівневі методи координації – передбачають узгодження роботи підсистем
вузлової СУ в межах одного рівня (вузлового чи мережевого).
2) Міжрівневі – передбачають координацію розподілу вузлових та мережевих ресурсів,
узгодження користувальницьких та мережевих цілей.
4. За показником організації взаємодії:
1) Координація за цілями. Система управління вищого рівня (або координатор у межах
одного рівня) може встановлювати для підсистеми нижчого рівня цілі функціонування і
показники, що їх характеризують із зазначенням їх кількісних значень у період розгортання
МР. Тобто цільова функція підсистеми формується вищим рівнем.
2) Координація за обмеженнями. У цьому випадку на ряд параметрів у точках дотику
підсистем встановлюються обмеження вищою системою керування. Ці обмеження задаються
з системних позицій і враховують цілі та обмеження підсистем.
3) Координація за часом. Цей тип координації полягає в синхронізації роботи
підсистем.
4) Координація за параметрами (вхідними або вихідними) – координуючі дії
узгоджуються за вхідними або вихідними параметрами відповідних підсистем. [20]
На сьогодняшній день розроблені різні модифікації методів координації управляючих
впливів та узгодження локальних рішень, що приймаються на різних рівнях управління.
Розглянемо деякі з них:
1. Ляшенко Е.Н., Кирийчук Д.Л. В роботі [21] розглянута система цивільного захисту
населення як клас ієрархічних багаторівневих систем. Запропонована її структура, виділені
три рівня управління (кеування) системи. Кожен рівень, в свою чергу, має: координуючий
орган управління, постіяно діючі органи управління та органи повсякденного управління.
Задачі координаціїї зведені до вирішення задачі векторної оптимізації за Парето з
врахуванням вектора критеріїв та вектора обмежень. Зроблено висновок, що координація дій
динамічних об’єктів в ієрархічних системах може бути зведена до координації за часом, що
передбачає узгодження) за часом моментів виконання об’єктами операцій, що дозволяє
вирішувати задачу координації методами синхронізації за часом. Формальна постановка
задачі координації дій, що представлена, адекватна умовам невизначеності вихідної
інформації та дефіциту часу. Рішення задачі координації дій за допомогою методів
задовільнення спільних обмежень може бути використано в слабкоструктурованих
ієрархічних складних динамічних системах.
2. Кондрашов С.И., Дроздова Т.В. В роботі [22] розглядається проблема
координування складної дворівневої системи у випадку, коли ставиться ЦФ є поліпшення
якості роботи, не маючи на мети досягнути „глобального оптимуму”. Проводиться аналіз
„лінейної” координації та розглядається загальний підхід до послідовної координації з
адаптацією. Перевага заключається в монотонності поліпшення глобальних характеристик, а
недоліком є труднощі при встановленні допустимих оціночних діапазонів та вирішення
локальних задач. Процедура послідовної координації може бути застосована як ітераційний
метод, який дозволяє підвищити характеристики системи до потрібного рівня в межах її
можливостй та умовах невизначеності.
3. Фридман О.В. Фридман А.Я. В роботах [23, 24, 25] розглядається градієнтний
метод координації децентралізованого управління ієрархічними та мережевими структурами.
кожна підсистема має критерії якості роботи (параметри настройки) та допустиме відхилення
від цього критерію. Реалізований спосіб прогнозування взаємодії без необхідності передачі
координатору детальної інформації о характеристиках, а лише за значеннями градієнтів
локальних критеріїв якості підсистем.
Застосування цього методу розширює діапазон стійкості мережі, підвищує стійкість
системи до зовнішніх збурень, зводить до мінімуму взаємний вплив вузлів мережі, збільшує
швидкодію системи.
4. Сова О. Я., Романюк В. А., Жук П. В., Ошурко В. М. В [26] запропонований метод
координації цільових функцій вузлів МР з використанням нечіткої логіки. Мобільна
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радіомережа представляється дворівневою системою управління. Суть методу полягає в
тому, що у якості характеристики прийнятих рішень з координації ЦФ вузлів МР
пропонується використовувати функції їх належності до підмножини ефективних,
допустимих і скоординованих рішень. Це дозволить не тільки встановлювати наявність або
відсутність внутрішньосистемних конфліктів і їх природу, але й корегувати параметри вузлів
та призначати режими їх роботи відповідно до ситуації, яка склалася в МР.
Застосування методу дозволить відобразити основні властивості системи управління
МР і спростити процес її аналізу, провести багатоцільову оцінку кожного управляючого
впливу, більш просто і з меншими затратами отримати оптимальне рішення з використанням
інтерактивного режиму, скоротити обмін службовою інформацією між рівнями СУ та
забезпечити локальну обробку інформації у вузлах.
5. Бойченко О.В. В роботі [27] проаналізовано методологічні засади керування
складними багаторівневими інформаційними системами в умовах швидкої зміни порядку їх
застосування. Запропоновано застосування комплексного системного підходу щодо
координації прикладного (сеансового) та базового рівнів складних розгалужених
інформаційних систем для оптимізації їхнього функціонування в умовах можливості
виникнення нечітких рішень.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз модифікованих методів координації
Характеристика
Методи
Ляшенко Е.Н.,
Кирийчук Д.Л

Вид
координації

Переваги

безітеративний
Координація зведена до
метод
координації за часом
координації
Монотонність
поліпшення
глобальних характеристик,
ця особливість є бажаною
при використанні «лінійної»
координації

Векторна
оптимізація
Парето

Застосування

за

Cкладні динамічні
системи
слабо
структуровані
складні динамічні
системи

Процедура
послідовної
координації

При
лінійній
координації

Використання
теорії
нечітких
множин спільно з
теорією
ієрархічних
багаторівневих
систем

При
координації
ЦФ вузлів, що
приймають участь
у
передачі
інформації в МР

Розширює діапазон стійкості
мережі підвищує стійкість
системи
до
зовнішніх
збурень мінімізує взаємний
вплив вузлів мережі

Градієнтна
оптимізація

Системи з
децентралізованим
управлінням

Бойченко О.В.

безітеративний Дозволяють встановлювати
метод
наявність або відсутність
координації
конфліктів

Рекурентна
процедура

Бойченко О.В.

безітеративний Дозволяють встановлювати
метод
наявність або відсутність
координації
конфліктів

Двоетапна
рекурентна
процедура

Кондрашов С.И.
Дроздова Т.В.

Сова О. Я.
Романюк, В. А.
Жук П. В.
Ошурко В. М.

Фридман О.В.
Фридман А.Я.

ітеративний
метод
координації

Метод
оптимізації

Узгодження
рішень,
що
безітеративний приймаються вузловими ІСУ
метод
в дворівневій СУ МР у
координації
процесі
оперативного
управління.
ітеративний
метод
координації

Для
вирішення
внутрішніх
системних
конфліктів
Для
вирішення
внутрішніх
системних
конфліктів

Аналіз показав, що використання методів оптимізації для децентралізованих систем
управління дозволяє ефективно поліпшувати певні необхідні параметри ЦФ. Для мобільних
радіомереж з великою кількістю нечітких параметрів та постійною зміною стану доцільно
використовувати методи багатокритеріальної оптимізації та теорії нечітких множин.
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Висновок
Таким чином, координація займає центральне місце серед функцій управління МР. У
статті дано визначення процесу координації в СУ МР, визначено два основних класи методів
координації (ітеративні та безітеративні) проведено класифікацію методів координації, які
можуть бути використані при побудові СУ МР, розглянуті деякі їх модифікації.
Сформульовані вимоги до методів координації ЦФ в МР. Особливості функціонування
МР дозволили зробити висновок про доцільність використання ітеративних методів
координації на вузловому рівні СУ мобільною радіомережею, а безітеративних – на
мережевому. Разом з тим, результати аналізу існуючих методів координації та їх
модифікацій в складних ієрархічних системах не показали однозначної переваги окремих
методів одного класу (виду) для застосування при побудові СУ мобільними радіомережами.
Показано, що застосування класичних методів координації не забезпечує виконання
вимог, що висуваються до методів координації мобільними радіомережами, у зв’язку з
невизначеністю (нечіткістю) вихідних параметрів вузлів МР та динамічною природою
функціонування радіомереж.
Крім того, функціонування мобільних вузлів, в залежності від умов, що склалися може
описуватися багатьма критеріями різної фізичної природи. Враховуючи зазначене,
можливим напрямом удосконалення існуючих та розробка нових методів координації є
використання методів як багатокритеріальної оптимізації так і методів теорії нечітких
множин. В ході подальших досліджень буде розроблення алгоритмів та методів координації
цільових функцій як підсистем вузлової СУ так і систем управління різних вузлів, що
приймають участь у передачі інформації.
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