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AN EFFECTIVE STRUCTURE OF THE DYNAMIC MONITORING SYSTEM  

OF TELECOMMUNICATION NETWORK OBJECTS USING MOBILE  
MEASURING DEVICES IN REAL-TIME 

 
Толубко В. Б., Комарова Л. О., Ільїн О. О.  Ефективна структура системи динамічного моніторингу 

об’єктів телекомунікаційної мережі з використанням мобільних вимірювальних пристроїв у реальному 
часі. Розглядається проблема реалізації систем моніторингу параметрів об’єктів телекомунікаційної мережі зі 
збільшеною інформативністю про точки проведення вимірювань. Запропонована та обґрунтована ефективна 
структура модернізованої системи моніторингу для випадку використання в ній як стаціонарних, так і 
мобільних вимірювальних пристроїв, які функціонують у реальному часі. Окреслені шляхи підвищення 
ефективності системи  за рахунок зменшення навантаження на канал зв’язку з центром обробки даних. Показані 
основні переваги модернізованої системи для випадків здійснення локального та глобального моніторингу, 
коли зміна координат вимірювальних пристроїв та виміряних параметрів незначна. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, моніторинг, контрольований об’єкт, вимірювальний пристрій, 
інформаційна система 

 

Толубко В. Б., Комарова Л. А., Ильин О. А. Эффективная структура системы динамического 
мониторинга объектов телекоммуникационной сети с использованием мобильных измерительных 
устройств в реальном времени. Рассматривается проблема реализации систем мониторинга параметров 
объектов телекоммуникационной сети с увеличенной информативностью о точках проведения измерений. 
Предложена и обоснована эффективная структура модернизированной системы мониторинга для случая 
использования в ней как стационарных, так и мобильных измерительных устройств,  которые функционируют в 
реальном времени.  Очерчены пути повышения эффективности системы  за счет уменьшения нагрузки на канал 
связи с центром обработки данных. Показаны основные преимущества модернизированной системы для 
случаев осуществления локального и глобального мониторинга, когда изменение координат измерительных 
приборов и измеренных параметров незначительны. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, мониторинг, контролируемый объект, измерительное 
устройство, информационная система 

 

Tolubko V. B., Komarova L. O., Ilin O. O.  An effective structure of the dynamic monitoring system of 
telecommunication network objects using mobile measuring devices in real-time. The problem of  
the implementation of monitoring systems of the parameters of objects of telecommunication network with  
increased information about the point of measurements is considered. The effective structure for the  
upgraded monitoring system, in case using the stationary and mobile measuring devices in it which operate in  
real-time, is offered and substantiated. The ways of improving the efficiency of the system by reducing the load  
on the link to the data center are delineated. The main advantages of the modernized system for the cases of 
implementation of the local and global monitoring, when changing of the coordinates of the measurement devices  
and measured parameters are insignificant are shown. 

Keywords:  telecommunication network, monitoring, controlled object, measuring device, information system 
 

Statement of the problem. Objectives of the research. Today in the developed countries of 
the world deep qualitative changes are held, which caused by rapid scientific-technological progress 
and the information revolution, which requires solving a number of problems which have both the 
organizational and the technical nature, the primary of which is the creation of an information and 
communication network that will provide the transfer of the accurate and complete information 
about the situation in real time. The systems of the dynamic monitoring of the parameters of the 
objects of the telecommunication networks (TCN) are widely used in modern conditions. They can 
collect information on a global scale, for example, even within the state. Herewith, the most 
widespread are systems, which use the stationary measuring devices (MD) of those parameters of 
the objects of the TCN for which monitoring is carried. However, such system provides monitoring 
only in a few fixed points, which may not be enough within the state. There may be cases when in 
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the fixed points parameters of TCN will not exceed the permissible limits, but the situation between 
them can be alarming. 

Therefore, topical is the problem of implementation the system of monitoring the parameters of the 
objects TCN with increased informativeness about points of measurements by providing the functioning 
not only stationary MD, but also mobile MD in the system.  It is possible to use the known structures of 
monitoring systems using stationary MD, expanding them by adding a large number of mobile MD. 
However, these expanded systems will not be very effective. Therefore, the relevant question is the 
formation of an effective structure monitoring systems, especially radiomonitoring, which use 
axcept the stationary MD significant number of mobile options in real-time. 

About  the possibility of a practical approach to solving the problem of multi monitor show  
the researches of  V. M.  Zherdiev, S. D. Degtyariov, P. S. Rusynov, V. L. Bocharov,  
V. M.  Smolianinov, V. M.  Zolotoriov, A. V.  Nazarenko, T. N.  Zadorozhna  (synoptic meteorology 
and aeroekology) and others. Analysis of the literature [1, 2] shows that the most widespread 
monitoring systems contain a small number of fixed  MD.  An example of such a system [3] is control 
ling the radiation background in Germany. Also considered systems [4], which contain a small 
number of mobile MD (usually, in specially equipped cars). But there is almost no information about 
the structure of the monitoring systems, which contain hundreds of thousands of mobile-MD which 
are working in real time. 

Explored in this paper the systems of dynamic monitoring of the controlled objects of 
telecommunications network using mobile measuring devices  in real time are significantly different 
from existing systems so that they consists of an extremely large amount of MD. This sharply 
increases the volume of the transferred information and the complexity of its further processing. 

According to above, the purpose of the article is the proved choice of an effective structure of 
monitoring system of controlled objects of TCN using a large number of real time mobile MD. 

 
Statement of the main material. Consider the universal scheme of the information system of 

control of the environmental condition, suitable both for the system as a whole and for arbitrary 
geophysical service, which is included in the system (Fig. 1). 
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Fig. 1. The block diagram of the system monitoring [1] 
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The most universal approach to definition of the structure of monitoring system of 
anthropogenic changes of parameters of TCN is separating it on units: monitoring, forecast of the 
state, assessment of the projected state, assessment of the real state. 

 
Monitoring systems using stationary MD.  Fig. 2 shows the functional diagram of the system 

of monitoring the radiation level [3], which contains only stationary MD, in which the resulting 
information is placed on a dedicated website on the Internet. 

The system consists of a certain number of stationary measuring devices (MD1...MDN),  
each of which MDi contains: a sensor for measuring the probability of error Ami , a device  
(usually GPS) with resolving capacity of the data coordinates of longitude Adi, latitude Asi,  
height Ahi its location, time measurement Ati. Next the array of data through a communications 
channel (wired or wireless) is transmitted in the data center and displayed on a dedicated  
website on the Internet. However, this system provides monitoring only a few fixed points  
that may not be enough. 

 

 
 

Fig. 2. The system of dynamic monitoring with using the stationary MD 
 
So urgent is the problem of implementation of a monitoring system of parameters of  

controlled objects of the telecommunication network using mobile measurement devices with 
increased information content about the point of measurement, by ensuring the functioning  
in the system not only  the stationary MD, but also mobile. At the same time as device 
communication channel (Fig. 2) a mobile phone is most appropriate to use.  

The GPS device can be available at the transmitter, or in a mobile phone. In their absence  
it is necessary to use additional GPS device. This system is more flexible and informative,  
because the mobile measuring devices can be distributed to a considerable part of the population.  
If the functioning of the monitoring system is carried out under the auspices of the state, the MD 
can be distributed to many mobile subscribers (for example, drivers of city, regional  
and interregional buses).  
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As a result, you can get information about the status of the parameters of the controlled object, 
not only in the few fixed points, but almost on the entire territory of the state, or even neighboring 
countries. But when building a system with mobile MD their number increases in the tens to 
hundreds of times, causing a sharp increase in the workload of the communication channel and 
volume of information that must be processed in the data center. Therefore there is a necessity for 
modernization of the structure of the system in order to reduce the specified load. 

 
The modernized system of monitoring of stationary and mobile MD. Fig. 3 shows the 

structure of the modernized system. In this case, the signals in the data center do not come from 
each MD, but only from the centers of the packet data (CPD), whose number is significantly smaller 
than the number of MD: 

 

Nc << Nv      (Nc, Nv –  amount of  CPD  and  the  MD,  respectively)  (1) 
 

It is obvious that if the condition (1) workload of the communication channel with the data 
center is sharply reduced. To determine the number of the CPD and their location, all the territory to 
be monitored is divided into separate rectangular sections with step 

 

∆As= (Аdв – Аdн)/Ns    –   for latitude;    (2,а) 
 

∆Ad= (Аdв – Аdн)/Nd    –   for longitude,    (2,b) 
 

where  Аsн,   Аsв (Аdн, Аdв)  –  the minimum and maximum values of latitude (longitude) within 
the monitored area;    Ns , Nd  –  number of sections in latitude and longitude, respectively. 
 

 
 

Fig. 3. The modernized system of monitoring using the stationary and mobile MD 
 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №1 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 9 

Thus, each of the sections can be characterized set of coefficients m and n, moreover the 
coordinates of points for  Asi  and  Adi  within each section condition: 

 

Аsнm ≤ Asi ≤ Аsн(m+1) – f or latitude;    (3,а) 
 

Аdнn ≤ Adi ≤ Аdн (n+1) – for longitude,    (3,b) 
 

where    1 ≤ m ≤ Ns –1,     1 ≤ n ≤ Nd –1. 
 

It is obviously, that the total number of individual sections is: 
 

Nds = NdNs .      (4) 
 

Within each of the sections  Nds  installed  CPDi . 
 

Through the device (usually a mobile phone) outbound channel (Fig. 4) from with each of the 
CPD signal is fed into the data center (see Fig. 2). On the device (also, as a rule, mobile phone) 
input channel of the CPD (see Fig. 3) data comes only from a certain group of MD, which are 
located in the vicinity of this CPD. For this MD are complicated (compared with the Fig. 2) by 
adding them to the signal processing device (Fig. 5). 

 

 
 

Fig. 4. The packet data center 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5. Complicated MD 
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For coordinates of points Asi and Adi MD, which performing local monitoring 
following conditions are satisfied:  

 

Вsн ≤ Asi ≤ Вsв   –   for latitude;     (5,а) 
 

Вdн ≤ Adi ≤ Вdв   –   for longitude,     (5,b) 
 

where    Вsн,  Вsв (Вdн,  Вdв) – minimum and maximum latitude (longitude) of the territory to 
which the local monitoring is carried out. 

In the devices of signal's processing on the basis of the obtained data about the  
coordinates (Asi,  Adi) location of MD in a particular time and dependencies (5,a),  (5,b) determines  
the coefficients m and n, then there CPD to which you want to send signals from a particular  
VPI (Fig. 4) depending on its place in a given time. 

 
3. The benefits of the upgraded system. Monitoring of the controlled objects of 

telecommunication network using mobile measurement devices can be carried out both global and 
local, for example, within the same premises in case of occurrence in it of an emergency. 

If adopted from the CPD data from various MD following conditions are satisfied (5,a) and 
(5,b), in the data center (Fig. 4) is enough to send only one value with the highest value measured 
data Аmi. The fact that users in the selected site in the Internet not interested in how the situation 
changes within the premises – they are only interested in the maximum value of measured 
parameter on the territory of its location. The change of the situation inside the premises is useful to 
the customer of the given local monitoring. Such information for the customer is formed in the 
CPD, which received signals of local monitoring. Thus, in the implementation of local monitoring 
of controlled objects of telecommunication network using mobile measurement devices is 
significantly reduced  (Fig. 4) workload of the communication channels and data center compared 
to using the structure (Fig. 3). 

Another advantage of the upgraded system available in the possible cases when the mobile MD 
are some time to rest (for example, at the bus stops or non-business hours). In this case, the CPD 
rather than sending the data about the coordinates MD may transfer only a short conditional “label” 
that the coordinates of the recipient has not changed. In the data center based on the approved label 
for this MD on the website only change the values of the measured data Ami.  

Note if the mobile MD even is at rest, it still cannot be turned off, because it performs its 
function carries out measurements at this point, where may at any time be an emergency. 

Other advantages of the modernized system are obviously based on our review of the main 
characteristics of the system (Table 1). 

 
The main characteristics of the systems of monitoring                  Table 1 

Name Value 
Accuracy of definition of coordinates (latitude and longitude) 
at the point of measurement 

∆Аs – latitude, 
∆Аd – longitude 

The accuracy of determination of a parameter for which the monitoring 
is carrying out 

∆Аm 

 
There may be situations when a mobile user changes their position within the less ΔAs and 

ΔAd (for example, bus during repair in garage). In the CPD detected signals from these MDs, and 
instead of passing their coordinates are transmitted only “label”. In the data center based on the 
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approved label for this MD on the website only the values of the measured data Ami. is changing 
(similarly as for the OP, that was at rest) . 

There may be situations, where mobile MD that was in a state of rest or change its coordinates 
within smaller  ∆Аs and  ∆Аd, changing the value of parameter Ami does not exceed the values 
∆Am. Then it is also enough to send the appropriate label on the basis of which on the website 
change only the time of receipt of the information from the subscriber. 

 The benefits of the upgraded system also include the fact that the specific CPD,  
has received an information from many MD may not be sent to the processing center  
data (Fig. 4) data on the time of receipt of information from each MD, and only about one group 
time, that concerns all subscribers. 

The above described only the basic (not completed) benefits of the proposed upgraded 
monitoring system (Fig. 4). 

 
The conclusions. The proposed effective structure of the upgraded system of ecological 

monitoring for a case of use it both stationary and mobile MD. Improving of the efficiency of the 
system is ensured by reducing the load on the communication channel with the data center and 
amount of information to be processed, in the presence of a significant number of MD.  

The main advantages of the upgraded system for cases: implementation of local monitoring, the 
implementation of the global monitoring when a change of coordinates MD and measured 
parameters insignificant are shown.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ  

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ 
 

Кравченко Ю. В., Нікіфоров С. В. Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо 
застосування в комп'ютерних системах. Дано визначення комп'ютерної системи, проведена паралель між 
комп'ютерами ранніх поколінь і комп'ютерами V покоління. Визначено основні положення функціональної 
стійкості комп'ютерної системи в умовах впливу на них зовнішніх дестабілізуючих факторів. Розглянуто 
показники і критерії функціональної стійкості комп'ютерної системи, проблеми забезпечення функціональної 
стійкості. Визначено концептуальний, системно-функціональний і організаційно-технічний рівні забезпечення 
функціональної стійкості та їх завдання. Описано числові показники, що визначають функціональну стійкість і 
дають можливість суб'єктивної оцінки цими показниками. Розглянуто загальну модель дестабілізуючих впливів 
на систему. Особливу увагу звернуто на комплексне вирішення проблем функціональної стійкості 
комп'ютерних систем. Визначено особливості розвитку комп'ютерних систем і технологій в галузі штучного 
інтелекту. Показано взаємний вплив дестабілізуючих факторів на стійкість функціонування систем. 

Ключові слова: комп’ютерна система, функціональна стійкість, штучний інтелект, інформаційна 
технологія,  дестабілізуючий фактор, модель дестабілізуючих впливів  

 
Кравченко Ю. В., Никифоров С. В. Определение проблематики теории функциональной 

устойчивости в применении к компьютерным системам. Дано определение компьютерной системы, 
проведена параллель между компьютерами ранних поколений и компьютерами V поколения. Определены 
основные положения о функциональной устойчивости компьютерной системы в условиях влияния на нее 
внешних дестабилизирующих факторов. Рассмотрены показатели и критерии функциональной устойчивости 
компьютерной системы, проблемы обеспечения функциональной устойчивости. Определены концептуальный, 
системно-функциональный и организационно-технический уровни обеспечения функциональной устойчивости 
и их задачи. Описаны числовые показатели, определяющие функциональную устойчивость и дающие 
возможность субъективной оценки этим показателям. Рассмотрена общая модель дестабилизирующих влияний 
на систему. Особое внимание обращено на комплексное решение проблем функциональной устойчивости 
компьютерных систем. Определены особенности развития компьютерных систем и технологий в области 
искусственного интеллекта. Показано взаимное влияние дестабилизирующих факторов на устойчивость 
функционирования систем. 

Ключевые слова:  компьютерная система, функциональная устойчивость, искусственный интеллект, 
информационная технология,  дестабилизирующие факторы, модель дестабилизирующих влияний  

 
Kravchenko Yu. V., Nikiforov S. V. Definition of the theory of functional stability problems for use in 

computer systems. The definition of a computer system, a parallel between the earlier generations of computers and 
computers V generation. The main provisions of the functional stability of computer systems under the influence of its 
external destabilizing factors. The conceptual, systemic-functional, organizational and technical levels to ensure 
functional stability and their tasks are defined. Numerical indicators that determine the functional stability and enabling 
the subjective evaluation of these indicators are described. The common model of destabilizing influences is considered 
on the system. The special attention is turned on the complex decision of problems of the computer systems functional 
stability. Particular attention is drawn to the complex decision of problems of functional stability of computer systems. 
The features of the development of computer systems and technologies in the field of artificial intelligence are defined. 
The relative influence of destabilizing factors on the sustainability of the systems is shown.  

Keywords: computer system, functional stability, artificial intelligence, information technology, destabilizing 
factor, model of destabilizing influences 

 
Вступ. Постановка задачі. Теорія функціональної стійкості складних систем дозволяє 

забезпечити найбільшу ефективність системи в умовах впливу на неї дестабілізуючих 
чинників. У зв'язку з тим, що майбутнє стоїть за комп'ютерами п'ятого покоління, виникає 
необхідність подальшого розвитку теорії функціональної стійкості (ФС).  
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Метою статті є визначення основних положень ФС саме для  комп'ютерних  
систем (КС). На основі аналізу  наукових публікацій [1...16]  були виділені основні  
завдання теорії ФС  КС.  

З середини 50-х років з самого початку активного використання ЕОМ першого 
покоління, стали формуватися перші області досліджень, які в подальшому зробили 
помітний вплив на виникнення наукового напрямку, що одержав назву штучний інтелект. 

Штучний інтелект можна визначити як властивість системи реагувати на інформацію, 
що надходить на її вхідні пристрої, майже так само, як реагує в тих же інформаційних 
умовах людина [4]. Система і модельована людина однаково за своїми результатами 
розпізнають образи і ситуації, вирішують логічні та інші завдання, приймають одні і ті ж 
рішення в однакових ситуаціях, тобто демонструють однакові результати мислення. В 
ідеальному випадку емоційне забарвлення результатів мислення і поведінки у машини – 
моделі і людини – об'єкта моделювання – також повинна бути однаковою. 

Першим поколінням вважалися лампові комп'ютери, другим – транзисторні, третім – 
комп'ютери на інтегральних схемах, а четвертим – з використанням мікропроцесорів. Зараз 
ведуться інтенсивні розробки ЕОМ п’ятого покоління і ставляться зовсім інші завдання, ніж 
при розробки всіх колишніх ЕОМ. Якщо перед розробниками ЕОМ з I по IV поколінь стояли 
такі завдання, як збільшення продуктивності в області числових розрахунків, досягнення 
великої ємкості пам'яті, то основним завданням розробників ЕОМ V покоління є створення 
систем штучного інтелекту, усунення бар'єру між людиною і комп'ютером. Комп'ютери 
повинні бути здатні сприймати інформацію з рукописного або друкованого тексту, з бланків, 
з людського голосу, дізнаватися користувача по голосу, здійснювати переклад з однієї мови 
на іншу. Звідси і основні вимоги до комп'ютерів V покоління: створення розвиненого 
людино-машинного інтерфейсу (розпізнавання мови, образів); розвиток логічного 
програмування для створення баз знань і систем штучного інтелекту [1]; створення нових 
технологій у виробництві обчислювальної техніки; створення нових архітектур комп'ютерів і 
обчислювальних комплексів. 

 
Функціональна стійкість комп’ютерних систем. В обчислювальних пристроях, що 

з'являються в останні роки, простежуються спільні риси, абсолютно нехарактерні для 
комп'ютерів останніх тридцяти років. Інші пріоритети, інший підхід до безпеки, інший підхід 
до інтерфейсів, інший підхід до багатозадачності,  інший підхід до додатків, інше все. Інакше 
повинні вирішуватися питання збереження та відновлення працездатності (стійкості 
функціонування або ФС) КС в умовах деструктивних впливів (ДВ) [3]. Порушення 
працездатності КС реалізуються внаслідок ДВ.  

Забезпечення ФС КС по суті є виконанням умов зберігати сталість свого внутрішнього 
стану за допомогою скоординованих реакцій, спрямованих на підтримку динамічної 
рівноваги, прагнення системи відтворювати себе, відновлювати втрачену рівновагу, долати 
опір зовнішнього середовища [6, 9]. При цьому ФС розглядається як подальший розвиток 
властивостей систем, які характеризують їх цілеспрямовану поведінку  [7]. 

Раніше існувала інфраструктура, що забезпечує реалізацію “надійнісних” властивостей 
протягом всього життєвого циклу КС. Така інфраструктура включала в себе ефективні 
технічні та організаційні механізми, орієнтовані, в основному, на підтримку високої 
готовності ЕОМ колективного користування [8]. Основу методології створення таких 
механізмів становили традиційні методи теорії надійності та експлуатації систем. 

Для сучасних КС змінилися принципи організації та умови їх функціонування,  
і перш за все, це:   

– поява принципово нових технологій збору, зберігання і обробки інформації на базі 
архітектур «клієнт-сервер»;  
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– створення розподілених корпоративних мереж, що використовують в якості 
транспортного середовища Internet;    

– ускладнення структури запитів користувачів з одночасним підвищенням “ціни” якості 
і часу їх обробки;  

– розширення спектру загроз інформаційної безпеки і ускладнення  
сценаріїв їх реалізації. 

Перераховані зміни [13] передбачають створення принципово нових механізмів 
забезпечення цілеспрямованого функціонування сучасних КС, які повинні реалізувати такі 
якості, як вибір характеру поведінки системи відповідно до зміни зовнішніх умов, 
визначення спектру зберігаються інформаційних послуг в умовах загроз порушення 
ефективного доступу, можливу коригування мети функціонування, активну протидію 
відмовам різних компонентів КС і т.д. 

Тому сьогодні, поряд з традиційними “надійнісними”, додаються нові аспекти 
функціональної стійкості:   адаптивність,   живучість,   відмовостійкість і т.п. [3]. 

Комплексний підхід до забезпечення ФС сучасних КС в даний час розвинена 
недостатньо. Вказана обставина є причиною виникнення суперечності між прагненням 
забезпечити ФС КС в умовах ДВ і відсутністю теоретичних, методичних і організаційно-
технічних основ її забезпечення. Звідси випливає проблема, суть якої полягає в необхідності 
створення теоретико-методологічних засад забезпечення ФС КС в умовах ДВ і науковому 
обгрунтуванні принципів побудови і функціонування системи забезпечення 
цілеспрямованого функціонування сучасних КС в цих умовах. 

 

Виділяється три рівні забезпечення ФС:  концептуальний;   системно-функціональний;    
організаційно-технічний. 

 

Концептуальний рівень  визначає комплекс завдань, пов'язаних з розробкою структури 
та визначенням вмісту такої концепції. Розробка змістовної сторони концепції потребує 
вирішення таких завдань [2]:   

– визначення комплексу властивостей, складових ФС КС;  
– формування системи показників і критеріїв ФС КС;  обґрунтування вимог до ФС КС;  
– визначення видів загроз порушення працездатності КС і можливих сценаріїв впливу 

загроз різних видів;   
– організація протидії загрозам порушення працездатності КС. 

Перераховані завдання визначають зміст елементів, а взаємозв'язок цих елементів – 
структуру концепції забезпечення ФС КС. 

 

Системно-функціональний рівень.  Розробка принципів побудови засобів ФС КС та 
організації раціонального управління цими засобами є основою створення системи 
забезпечення ФС КС. Формування вигляду такої системи, формування оптимальної 
функціональної структури, визначення множини функцій забезпечення та управління ФС, а 
також розробка методичних основ побудови механізмів їх реалізації становлять зміст, 
завдань системно-функціонального рівня [5]. 

Система забезпечення ФС повинна створюватися на етапі проектування КС і враховувати 
особливості побудови і функціонування останньої в умовах ДВ. Ця обставина вимагає розробки 
комплексної моделі функціонування КС. 

Така модель в загальному вигляді може бути представлена як  
,,IG      

де  I – модель КС;      μ – модель ДВ. 
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Модель КС передбачає описи:  
– ресурсів КС, що включають сукупність серверів, робочих станцій, різних видів 

периферійних пристроїв, комунікаційного устаткування, кабельного обладнання, 
програмного та інформаційного забезпечення, підтримуючої інфраструктури, призначених 
для надання інформаційних послуг користувачам;    

– морфології КС;  
– множини інформаційних послуг, що представляє собою сукупність дій КС, 

реалізованих при обробці певного набору запитів користувачів на доступ до ресурсів КС;   
– технології надання інформаційних послуг, з урахуванням структури, змісту і 

характеристик потоків запитів користувачів на доступ до інформації, і технологічних 
ланцюжків їх реалізації. 

Враховуючи це, модель КС може бути представлена як   
 ,,,UPI  , 

де   P – множина ресурсів системи;  
      U – множина інформаційних послуг, що надаються системою; δ – структурно-
параметричний опис системи;  
      η – опис технології надання  послуг. 

Множина P ресурсів КС характеризує сукупність апаратних засобів обчислювальної 
техніки, комунікаційного обладнання, програмного та інформаційного забезпечення, 
підтримуючої інфраструктури, призначених для надання інформаційних послуг користувачам. 

Множина U інформаційних послуг – це сукупність дій системи, що реалізуються при 
обробці певного набору запитів користувачів на доступ до ресурсів інформаційної системи. 

Структурно-параметричний опис системи δ містить опис морфології комп'ютерної 
системи, характеристику параметрів ресурсів системи, їх територіальне розташування і 
способи взаємодії ресурсів між собою. Структурно-параметричний опис системи δ задає 
систему відносин на множині P ресурсів КС. 

Опис технології надання інформаційних послуг η включає опис структури, змісту і 
характеристик потоків запитів користувачів на доступ до інформації, а також технологічних 
ланцюжків реалізації запитів, що включають процедури ідентифікації запитів і визначення 
потрібних ресурсів для їх обслуговування і порядок використання цих ресурсів. 

Опис технології надання інформаційних послуг η задає систему відношень між 
множиною P ресурсів системи і множиною U послуг, що надаються системою. 

Другим компонентом в комплексній моделі виступає модель ДВ μ, яка представляє 
собою організовану в деяку просторово-часову структуру сукупність факторів, вплив яких на 
ресурси системи викликає процес порушення нормального функціонування системи. 

Узагальнена модель ДВ на систему може бути описана наступним чином: 
 ,R ,  

де    R  –  множина ДВ;    α  –  просторово-часова структура ДВ. 
Множина R представляє собою сукупність факторів, вплив яких на систему призводить 

до порушення нормального функціонування останньої. 
Просторово-часова структура α ДВ множини R на систему характеризує моменти 

початку впливів, тривалість і періодичність впливів, розподіл впливів по елементах системи. 
Просторово-часову структуру α ДВ представимо як    

Ty, , 
де    у = <P, R ,Y> – бінарне відношення ( Y ⊆ P R  ), що визначає розподіл впливів  
по ресурсах КС;    

P – множина ресурсів КС; R – множина ДВ;  
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Т – характеристики моментів початку впливів та їх тривалості. 
 

Взаємний вплив дестабілізуючих факторів один на одного і на стійкість функціонування 
систем має складну природу, яку показано на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаємозв'язок і взаємовплив дестабілізуючих факторів 

 
Під збоєм розуміється короткочасне порушення працездатності пристроїв, відновлення 

працездатності яких відбувається без втручання людини. Відмова – порушення 
працездатного стану пристроїв, відновлення якого неможливе без втручання людини [10]. 

Помилки в програмному забезпеченні – ситуації порушення послідовності закодованих 
операцій по досягненню конкретного результату. 

Конфлікти – ситуації, коли два або більше процеси одночасно запросили для свого 
виконання одну і ту ж сукупність системних ресурсів (іноді званих критичними ресурсами). 
Під процесом розуміється систематизована послідовність операцій, спрямована на 
отримання конкретного результату при виконанні програми з її вихідними даними [14].  

Під системним ресурсом розуміється будь-який елемент системи, що має своє унікальне 
ім'я або адресу і виділяється процесам у тимчасове використання з подальшим його 
звільненням. 

Тупики – ситуації взаємного очікування двома або більше виконуються процесами 
звільнення однієї і тієї ж сукупності ресурсів, зайнятих іншими процесами. У цьому випадку 
в системі дані процеси не виконуються, і при працездатному стані всіх елементів система не 
виконує покладених на неї функцій і знаходиться в стані очікування. Необхідне втручання 
адміністратора з примусового звільнення сукупності системних ресурсів. Ситуації з 
примусового звільнення ресурсів називається відкатом виконання процесів. Проте надалі 
сама процедура відкату не усуває умов виникнення цих або нових тупиків. 
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Архітектурна недосконалість – невідповідність умов стійкого функціонування 
сукупності процесів в системі і вибраних характеристик елементів архітектури системи або 
обраних механізмів управління інформаційними процесами. 

Віруси – недокументована функціональна можливість у вигляді програмного коду 
деякого програмного забезпечення (як правило, зовнішнього походження), яка призводить до 
порушень безпеки інформації та виконання процесів в системах. 

Атаки “хакерів” – несанкціоноване отримання доступу до ресурсів системи з метою 
умисного порушення безпеки інформації та функціонування систем. 

Аварійне відключення електроживлення – ситуації раптового аварійного відключення 
електроживлення і потребують необхідності включення резервних джерел живлення. 
Породжують при цьому перехідні процеси, а перехідні процеси під час грози здатні привести 
до збоїв в системах електроживлення і, у підсумку, до зниження стійкості функціонування 
територіально розподілених систем зв'язку. 

Комплексна модель є основою створення системи забезпечення ФС КС. Система 
забезпечення ФС в узагальненому вигляді відповідає схемі класичної системи управління 
[11]. Об'єктом управління, при цьому, виступає КС; органами управління – механізми 
забезпечення її ФС; керуючими впливами – стратегії протидії загрозам порушення 
працездатності КС; а дані про стан КС та її компонентів, одержувані в результаті 
моніторингу, представляють собою інформацію зворотного зв'язку, призначену для 
вироблення рішення про вибір належного варіанту керуючого впливу. 

Завдання, пов'язані з створенням механізмів забезпечення ФС, становлять зміст 
організаційно-технічного рівня. Їх рішення спрямоване на розробку загальних принципів 
організації забезпечення функціональної стійкості [12] КС і конкретних пропозицій щодо 
реалізації цих принципів. 

Підсистема механізмів забезпечення функціональної стійкості представляє собою 
структуровану відповідно до заданої множини ресурсів КС і рівнів їх деталізації сукупність 
програмно-технічних засобів, організаційних заходів і методичних положень [15, 16], 
спрямованих на активну чи пасивну протидію загрозам порушення працездатності системи в 
цілому або окремих її елементів. 

 
Висновок.  Таким чином, підсистема механізмів забезпечення функціональної стійкості 

представляє структуровану сукупність програмно-технічних засобів, організаційних заходів і 
методичних положень відповідно до заданої безлічі ресурсів КС і рівнів їх деталізації , 
спрямованих на активну чи пасивну протидію загрозам порушення працездатності системи в 
цілому або окремих її елементів. 

Завдання концептуального, системно-функціонального і організаційно-технічного рівнів 
носять комплексний характер і зачіпають науково-методичні, технічні та організаційні 
аспекти забезпечення функціональної стійкості КС. Їх рішення дозволить створити основу 
забезпечення сталого функціонування КС в умовах деструктивних впливів. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЙ В ДАТА-ЦЕНТРАХ 

 

Копійка О. В. Проектування сервісів інфраструктури додатків в дата-центрах. Розглядаються питання 
побудови дата-центрів з сучасною архітектурою і наявністю повного обсягу сервісів. Сервіси управляють 
середовищем для виконування додатків, механізмами комунікацій між додатками і компонентами, 
інструментаріями контролю додатків і управління їх станом, а також сховищем для структурованих і 
неструктурованих типів даних. Визначений склад сервісів інфраструктури додатків, куди входять служби 
каталогів, бізнес додатків, інтеграції. Сформульовані основні вимоги до вказаних служб по наступних 
параметрах: доступність, безпека, масштабованість, керованість, консолідація і взаємодія. 

Ключові слова: дата-центр, інфраструктура додатків, служби сервісів, каталог, бізнес додаток, інтеграція, 
доступність, безпека, масштабованість, керованість, консолідація  

 

Копейка О. В. Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах. 
Рассматриваются вопросы построения дата-центров с современной архитектурой и наличием полного объема 
сервисов. Сервисы управляют исполняемой средой для приложений, механизмами коммуникаций между 
приложениями и компонентами, инструментариями контроля приложений и управления их состоянием, а также 
хранилищем для структурированных и неструктурированных типов данных. Определен состав сервисов 
инфраструктуры приложений, в которую входят службы каталогов, бизнес приложений, интеграции. 
Сформулированы основные требования к указанным службам по следующим параметрам: доступность, 
безопасность, масштабируемость, управляемость, консолидация и взаимодействие. 

Ключевые  слова:  дата-центр, инфраструктура приложений, службы сервисов, каталог, бизнес 
приложение, интеграция, доступность, безопасность, масштабируемость, управляемость, консолидация  

 

Kopiyka O. V. Infrastructure applications services projection in the data centers. The article deals with the 
questions of data centers constructions with modern architecture and the presence of the full scope of services. These 
services controls executable application environment, communications mechanisms between applications and 
components, application’s control tools and management of his condition, and stores for structured and unstructured 
data types. The composition of the application infrastructure services , which includes catalogue services, business 
applications, integrations. The main requirements for the specified services on the following parameters : availability, 
security , scalability, manageability , consolidation and cooperation. 

Keywords: data center, infrastructure applications, catalogue, business applications, integrations, availability, 
security, manageability, consolidation and cooperation . 

 
1. Введение и постановка задачи. В Украине уже 85% предприятий малого и среднего 

бизнеса используют тот или иной “облачный сервис”. И это количество будет расти, так как 
сегодня облачные технологии предлагают практически безлимитные ресурсы бизнесу 
любого размера при стоимости, которая несопоставима с капитальными инвестициями в 
собственную инфраструктуру.  

При реализации концепции “облачных сервисов” возникает задача построения дата-
центров с современной архитектурой и наличием полного объема сервисов [1-11].  

В современных дата-центрах выделяют следующие сервисы: сетевые; управления 
данными;  управления ИТ-инфраструктурой; инфраструктуры приложений;  безопасности.  

В данной статье рассматриваются сервисы инфраструктуры приложений, которые 
состоят из службы каталогов;   службы бизнес приложений;  службы интеграции. 

 
2. Служба каталогов.  Служба каталогов обеспечивает иерархическую организацию 

информации отражающей ИТ-инфраструктуру корпорации для использования службами и 
пользователями. Функции службы каталога: 

– обеспечение механизмов централизованной аутентификации пользователей, систем и 
авторизации их операций для защиты ИТ-ресурсов; 

– хранение данных сервисов и приложений; 
– хранение конфигурационной информации о настройке сервисов и приложений; 
– обеспечение механизмов централизованного управления компонентами  

ИТ-инфраструктуры. 
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2.1. Логический и физический дизайн. Рассмотрим построение сервиса каталогов на 
примере вымышленной всеукраинской корпорации NameCorp (single forest). 

Дизайн доменов. Доменная модель одного глобального региона (global regional domain 
model) содержит два домена (Рис. 1):  корневой домен NameCorp.net, содержащий записи 
сервисных специалистов, и дочерний домен corp.NameCorp.net, содержащий записи всех 
пользователей, компьютеров и групп корпорации. 

 

 
 

Рис. 1. Организация сервиса каталога в корпорации 
 
Возможно создание домена test.NameCorp.net и использование его для тестирования и 

подготовки к вводу в эксплуатацию новых систем и релизов. 
DNS архитектура. Служба DNS интегрирована с Active Directory. 
Иерархия Organization Units (OU).  Объекты OU отражают географическую  

модель корпорации на верхнем уровне иерархии и объектную модель на нижних  
уровнях иерархии (Рис. 2).  

Иерархия OU должна обеспечить с одной стороны независимую работу 6 основных  
групп администраторов и более 400 специалистов во всех подразделениях корпорации, с 
другой эффективное использование групповых политик конфигурации рабочих мест и 
систем. Для этого верхние контейнеры отражают иерархию групп администрирования 
центра обработки данных (ЦОД), пользователей, а вложенные контейнеры содержат объекты 
управления – серверы, рабочие станции, пользователей и группа безопасности. 

Топология сайтов. Шесть площадок, топология репликации базируется на физической 
топологии сети передачи данных (DPT каналы). 

Размещение контролеров домена. Служба каталога разворачивается на 14 
контроллерах домена. Киевский ЦОД 1 содержит два контроллера домена NameCorp.net и 
два контроллера домена corp.NameCorp.net.  В остальных пяти ЦОД имеется по два 
контролера домена corp.NameCorp.net. 
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Рис. 2.  Иерархия объектов в каталоге корпорации 

 
2.2.  Режим работы службы каталога Windows Server. 
Серверное обеспечение. В системе имеется 14 серверов Windows Server Standart. 

Серверы двух процессорные с 2 Гб памяти и 16 Гб дискового пространства. Пять дисковых 
массивов: 1) RAID 1 для операционной системы, 2) RAID 1 для журнала AD, 3) RAID 0+1, 4) 
для базы данных AD, 5) для базы данных  SYSVOL.   

Сеть хранения данных.  –  Службой не используется. 
Коммуникационная сеть.  Для обеспечения работы службы в ЦОД настраиваются: 

– коммутатор внутренней интеграции,  используются функции VLAN и Firewall; 
– центральный коммутатор ЦОД,  используются функции VLAN и Firewall; 
– коммутатор периметра,  используются функции VLAN и Firewall; 
– оборудование границы сети. 

Доступность  обеспечивается с помощью дублирования серверов и регистрации их 
служб в системе DNS. Дублируются также аппаратные компоненты серверов, в частности 
сетевые адаптеры. 

Безопасность. Для работы со службой каталога Active Directory нескольких 
административных групп используются механизмы делегирования разрешений. Работа с 
группами Enterprise и Domain Administrators а также с учетной записью Administrator  
ведется через журнал регистрации операций.  
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Масштабируемость. 12 домен контроллеров достаточно для обслуживания запросов от 
60000 пользователей. Если количество пользователей значительно возрастет, служба может 
быть масштабирована путем добавления дополнительных контролеров домена. 

Управляемость. Для управления службой каталога в терминах MOF выделяются пять 
ролей (Табл. 1). Управление осуществляется набором графического инструментария MMC и 
набором командного инструментария adminpack.msi, support tools. 

Консолидация и взаимодействие.  Служба консолидирована со службой DNS.  
 

Роли в службе управления каталога                               Табл. 1  
Имя роли Задачи роли Active Directory 

разрешения 
Владелец леса: 

администратор компании Контроль конфигурации службы каталога. Enterprise Admins 

Владелец леса: 
администратор схемы Контроль конфигурации схемы службы каталога. Schema Admins 

Владелец топологии 
репликации 

Обеспечение работы сервиса и контроль 
репликации. 

Модернизация топологии в соответствии с 
модернизацией сети. 

Перемещение объекта контролера домена в 
другие сайты и сети. 

Поддержка сетевой карты Корпорации. 
Взаимодействие с сетевой группой. 

Глобальная группа 
созданная в корневом 
домене леса и с полными 
разрешениями на объекты 
сайтов. 

Владелец домена 

Управление доменом 
Управление операциями с контролером домена 
Мониторинг «здоровья» 
Управления системными службами. 
Резервное копирование и восстановление 
Создание объектов и политик. 
Делегирование полномочий 
Создание OU 

Domain Admins 

Владелец OU` Управление иерархией в OU Группа с правами на OU 
и вложенные обьекты. 

 
3.  Службы бизнес приложений (ERP, CRM, Exchange, SharePoint, Live Communication 

Server, Content Management Services). Рассмортим приципы построения службы бизнес 
приложений на примере всеукраинской корпорации. 

 

3.1. Структура службы. Основные бизнес приложения  корпорации включают в себя 
следующие компоненты: 

1. Система коммуникаций на базе Exchange, Live Communication Server и Office. 
1.1. Электронная почта. 
1.2. Персональные и общие календари. 
1.3. Назначение заданий и контроль выполнения. 
1.4. Корпоративные адресные книги. 
1.5. Система контроля присутствия человека. 
1.6. Мгновенные сообщения. 
1.7.Аудио конференции. 
1.8. Видеоконференции.  

2. Система коллективной работы на базе иерархии порталов SharePoint. 
2.1. Тематическое хранилище файлов и информации. 
2.2. Коллективная работа с документами. 

3. Система управления проектами. 
 

Коммуникационная система Exchange (Рис. 3) включает в себя  компоненты: 
1. Сервера Интернет доступа – отвечают за работу с почтой полученной из публичной 

сети, выполнение функций защиты от вирусов и спама. 
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2. Сервера центральной маршрутизации – отвечают за маршрутизацию сообщений 
внутри Корпорации. 

3. Сервера клиентского доступа – отвечают за работу с клиентами, выполение функции 
шифрования и цифровой подписи сообщений 

4. Сервера обслуживания почтовых ящиков. 
 

 
 

Рис. 3. Exchange в службе бизнес приложений корпорации 
 
Система коммуникаций в режиме реального времени включает в себя два компонента 

1. Центральный сервис Live Communication Server (LCS). 
2. Серверы маршрутизации LCS, развернутые вокруг центрального. 

Безопасность и адресные книги интегрированы в Active Directory корпорации. 
На рабочих местах установлено приложение Messenger. Сотрудник персонально 

выбирает подчиненных или партнеров для взаимодействия. 
 

Система коллективной работы развернута на базе пяти систем коллективной работы 
SharePoint Portal Server. Каждая система поддерживает несколько тысяч порталов. Логически 
порталы коллективной работы отражают организационную структуру и обеспечивают 
площадки для отделов, проектов и процессов корпорации.  Порталы типизированы: 

1. Портал подразделения – содержит каркас и информацию отображающую работу 
подразделения или отдела. 

2. Портал рабочей группы – содержит информацию для коллективной работы группы 
сотрудников. 

3. Портал библиотеки – содержит справочную информацию или тематическую 
библиотеку. 

4. Портал процесса – содержит информацию о состоянии процесса, поддерживаемого 
рабочей группой. 

5. Портал проекта – содержит файлы и информацию по проекту, используемые 
проектной группой. 

6. Персональный портал сотрудника – содержит общую информацию о сотруднике. 
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3.2. Физическая организация. 
Серверное обеспечение. Exchange разворачивается на 22 серверах маршрутизации 

уровня HP DL 380 (2 процессора, 2Гб памяти, RAID 1 – 16 Гб) и 20 серверах хранения  
уровня HP DL 380 (4 процессора, 8 Гб памяти, RAID 1 – 16 Гб). Используется технология 
NLB и fail-over кластеризации.  LCS разворачивается на шести серверах уровня HP DL 380. 

SharePoint использует пять серверов – по одному в каждом ЦОД. SharePoint использует 
службу управления хранением данных на базе MS SQL Server. 

Сеть хранения данных обеспечивает 300 Мб пространства для каждого почтового 
ящика. SAN в каждом ЦОД должна обладать емкостью 10 Тб.  

Коммуникационная сеть. Для обеспечения работы службы в ЦОД настраиваются 
элементы комуникационной сети аналогично п. 2.2. 

Доступность обеспечивается использованием технологии кластеризации. 
Безопасность. Аутентификация и авторизация с помощью Active Directory. Для 

сообщений и документов применяются технологии криптографичекой защиты и цифровой 
подписи. Коммуникации шифруются внутренними средствами. Системы коммуникаций 
дополнительно устанавливают модули антивирусной защиты. 

Масштабируемость. При необходимости службу можно масштабировать 
горизонтально, путем добавления серверов и расширения сети хранения данных.  

Управляемость. Для управления службой каталога в терминах MOF выделяются пять 
ролей по аналогии с организацией команды управления службы управления данными. 

Консолидация и взаимодействие. Служба интегрирована со службами каталога Active 
Directory,  управления сертификатами PKI, защиты периметра и управления.  

 
4. Службы интеграции (BizTalk, .NET Frameworks, COM+, MSMQ). Роль 

информационных технологий внутри корпорации включает не только решения оптимизации 
расходов на выполнение набора бизнес операций или процессов, но непосредственное 
увеличение доходов и прибылей компании. Такое смещение фокуса требует быструю и 
эффективную интеграцию информации и процессов с поставщиками, партнерами 
заказчиками (Рис. 4). 

 

4.1. Общий подход для решения задачи интеграции основывается на двух  
решениях (Рис. 5): 

1. Использование архитектуры Web сервисов, обеспечивающий создание и 
эффективную работу связанных (loose coupling ) приложений.  

2. Использование серверов интеграции приложений BizTalk, как системы 
централизованного описания, реализации и сопровождения интеграционных взаимосвязей. 

Требования к приложениям, которые будут создаваться и вводиться в эксплуатацию, 
обязательно включают реализацию в соответствии со стандартами Web-сервисов 
(http://w3c.org).  Из двух платформ построения приложений/web-сервисов – диалект IBM 
J2EE и платформа Microsoft.NET,   корпорация может ориентироваться  на платформу .NET 
(http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,35261,00.html и http://middleware-
company/j2eedotnetbench). 

В информационной системе предприятия у каждого существующего приложения есть 
собственный протокол для обмена данными. Базовые средства BizTalk Server включают 
инфраструктуру передачи сообщений, обладающую возможностью обмена данными с 
практически любым приложением корпорации. В информационной среде с несколькими 
бизнес приложениями, ни одно отдельное приложение не имеет сведений о бизнес-процессе 
в целом. Бизнес-процесс, а также сведения, необходимые для координации всех его 
составляющих, реализуется в приложении BizTalk Server.  

Важной задачей является интеграция приложений внутри одной организации, но 
интеграция приложений на уровне разных организаций, когда в автоматизации процессов 
задействованы системы компаний-контрагентов, может представлять для бизнеса еще 
большую ценность. 
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Рис. 4. Существующие информационные потоки в Корпорации 

 

 
Рис. 5.  Информационные потоки в службе интеграции корпорации 
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4.2. Логическая организация. Инфраструктура Web служб состоит из следующих 
компонентов: 

1. .NET Framework – среда исполнения web сервисов. Среда исполнения 
устанавливается на все сервера и рабочие станции в Корпорации. Управление версиями и 
обновлениями обеспечивается системами управления (SMS).  

2. Сервер приложений Internet Information Server – сервер приложений, сервер 
каталога UDDI и др.  Сервер приложений обеспечивает слой бизнес-логики корпоративных 
многоуровневых приложений. 

3. Компонент универсального доступа к данным – MDAC.  
4. Универсальная шина интеграции на базе BizTalk – сервер обеспечения надежного 

транспорта, управления сверхдлинными транзакциями и бизнес логикой интеграции 
приложений (integration orchestration). 

5. Адаптеры BizTalk – интерфейсы (программные модули сервера BizTalk) очистки и 
преобразования информации для подключения приложения к шине. (SAP adapter, SWIFT 
adapter, EDIFACT адаптер и более 500 др.).  

 

Шина интеграции разворачивается в каждом ЦОД и обеспечивает взаимодействие, как с 
собственными внутренними приложениями, так и с внешними – партнерскими. 
 

4.3. Физический дизайн. 
Серверное обеспечение. BizTalk разворачивается на двух 2x кластерах  (2 процессора, 

4Гб памяти, RAID 1 – 16 Гб) в каждом ЦОД. Один кластер обеспечивает поддержку 
процессов – Virtual BizTalk Messaging и Virtual Message Queuing Instance. Второй кластер 
обеспечивает поддержку также следующих процессов – Virtual BizTalk Orchestration, Virtual 
WebDAV Instance.  Сервер BizTalk использует сервис управления данными (MS SQL). 

Сеть хранения данных – обеспечивает хранение очередей BizTalk.  
Коммуникационная сеть. Для обеспечения работы службы в ЦОД настраиваются 

элементы комуникационной сети аналогично п. 2.2.. 

Доступность обеспечивается технологией кластеризации, горячей заменой и 
восстановлением из резервной копии. Служба управления данных и SAN отвечает за 
доступность данных. 

Безопасность. Аутентификация и авторизация осуществляется с помощью Active 
Directory. Предусматривается использование кросс-корпоративных систем PKI. 

Масштабируемость. Сервис поддерживает горизонтальной и вертикальное 
масштабирование. 

Управляемость. Для управления службой в терминах MOF выделяются пять ролей по 
аналогии с организацией команды управления службы управления данными. Сервис требует 
наличие системы управления ( в частности MOM и SMS) для обеспечения своей 
эксплуатации. 

Консолидация и взаимодействие. Служба интегрирована со службой каталога Active 
Directory, службой управления сертификатами PKI, службой защиты периметра, службой 
управления данными и бизнес приложениями. 

 
Выводы. В статье рассматривается задача проектирования сервисов инфраструктуры 

приложений в дата центрах, которые определяются в соответствии с  архитектурой 
инфраструктуры приложений. Эти сервисы управляют исполняемой средой для приложений, 
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механизмами коммуникаций между приложениями и компонентами, инструментариями 
контроля приложения и управления его состоянием,  а также хранилищем для 
структурированных и неструктурированных типов данных.  

Определен состав сервисов инфраструктуры приложений, в которую входят следующие 
службы:    каталогов,    бизнесс приложений,    интеграции. 

Сформулированы основные требования к указанным службам по следующим 
параметрам:   доступность,   безопасность,   масштабируемость,   управляемость, 
консолидация и взаимодействие. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПРИСТРОЇВ 
ЗАХИСТУ ВХІДНИХ КІЛ ПРИЙМАЧІВ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ 

 

Манько О. О. Моделювання передавальних характеристик пристроїв захисту вхідних кіл приймачів 
надвисоких частот. В роботі розглянуто принципи моделювання передавальних характеристик пасивних 
захисних пристроїв мікрохвильового діапазону. Пристрої побудовані на базі самокерованого обмежувача 
потужності. Розглянуто два варіанти побудови захисних пристроїв. Один з них містить каскад попереднього 
захисту. Наведено результати розрахунку залежності потужності вихідного сигналу від рівня вхідного. 
Показано, що наявність попереднього каскаду позитивно впливає на передавальні характеристики пристрою. 
Використання отриманих результатів дозволить підвищити надійність вхідних кіл приймачів надвисоких частот 
радіорелейних станцій мм-діапазону, що працюють в умовах складної електромагнітної обстановки, за наявності 
впливу потужних зовнішніх імпульсних сигналів.  

Ключові слова: радіорелейна станція, захисний пристрій, мікрохвильовий діапазон, моделювання, 
самокерований обмежувач, внесені втрати, передавальна характеристика  

 

Манько А. А. Моделирование передаточных характеристик устройств защиты входных цепей  
приемников сверхвысоких частот. В работе рассмотрены принципы моделирования передаточных 
характеристик  пассивных защитных устройств микроволнового диапазона. Устройства построены на базе 
самоуправляемого ограничителя мощности. Рассмотрены два варианта построения защитных устройств. Один 
из них содержит каскад предварительной защиты. Приведены результаты расчета зависимости мощности 
выходного сигнала от уровня входного. Показано, что наличие предварительного каскада положительно влияет 
на передаточные характеристики устройства. Использование полученных результатов позволит повысить 
надежность входных цепей приемников сверхвысоких частот радиорелейных станций мм-диапазона, которые 
работают в условиях сложной электромагнитной обстановки,  при наличии влияния мощных внешних 
импульсных сигналов. 

Ключевые слова: радиорелейная станция, защитное устройство, микроволновый диапазон, моделирование, 
самоуправляемый ограничитель, внесенные потери, передаточная характеристика 

 

Manko O. O.  Modeling of transfer characteristics of protection devices of input circuits microwave receivers. 
In this work the principles of modeling the transmission characteristics of passive protective device of microwaves range 
are considered. The devices are based on a self-controlled power limiter. Two variants of protective devices construction 
are considered. One of variants comprises a preliminary stage of protection. The results of calculation of output signal 
power dependence from the input are shown. It has been shown, that the presence of the preliminary stage has a positive 
effect on the transmission characteristics of the device. Using these results will improve the reliability of the input circuits 
microwave receivers of mm-range radio relay stations, which operate in complex electromagnetic environment, in the 
presence of the influence of powerful pulsed signals. 

Keywords: radio relay station, protective device, microwave range, modeling, self-controlled limiter, insertion losses, 
transmission characteristics 

 

Вступ. Постановка задачі. На сучасному етапі розвитку безпровідних засобів зв’язку 
має місце інтенсивне освоєння діапазону надвисоких частот (НВЧ-діапазону) 
електромагнітних коливань, пов’язане з ростом робочої частоти засобів та пристроїв зв’язку 
аж до міліметрового діапазону довжин хвиль включно [1]. Створюються нові типи 
радіорелейних систем передачі, удосконалюються супутникові інформаційні системи.  

В той же час в цих діапазонах має місце застосування потужних стаціонарних імпульсних 
передавальних станцій, що використовуються у військових радіолокаційних станціях (РЛС) 
дальнього виявлення, аеродромних РЛС, а також передавальних станцій малої і середньої 
потужності, що використовуються у РЛС мобільних об'єктів (на літаках та кораблях). 

Таким чином, з урахуванням практично непередбаченої можливості опромінення 
приймача системи зв’язку імпульсом високої потужності, виникає задача побудови 
ефективного захисного пристрою (ЗП), у функції якого входить обмеження вхідної 
потужності, що надходить на чутливі елементи. Захисний пристрій повинен знаходитися в 
постійній готовності, не перешкоджати проходженню слабких сигналів, виконувати свої 
функції при відключенні живлення приймача. Основою для побудови такого пристрою може 
бути самокерований обмежувач потужності [2, 3, 4]. 
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Основна частина. Однією з основних 
характеристик ЗП є передавальна характеристика – 
тобто залежність величини вихідної потужності від 
значення вхідної. Ця характеристика, зокрема, 
визначається параметрами керуючого вузла на p-i-n-
діодах та діодної збірки (детекторного вузла), 
виконаного на діодах з бар’єром Шотткі (ДБШ). Таким 
чином, ці дані повинні бути враховані при моделюванні 
пристрою. Виходячи з цього, за вихідні дані для 
розробки математичної моделі ЗП в даній роботі було 
взято вольтамперну характеристику (ВАХ) діодного 
вузла, виконаного на ДБШ (Рис. 1). Крім того, було 
використано експериментально отриману залежність 
внесеного загасання p-i-n-діодної збірки (керуючого 
вузла) від струму керування (Рис. 2 ). 

Схемну побудову ЗП було взято на основі кон-
струкції, наведеної на Рис. 3. Для p-i-n-діодної збірки 
(керуючого вузла) струм, випрямлений збіркою ДБШ 
(детекторним вузлом), буде керуючим струмом – Ікер. 
Протікаючи через p-i-n-діодну збірку, він буде ви-
значати рівень загасання, яке вона вносить в тракт ЗП. 

Для побудови розрахункової моделі вольт-амперна 
характеристика ДБШ була апроксимована кусочно-
неперервною лінійною функцією (Рис. 4.). 

Залежність загасання p-i-n-діодної збірки від 
керуючого струму також була апроксимована кусочно-
неперервною лінійною функцією (Рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Схемна побудова захисного пристрою  
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Рис. 4. Апроксимація ВАХ збірки  
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Рис. 5. Апроксимація залежності 
загасання p-i-n-діодної збірки від 

керуючого струму 

 

Рис. 1. ВАХ збірки ДБШ 

 

Рис. 2. Залежність загасання p-i-n-
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Для розрахунку передавальної характеристики необхідно перейти від вольт-амперної 
характеристики збірки ДБШ до ватт-амперної.  

В нашому випадку ця залежність буде мати вигляд: 
кер погл1.376 1.003I P   , де Рпогл – НВЧ потужність, що подається на збірку ДБШ.    (1) 

Залежність Ікер від потужності НВЧ сигналу, що підводиться до збірки ДБШ, 
представлена на Рис. 6. 

Алгоритм розрахунку є алгоритмом покрокового наближення і полягає в  
наступному [5]. 

1) На першому кроці за величиною падаючої на вхід ЗП (вхідної) НВЧ-потужності Pвх 
визначається прикладена до детекторної збірки потужність Рпогл: 

Рпогл =  Кзв · Pвх  ,      (2) 
де Кзв – коефіцієнт зв'язку збірки ДБШ з лінією, що визначає, яка частина падаючої НВЧ-
потужності прикладається до детекторної збірки. 

2)  З виразу (1) визначається струм детекторної збірки Iкер, що є керуючим струмом для 
керуючого вузла на p-i-n-діодах. За апроксимуючими виразами визначається загасання L, 
внесене керуючим вузлом. Падаюча на детекторний блок вхP  потужність у цьому випадку, з 
урахуванням L, буде визначатися  як 

0.1
вх вх 10 LP P     .      (3) 

3) Далі визначається І´кер  і розрахунок повторюється доти, поки після виконання n-го 
циклу не виконається умова: 

1
кер кер
n nI I   ,       (4) 

де ε – наперед задане додатне число, що визначає точність обчислення. 
За аналогічним принципом був побудований алгоритм для моделювання роботи схеми з 

двома каскадами захисту, один з яких є попереднім каскадом з відгалужувачем, виконаним 
згідно з [6] та Рис.7 ( перший каскад) і розрахованим на спрацьовування за великих рівнів 
вхідних потужностей, а другий – виконаний згідно з Рис. 3. 
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Рис. 6.  Залежність Ікер від поглинутої  
збіркою ДБШ потужності 

Рис. 7. Електрична схема комбінованого  
2-каскадного обмежувача 

 
Результати числового моделювання. Серед численних схемотехнічних побудов 

каскадів хвилеводних конструкцій самокерованих обмежувачів потужності можна виділити 
два основних варіанти: коли вузол діодів з бар'єром Шотткі, що керують атенюатором у 
вигляді збірки з p-i-n діодів, розташовано перед такою збіркою в напрямку від входу і 
підключено до тракту ЗП через відгалужувач, і коли вузол ДБШ розташований за збіркою.  

Інколи використовують комбіноване поєднання двох і більше каскадів з цих варіантів 
(Рис. 7). На виході ЗП в окремих випадках встановлюють ДБШ, що підключений до гребенів 
Н-хвилеводу і виконує функцію остаточного обмеження імпульсу, який просочився після 
попередніх каскадів. При цьому рівень обмеження потужності цього діоду залежить від 
висоти потенціального бар’єру ДБШ [7].  

Вхід Вихід
VD1

VD2 VD3 VD4 VD5
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З використанням описаного вище алгоритму, були проведені розрахунки характеристик 
ЗП для різних режимів його роботи при двох способах побудови: першого – коли ДБШ 
розташовані за збіркою з p-i-n діодів (Рис. 3), та комбінованого 2-каскадного варіанта (Рис. 7) 
– з використанням попереднього каскаду ЗП з відгалужувачем.  

За вихідні дані для розрахунків були взяті вольтамперні характеристики конкретних 
типів ДБШ і експериментально отримані залежності ослаблення p-i-n аттенюаторів від 
керуючого струму. На Рис.8 представлені характеристики ЗП, що являє собою конструкцію, 
виконану згідно з Рис. 3, з розташуванням ДБШ за p-i-n діодним атенюатором.  

 
 

0  2 0  4 0  6 0  8 0  Р в х ,  м В т  

 
Р в и х ,   
м В т  
 

0  

2 0  

6 0  

8 0  

4 0  

K з в = 0 , 0 1

K з в = 0 , 0 5

K з в = 0 , 1  

K з в = 0 , 2

 
Рис. 8. Передавальні характеристики однокаскадного ЗП 

 
Рівень вхідного сигналу при цьому змінювався в межах від 0 до 0,1 Вт. Як випливає з 

графіків, збільшення коефіцієнта зв'язку Кзв до 0,2 дозволяє одержати ЗП з рівнем обмеження 
вхідного сигналу порядку 10-12 мВт [8]. Характеристики двокаскадного пристрою, що 
відповідає схемі, приведеній на Рис.7, представлені на Рис. 9 та 10 для різних значень  
Кзв1 (для VD5) і Кзв2 ( для VD1). Рівень вхідної потужності Рвх при цьому змінювався  
в межах 0...1 Вт.  

 

 
Рис. 9. Передавальні характеристики  

2-каскадного обмежувача для Кзв2=0,001 
Рис. 10. Передавальні характеристики  

2-каскадного обмежувача для Кзв2=0,005 
 
Як видно з графіків, при малому значенні Кзв2 і рівнях вхідної потужності, що сягають 

1Вт, перший каскад (VD1,VD2) практично не має впливу на хід характеристик (Рис. 9), у той 
час як зі збільшенням Кзв2 відбувається спрацювання першого каскаду в розглянутому 
діапазоні вхідної потужності (Рис. 10). У цьому випадку, після деякого наростання вихідної 
потужності Рвих і стабілізації її значення відбувається різке зниження Рвих при подальшому 
збільшенні вхідної, починаючи з деякого значення Рвх [8]. 

Різницю в поведінці передавальних характеристик можна пояснити тим, що в 
першому випадку, внаслідок малого значення Кзв, рівень вхідної потужності, що подається 
на VD1, виявляється недостатнім для його спрацювання, і характеристики ведуть себе 
подібно передавальним характеристикам, зображеним на Рис. 8. З урахуванням того, що 
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ДБШ дуже критичні до значення потужності, що подається на них, 2-каскадна схема краща у 
випадках підвищеного рівня вхідної потужності, коли спрацювання першого каскаду з 
відносно малим коефіцієнтом зв'язку охороняє від ушкодження ДБШ другого каскаду з 
відносно великим коефіцієнтом зв'язку.  

 

Висновки. Розроблено порівняно просту методику, що дозволяє проводити розрахунок 
передавальних характеристик досить складних багатокаскадних самокерованих обмежувачів 
потужності. Застосування запропонованих схем побудови захисних пристроїв дозволяє 
зберегти на високому рівні шумові характеристики НВЧ-приймачів, захищаючи змішувальні 
діоди від впливу потужних імпульсних завад.  

Результати цієї роботи дозволять підвищити надійність вхідних кіл НВЧ-приймачів 
радіорелейних станцій мм-діапазону, що працюють в умовах складної електромагнітної 
обстановки, а саме, – за наявності впливу потужних зовнішніх імпульсних сигналів. Це 
призведе також до підвищення надійності мереж зв’язку, що містять у своєму складі 
радіорелейні станції [9]. 
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СТРУКТУРНАЯ  СХЕМА  НАСТРАИВАЕМОГО  МУЛЬТИПРОЦЕССОРА  
 

Тітенко Є. А., Мірталібов Т. А. Структурна схема настроюваного мультипроцесора. У статті 
визначені необхідні і достатні умови для апаратної підтримки завдань обробки символьної інформації з 
розгалужуваними процесами. Виконаний синтез структури настроюваного мультипроцесора, який керується 
потоком даних і містить модулі асоціативної пам'яті і матрицю однорідних пристроїв. Такий  мультипроцесор 
дозволяє об'єднати і координувати роботу неодиничної множини дискретних обчислювачів (продукційних 
обчислювальних пристроїв), кількість і топологія яких динамічно змінюються в процесі обчислень. 
Мультипроцесор може знайти застосування як апаратний акселератор обчислень в машинах баз даних, баз 
знань, високопродуктивних пошукових системах, системах обробки природно-мовної інформації, 
інтелектуальних системах асоціативної пам'яті. 

Ключові слова: мультипроцесор, однорідні пристрої, потік даних, розподілена комутаційна підсистема, 
асоціативна пам'ять, продукційна система, символьна інформація  

 

Титенко Е. А. , Мирталибов Т. А. Структурная схема настраиваемого мультипроцессора. В статье 
определены необходимые и достаточные условия для аппаратной поддержки задач обработки символьной 
информации с ветвящимися процессами. Выполнен синтез структуры настраиваемого мультипроцессора, 
управляемого потоком данных и содержащего модули ассоциативной памяти и матрицу однородных устройств. 
Такой  мультипроцессор позволяет объединить и координировать работу неединичного множества дискретных 
вычислителей (продукционных вычислительных устройств), количество и топология которых динамически 
изменяются в процессе вычислений. Мультипроцессор может найти применение как аппаратный акселератор 
вычислений в машинах баз данных, баз знаний, высокопроизводительных поисковых системах, системах 
обработки естественно-языковой информации, интеллектуальных системах ассоциативной памяти. 

Ключевые слова: мультипроцессор, однородные устройства, поток данных, распределенная 
коммутационная подсистема, ассоциативная память, продукционная система, символьная информация  

 

Titenko Ie. A., Mirtalibov T. A. The structural scheme of adjust multi-unit. The article show is the necessary 
and sufficient conditions for hardware support of the tasks of computing of symbolic information with branching 
processes. It is made the synthesis of adiust multiprocessor  structure that control the flow of data and contains the 
modules of associative memory and a matrix of multi-devices. Such  multiprocessor allows to unite and co-ordinate 
work of unsingle great number of discrete calculators (computing devices),  topology of which dinamically change in 
the process of calculations. A multiprocessor can find application as a vehicle accelerator of calculations is in the 
machines of databases, bases of knowledges, high-performance searching systems, systems of treatment of naturally-
linguistic information, intellectual systems of annex storage. 

Keywords: multi-unit, multi-devices, the data flow, reconfiguration, distributed switching subsystem, associative 
memory, context memory, production system, symbol information  

 

Введение. Одним из значимых направлений компьютерной индустрии в будущем 
является интеллектуализация вычислений на всем жизненном цикле реализации решения, т.е. 
интеллектуализация алгоритмических, программных и аппаратных средств. Переход от 
многопроцессорных вычислительных систем с жесткой структурой (МВС с ЖС) к МВС с 
гибкой программируемой структурой (МВС с ПС) [1...4] определяется необходимостью 
решения нового класса проблемно-поисковых задач. Данный класс задач характеризуется 
следующими особенностями. Во-первых – собственно процессы обработки данных 
интегрированы с коммуникационными процессами обмена данными и сообщениями. Во-
вторых – общее объединяющее свойство проблемно-поисковых задач заключается в том, что 
они имеют, в основном, недетерминированный метод решения и описываются динамически 
графом большой размерности. Массовая значимость данного класса подтверждается 
появлением самостоятельного списка GRAPH500 [5], альтернативного мировому списку 
TOP500 лучших МВС с ЖС под решение другого класса задач – вычислительно трудоемких 
задач с детерминированным методом решения. Третья особенность проблемно-поисковых 
задач связана с тем, что они предназначены для обработки знаний, имеющих 
преимущественно символьное представление и декларативное описание предметной области.  

Таким образом, решение задач основывается на моделях, методах, аппаратно-
программных средствах работы с динамическими графами большой размерности, т.е. с 
графами, структура которых частично известна до начала вычислений. 
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Вместе с тем подавляющее большинство кластерных МВС с ЖС имеют организацию  
[3, 6], ориентированную на обработку числовой информации в вычислительно трудоемких 
задачах с известной структурой графа решения. МВС с ЖС основаны на фон-неймановской 
модели организации вычислений, использующей управление потоком команд. Тогда как 
распараллеливание проблемно поисковых задач недетерминированной обработки 
символьной информации (ОСИ) основывается на управлении потоком данных. Таким 
образом, создание МВС с ПС под проблемно-поисковые задачи с недетерминированным 
методом решения, управляемых потоком данных представляется востребованным 
направлением развития компьютерной индустрии будущего. 

 

Математический аппарат для генерации ветвящихся процессов ОСИ. С точки 
зрения разработчика МВС символьная информация характеризуется вариативностью 
представления на физическом и логическом уровнях: динамически изменяемые коллекции 
структур, размытые границы размера минимальной дискретной единицы обработки, 
множественные структурные зависимостями между элементами, иерархическое 
представление, комбинация локальных и глобальных процессов преобразования с учетом 
искажений, неполноты или избыточности символьных структур. 

Главная отличительная особенность задач ОСИ основывается на доминировании 
параллелизма потока данных. Естественный параллелизм символьных данных 
характеризуется вариативностью позиций образования множественных процессов, 
переменным размером фрагментов данных, на которых он возникает. Кроме того, 
ветвящиеся вычислительные процессы имеют “мелкозернистую точку образования”, 
привязанную к текущим элементарным операциям. Вследствие этого граф решения задач 
ОСИ, состоящий из ветвящихся путей, характеризуется переменными коэффициентами 
ветвления и сужения, которые соотносятся с большинством шагов вычислений (итераций, 
рекурсивных вызовов).  

Исходя из особенностей задач ОСИ, наиболее подходящим аппаратом для задания 
параллельно выполняющихся ветвящихся процессов являются исчислительные 
продукционные системы. Исчислительная продукционная система (ПС) состоит из 
однородного по составу набора разрешительных продукций (правил), имеющих схему 
“условие  действие”, и естественным образом ориентирована на параллелизм потока 
данных за счет недетерминированной активации продукций и их недетерминированного 
срабатывания. Таким образом, формат символьных данных, принципиально имеет более 
высокий уровень организации параллельных вычислений, чем числовой формат, что 
приводит к созданию модели параллельных вычислений с неединичным множеством 
скоординированно работающих дискретных исполнителей. 

Также с точки зрения разработчика вычислительных устройств для МВС ОСИ (уровень 
схемотехнических решений) аппаратно-ориентированными должны быть следующие 
базовые операции символьных преобразований: поиск по образцу; подстановка; объединение 
слов, объединение слов с отсечением;  пересечение слов;   символьное вычитание и др. 

 

Базовые принципы работы реконфигурируемого МП потока данных. Наиболее 
востребованным и доступным устройством с массовым параллелизмом является 
мультипроцессор (МП), под которым понимается вычислительная система, состоящая из 
набора однородных вычислительных устройств, объединенных коммутационной подсистемой 
между собой и общей разделяемой рабочей памятью (РП) и обладающих равными 
возможностями доступа к памяти  [7, 8], а также имеющая встроенные средства 
динамического изменения соединений под структуру графа решаемой задачи. Кроме 
операционной части, содержащей матрицу однородных вычислительных устройств и 
коммутационных узлов, в структуре МП выделяется управляющая часть, выполненная в 
соответствии с машинами потока данных [3, 4, 9] в виде модулей ассоциативной памяти (АП) с 
блоком множественного анализа конфликтных ситуаций. АП обеспечивает выполнение 
продукций не по счетчику команд, а по готовности продукций к обработке текущих входных 
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слов, т.е. по результатам множественного ассоциативного поиска вхождений. Если 
ассоциативный поиск вхождений по множеству входных слов и образцов ПС положительный, 
то на вход операционной части МП формируется поток обрабатываемых слов, каждое из 
которых дополняется настроечной информацией для коммутационных узлов о соединении 
устройств в пределах текущего уровня графа вывода. Введение АП и блока реконфигурации 
(БРК) позволяет определять количественные характеристики потока данных и управлять 
ветвящимися процессами на аппаратном уровне, т.е. структурно. 

Для реализации параллельных вычислений вычислительные устройства (ВУ), аппаратно 
поддерживающие базовый набор символьных операций, динамически объединяются в 
единый вычислительный узел на время  генерации текущего уровня графа с помощью 
распределенной коммутационной подсистемы (КС), обеспечивающей гибкую и 
программируемую настройку соединений под всевозможные варианты топологий между 
вычислительными устройствами. Организация распределенной структуры КС заключается 
во введении в состав вычислительного устройства входного и выходного многоканального 
переключателей, что приводит к вычислительно-коммутационной структуре устройства и 
программированию процессов получения входных данных и передаче выходных данных 
собственно  самим устройством. В итоге, вычислительные действия включают программную 
настройку переключателей как естественные шаги выполнения общего алгоритма решения. 

 

Общая организация мультипроцессора ОСИ. Итак, основу МП составляют модули 
АП и решающая матрица однородных продукционных вычислительных устройств (ПВУ) 
количеством NN, где N – число рабочих устройств-исполнителей продукций (Рис. 1). 

Каждое из ПВУ реализует только одну продукцию ПС, взаимодействуя с удаленными 
ПВУ через распределенную коммутационную структуру. N столбцов решающей матрицы 
предназначены для параллельной генерации до N уровней графа задачи (графа вывода). 

Заложенная структурная избыточность в МП позволяет синхронизировать работу 
решающей матрицы ПВУ и модулей АП. Дело в том, что работа МП основана на 
формировании двух взаимодействующих потоков данных. С одной стороны, цепочка 
«многоканальная РП – модули АП» порождает поток сопоставленных с положительным 
опросом слов, которые создают входной нагрузочный поток на решающую матрицу ПВУ. С 
другой стороны, цепочка «матрица ПВУ – многоканальная РП» порождает выходной 
поток обработанных слов, которые фактически являются входным нагрузочным потоком на 
модули АП. Сбалансированность нагрузки двух взаимодействующих однородных 
вычислителей операционной части достигается за счет программируемого подключения 
новых столбцов матрицы под вновь порождаемых уровни графа задачи. 

В пределах отдельного столбца матрицы образована не завешенная структура. Не 
завершенность проявляется в том, что связи между ПВУ не имеют постоянного закрепления. 
Они динамически настраиваются под текущее обрабатываемое слово из {S1 ... Sv} с учетом 
выявленного параллелизма данных. Определение параллелизма данных для N слов из {S1 ... 
Sv} осуществляется в цепочке «блок анализа и генерации – блок реконфигурации» и 
приводит к появлению третьего – управляющего – потока коммутации. Поток коммутации 
формируется в БРК отдельно по каждому столбцу матрицы и представляет собой вектор 
двоичных унитарных (невесовых) кодов, каждый бит (группа бит) которого управляет 
связью подключения ПВУ с внешними источниками или приемниками.  

Основу ПВУ (Рис. 2 а)) составляет символьный вычислитель, интегрированный с 
многоканальными переключателями – мультиплексором и демультиплексором, в которых с 
помощью настроечных (адресных) входов динамически (в пределах уровня) выбираются 
источник и приемник данных. ПВУ как функциональное завершенное устройство, аппаратно 
реализующее операции поиска вхождений и подставки, содержит собственно блок поиска, 
блок подстановки, входной мультиплексор на p1 входов, выходной демультиплексор на p2 
выходов, управляемые настроечными значениями G1ij и G2ij.   

На Рис. 2 б) представлена конкретизация коммутационной части четырьмя источниками 
и четырьмя приемниками, среди которых вторые вход и выход предназначены для 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №1 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 36 

соединения смежных ПВУ в составе МП ОСИ, а четвертые вход и выход ориентируются под 
локальную циклическую обработку данных без обращения к модулям РП. 

 
Рис. 1.  Структурная схема настраиваемого мультипроцессора: 

t – количество входных слов;    v – количество обрабатываемых слов;    d – количество модулей АП 
 
На Рис. 3 представлена организация одного столбца решающей матрицы с ПВУ, 

имеющими коммутацию 44. Отличительная особенность ниже представленной организации 
заключается в повышении гибкости связей ПВУ между собой и внешними источниками слов 
{S1 ... Sv}. С одной стороны, введение локальных обратных связей в ПВУ повышает 
автономность их работы. С другой стороны, введение общего программируемого 
информационных входа и соответственно выхода в каждом ПВУ обеспечивает гибкость 
транзитных пересылок и уменьшает непродуктивные затраты времени на маршрутизацию в 
пределах столбца решающей матрицы. 

Наконец, важнейшей структурной единицей МП ОСИ является блок реконфигурации, 
формирующий поток коммутации ПВУ в единый вычислительный узел в пределах каждого 
столбца решающей матрицы. Поток коммутации представляет собой вектора двоичных 
унитарных кодов (УК), каждый бит (группа бит) которого управляет связью подключения 
ПВУ с внешними источниками или приемниками. 

БРК также имеет модульную структуру и состоит N однотипных параллельных схем 
обработки УК. На схемотехническом уровне основу БРК составляет функциональный узел –
цифровой компрессор (с модификациями). Цифровой компрессор ориентирован на 
выполнение следующих логических операций над УК: поиск приоритетной логической «1», 
формирование левой/правой серии логических «1» относительно приоритетной, объединение 
единичных серий УК, разделение единичных серий УК и др.). 
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a) 

 

 
б) 

Рис. 2.  Организация ПВУ:  

jkS – информационный сигнал;   а) – структурная схема;   б) – обозначение ПВУ с 4-я входами/выходами 

 

 
Рис. 3.  Программируемая структура столбца решающей матрицы 

на основе ПВУ с коммутацией 44 
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Заключение.  Современный прогресс компьютерной индустрии многопроцессорных 
систем ориентирован на создание “интеллектуальных” вычислительных машин и систем с 
автоматически  настраиваемой под поисковый граф задачи структурой. Обработка знаний 
как самой общей информационной категории сводится к решению недетерминированных 
задач ОСИ, описываемых  в виде графа с ветвящимися путями, имеющего переменные 
коэффициенты ветвления и сужения на траекториях. 

Для технической поддержки параллелизма ветвящихся вычислений выбран 
математический аппарат исчислительных продукционных систем, для которых разработан 
настраиваемый мультипроцессор потока данных. Операционная часть мультипроцессора 
содержит модули ассоциативной памяти и матрицу однородную продукционных 
вычислительно-коммутационных устройств. Особенность настраиваемый мультипроцессора 
заключается, во-первых, в том, что коммутационная подсистема распределена по ее 
структуре в виде программируемых многоканальных переключателей, что обеспечивает 
динамическую реконфигурацию структуры мультипроцессора под граф решения задачи с 
точностью до отдельного уровня. Вторая особенность мультипроцессора связана с 
динамически формируемым потоком коммутации на основе оригинальных схем 
параллельной обработки унитарных кодов. 

Созданная общая структурная схема настраиваемого мультипроцессора позволяет 
объединить и координировать работу неединичного множества дискретных вычислителей 
(продукционных вычислительных устройств), количество, топология которых динамически 
изменяются в процессе вычислений. Динамически настраиваемая организация создает 
основу для адаптации структуры операционной части мультипроцессора под 
информационную структуру графа решаемой задачи. Мультипроцессор может найти 
применение как аппаратный акселератор вычислений в машинах баз данных, машинах баз 
знаний, высокопроизводительных поисковых системах, системах обработки естественно-
языковой информации, интеллектуальных системах ассоциативной памяти. 
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ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ  СПОСОБНОСТИ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Семенко А. І., Хомич С. В. Оцінка пропускної здатності телекомунікаційних систем.  Одержані 

формули для чіткого визначення швидкості передачі дискретних амплітудно-маніпульованих відеосигналів 
через кабельну мідну пару, а також  амплітудно-маніпульованих і фазоманіпульованих радіосигналів через 
кабельну мідну пару, волоконнооптичну лінію і радіоканал. Використання цих формул прийнятне за умови 
зневаги шумами в каналі, коли відношення сигнал/шум складає 10 дБ і більш. Відзначається, що  під впливом 
перешкод реальна пропускна здатність телекомунікаційної системи зменшується через втрати частини кількості 
інформації, викликані невизначеністю отриманого приймачем  повідомлення від джерела.  

Ключові слова: телекомунікаційна система, пропускна здатність, амплітудно-маніпульований сигнал,  
фазоманіпульований сигнал, завада  

 

Семенко А. И., Хомич С. В. Оценка пропускной  способности телекоммуникационных систем. 
Получены формулы для четкого определения скорости передачи дискретных амплитудно-манипулированных 
видеосигналов через кабельную медную пару, а также амплитудно-манипулированных и 
фазоманипулированных радиосигналов через кабельную медную пару, волоконнооптическую линию и 
радиоканал. Использование данных формул приемлемо при условии пренебрежения шумами в канале, когда 
отношение сигнал/шум составляет 10 дБ и более. Отмечается, что  под воздействием помех реальная 
пропускная способность телекоммуникационной системы уменьшается из-за потери части количества 
информации, вызванной неопределенностью полученного приемником  сообщения от источника.  

Ключевые слова: телекоммуникационная система, пропускная способность, амплитудно-
манипулированный сигнал, фазоманипулированный сигнал, помеха   

 

Semenko A. I., Khomych S. V. Estimation of the telecommunication systems capacity. The formulas for the 
clear definition of the discrete amplitude manipulated video signals transmission through the cable copper pair, and also 
amplitude manipulated and phase manipulated radio signals through the cable copper pair, optic cable and radio channel 
are obtained. The usage of the given formulas is acceptable on the conditions of noise neglection in the channel, when 
the signal to noise ratio is 10 dB or more. It is noted that under the influence of interference real telecommunications 
system bandwidth decreases due to the loss of the amount of information by the receiver caused by the uncertainty of 
the message, which was send by transmitter. 

Keywords: telecommunication systems, bandwidth, amplitude manipulated signal, phase manipulated signal, noise 
 
Введение. При проектировании телекоммуникационных систем (ТКС) основной задачей 

является обеспечение необходимой пропускной способности систем C , которая 
характеризует скорость передачи информации по каналу связи. Это  количество информации 
I , которую можно передать за время T  [1] 

IC
T

 .      (1) 
 

Представляет интерес оценки пропускной способности при различном подходе к 
определению ширины спектра сигнала и полосы пропускания канала. 

 
Исследование пропускной способности ТКС. В 1928 г. американский инженер Р. 

Хартли [1, 2] предложил формулу, которая определяет количество информации,  
содержащееся в источнике сообщений, с количеством возможных амплитудных уровней  
двоичного сигнала М (состояний, кодовых слов, кодовых сигнальных конструкций и т.п.) в 
случае равновероятных событий генерации каждого из них 

 

log log (1/ ) logI M p p    [бит] ,    (2) 
 

где  p  –  вероятность генерации уровней сообщения.  
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Учитывая, что 2nM   (n  –  количество разрядов двоичного сигнала), при условии двух 
возможных состояний 2M  (двоичный сигнал) количество информации можно оценить как 

log 2 1I    бит (эквивалентно p =0,5).  
Из формул (1),  (2) и учитывая (4) получим выражение для скорости передачи 

дискретного сигнала С, которым аппроксимируется аналоговый сигнал согласно  
теореме В. О. Котельникова без учета шума [3]: 

 

C =(1/Т)logМ=2∆F logМ   [бит/с],     (3) 
 

где Т – интервал следования импульсов:  
 

Т= 1/2∆F ;      (4) 
 

       ∆F – ширина спектра аналогового сигнала (практически равняется верхней частоте 
аналогового сигнала). 

Выражение (3) известно как  формула Г. Найквиста, которую в литературе рекомендуют 
использовать для определения пропускной способности системы при ширине полосы частот 
канала  ∆Fк=∆F.  При этом отсутствует четкое объяснение физического смысла параметра 
∆F.   Поэтому использование этой формулы для практического определения скорости 
передачи импульсного многопозиционного амплитудно-манипулированного видеосигнала 
через медную кабельную пару  с физической точки зрения является неудобным.  

Известно [4], что практическая ширина спектра импульсного видеосигнала 
продолжительностью τ будет 

Δfв =1/τ.      (5) 
 

Тогда скорость передачи видеосигнала через канал связи в виде двухпроводной медной 
линии (однополосный сигнал) с учетом  (5)  можно выразить следующей формулой [6]: 

 

С1=(logМ)/τ(1+r)=ΔfвlogМ/(1+r) [бит/с],    (6) 
 

где r  –  коэффициент сглаживания фильтра.   
Величина τ рассматривается как Найквистовый интервал, прием которого 

осуществляется практически без межсимвольной интерференции [4].  
Практическая ширина спектра импульсного радиосигнала продолжительностью τ при 

амплитудной и фазовой манипуляции сигнала несущей частоты  (двухполосный сигнал) 
будет [4] 

Δfр =2/τ.          (7) 
 

Тогда скорость передачи радиосигнала канала с шириной полосы пропуска Δfк =Δfр  с 
учетом  (7) можно выразить формулой [6] 

 

С2 = (2logМ)/τ(1+r)  =  (ΔfрlogM) / (1+r)[бит/с] .    (8) 
 

Для наиболее эффективного использования канала выбирают r=0, пренебрегая 
некоторым увеличением межсимвольной интерференции в связи с повышением 
чувствительности к ошибкам синхронизации [5]. 

Тогда формулы (6) и (8) примут вид 
 

С1=(1/τ)logМ = ΔfвlogМ [ бит/с].    (9) 
   

С2 = (2/τ)logМ = ΔfрlogM = 2ΔfвlogМ [ бит/с].    (10) 
 

Очевидно, что пропускная способность системы при передаче радиосигналов 
длительностью τ будет в 2 раза большей, учитывая использование в 2 раза большей 
необходимой полосы пропуска радиоканала. 
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При условиях использования фильтра с характеристикой приподнятого косинуса (в 
передатчике и приемнике корень квадратный с приподнятого косинуса) будет 
осуществляться передача сигнала  практически с приемлемой межсимвольной 
интерференцией [4].  

Следует отметить, что в классической системе с импульсно-кодовой модуляцией в канал 
связи передается импульсная последовательность продолжительностью импульсов τ, которая 
представляет собой код квантующих по амплитуде аппроксимирующих аналоговый сигнал 
по теореме В. А. Котельникова импульсов с периодом Т.  

Для последовательности амплитудно-манипулированных импульсов, которые содержат 
М позиций с продолжительностью элементарного импульса τ при длине слова (кадра) Т  
(Рис. 1) количество информации  можно определить по формуле [5] 
 

I = 

T logМ=T ∆fв  logМ [бит].    (11) 

Тогда из формул (11) и (1) получим скорость передачи многопозиционного амплитудно-
манипулированного импульсного  видеосигнала с практической шириной спектра ∆fв  в 
канале связи на основе медных линий, полоса  пропускания  которого Δfк= ∆fв  [4, 6] 
 

С1 = (1/τ)logМ = ∆fвlogМ [бит/с)].      (12) 
 

Скорость передачи многопозиционного амплитудно-манипулированного и 
фазоманипулированного импульсного радиосигнала с практической шириной спектра ∆fр в 
канале  на основе кабельной медной пары, волоконнооптической  линии и радиоканале, 
полоса  пропускания  которого Δfк=∆fр, будет [4, 6]  

 

С2 = (2/τ) logМ = ∆fр logМ= 2ΔfвlogМ [бит/с].    (13) 
 

Очевидно, что формулы (9, 10) совпадают с полученными по другой методике 
формулами (12, 13), что подтверждает их достоверность. 

Для двоичного сигнала формулы (12) и (13) примут вид 
 

С1 = (1/τ)n = ∆fв n [бит/с)],     (14) 
 

С2 = (2/τ) n = ∆fр n = 2Δfв n[бит/с].     (15) 
 

Важной характеристикой ТКС является их спектральная эффективность 
 

S = C/∆f  [бит/с*Гц ].     (16) 
 
 

  
а) б) 
Рис. 1. Виды импульсных последовательностей: 

а) стандартная двоичная последовательность импульсов с одинаковыми амплитудами; 
б) последовательность импульсов, амплитуды которых принимают одно из М значений 
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Тогда спектральную эффективность ТКС для рассматриваемых двух случаев при 
использовании двоичного сигнала получим из формул (14-16): 

 

S1 = C1/∆fв = n   [бит/с*Гц ] , 
 

S2  = C2/∆fp = n [бит/с*Гц ]. 
 

Формула (13)  в виде  
 

С = 2ΔfвlogМ [бит/с] 
 

аналогична классической формуле Г. Найквиста для пропускной способности канала. 
Однако формулой (13) можно воспользоваться для определения скорости передачи 

импульсного многопозиционного амплитудно-манипулированного и 
фазоманипулированного радиосигналов (двухполосных сигналов) при передаче их по 
кабельной медной паре, волоконнооптической линии и радиоканалу с шириной полосы 
пропускания канала   Δfк=∆fр=2∆fв    при использовании не фактической практической 
ширины спектра передаваемого в канал радиосигнала ∆fр, а расчетной величины 
практической ширины спектра видеосигнала ∆fв . 

В связи с неопределенностью полученного приемником  сообщения от источника из-за 
воздействия помех будет иметь место потеря части информации Iпот   [3, 7, 8], то есть 
реальное количество верной информации, принятой приемником, будет меньшим  

 

I = logМ – Iпот  [бит]. 
 

Тогда и скорость передачи информации  будет уменьшаться; 
 

С=(1/Т) (logМ – пот )   [бит/с]. 
 

Реальная скорость передачи многопозиционного амплитудно-манипулированного и 
фазоманипулированного импульсного радиосигнала при длительности бита τ и практической 
шириной спектра сигнала ∆fпр=2/τ   в канале на основе кабельной медной пары, 
волоконнооптической линии и в радиоканале, полоса пропускания которых   Δfк= ∆fпр, 
при наличии помех в канале будет 
 

С2= (2/τ) (logМ – Iпот)   [бит/с)].    (17) 
 

В общем случае потI  зависит от числа позиций сигнала и интенсивности воздействия 
помех[8, 9] 

  








1
log1log 0

20020пот M
ppppI , 

где 0p  – вероятность возникновения ошибки. 
В стационарных каналах связи характер потерь тесно связан с вероятностью ошибок 0p , 

которая характеризуется нормальным законом распределения вероятности случайной 
величины и может быть определена по формуле [5, 8, 9] 











 pz
p 210 , 

где   – функция ошибок;  z  – величина исправляющей способности сиcтемы; 
  – среднеквадратическое значение мощности помехи. 

Для определения реальной пропускной способности телекоммуникационной системы 
при наличии помех в соответствии с формулой  (17)  необходимо провести исследования и 
найти значение потерь информации в данной системе, вызванной воздействием помех. 
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Выводы. 1. Полученная формула (3) совпадает с формулой Г. Найквиста для 
определения пропускной способности канала при  отсутствии шумов. В данной формуле 
ширина полосы пропускания  канала не связана с  практической шириной спектра 
импульсного сигнала. Поэтому использование формулы для  определения скорости передачи 
импульсного многопозиционного  амплитудно-манипулированного видеосигнала по 
кабельной медной  паре с физической точки зрения является неудобным.  

2. Полученные формулы (9, 12)  позволяют четко определить скорость передачи 
импульсного многопозиционного амплитудно-манипулированного  видеосигнала по 
кабельной медной  паре, то есть определить пропускную способность канала при передаче 
данного сигнала в условиях  отсутствия шумов, когда  практическая ширины спектра сигнала 
и ширина полосы пропускания канала равны.  

3. Полученные формулы (10, 13)  позволяют четко определить скорость передачи 
импульсного многопозиционного амплитудно-манипулированного и 
фазоманипулированного радиосигналов (двухполосных сигналов) при передаче их по 
кабельной медной  паре,   волоконнооптической линии и радиоканалу, то есть определить 
пропускную способность каналов при передачи данного сигнала в условиях  отсутствия 
шумов, когда  практическая ширины спектра сигнала и ширина полосы пропускания канала 
равны.  

4. Использование формул (9, 10, 12, 13) приемлемо для определения скорости передачи 
сигналов в телекоммуникационных системах при условии пренебрежения шумами в канале, 
когда отношение сигнал/шум составляет 10 дБ и более.   

5. Под воздействием помех реальная пропускная способность телекоммуникационной 
системы уменьшается из-за потери части количества информации, вызванной 
неопределенностью полученного приемником  сообщения от источника.  
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УДК 621.396.4  
 

Коваленко И. Г., к.т.н.  
(Государственный университет телекоммуникаций, г. Киев.  +380 (67) 501 09 13.   kig777@ukr.net ) 
 

МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ  

С ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УЗЛОВ 
 

Коваленко І. Г. Методи збільшення тривалості функціонування безпровідних сенсорних мереж з 
надлишковою кількістю вузлів. Безпровідні сенсорні мережі складаються з невеликих радіоелектронних 
вузлів з інтегрованими функціями моніторингу зовнішнього простору, обробки і передачі даних. При 
випадковому розгортанні мереж в районі моніторингу (шляхом розсіювання з літальних апаратів) для 
забезпечення якісного покриття датчиками площі району доцільно використовувати надмірну кількість вузлів. 
У статті запропоновані методи зменшення витрат енергоресурсів вузлів і алгоритм їх застосування для 
збільшення тривалості життя безпровідних сенсорних мереж з надмірною кількістю вузлів. На основі 
імітаційного моделювання дана оцінка ефективності розроблених методів управління сенсорних мереж. В 
порівнянні з аналогічними методами цього класу час життя мережі може бути збільшений на 15-20%. 

Ключові слова: безпровідна сенсорна мережа, вузли мережі, енергетичний ресурс, надмірність вузлів, час 
життя мережі, імітаційне моделювання 

 
Коваленко И. Г. Методы увеличения продолжительности функционирования беспроводных 

сенсорных сетей с избыточным количеством узлов. Беспроводные сенсорные сети состоят из небольших 
радиоэлектронных узлов с интегрированными функциями мониторинга внешнего пространства, обработки и 
передачи данных. При случайной установке сетей в районе мониторинга (рассеиванием с летательных 
аппаратов) для обеспечения качественного покрытия датчиками площади района целесообразно использовать 
избыточное количество узлов. В статье предлагаются методы уменьшения потребления энергоресурса узлов и 
алгоритм их применения для увеличения времени жизни беспроводных сенсорных сетей с избыточным 
количеством узлов. На основе имитационного моделирования дана оценка эффективности разработанных 
методов управления сенсорных сетей. По сравнению с аналогичными методами данного класса время жизни 
сети может быть увеличено на 15-20%. 

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, узлы сети, энергетический ресурс, избыточность узлов, 
время жизни сети, имитационное моделирование  

 
Kovalenko I. G. Methods for increasing the lifetime of wireless sensor networks with excessive number of 

nodes. Wireless sensor networks consist of small electronic nodes with integrated functions of monitoring the external 
space, data processing and transmission. If you accidentally install networks in the monitoring area (scattering from 
aircraft) to provide quality coverage sensors region area is advisable to use an excess number of nodes. The article r 
proposes the  methods of reducing energy consumption of nodes and algorithms for their application to increase the 
lifetime of wireless sensor networks with excessive number of nodes. On the basis of simulation it was evaluated the 
effectiveness of the developed methods of sensor networks  management. In comparison with the similar methods of 
this class the network lifetime may be increased by 15-20%.   

Keywords: wireless sensor network, network nodes, energy resource, redundancy nodes, the network lifetime, 
simulation 

 
1. Постановка задачи. Современные достижения в радиоэлектронике сделали 

возможным создание малогабаритных, дешевых и многофункциональных беспроводных 
устройств (узлов), состоящих из совокупности датчиков мониторинга, микропроцессора, 
батареи питания и приемопередатчика. Данные узлы способны передавать данные 
мониторинга по радиоканалам, обеспечивать сетевое взаимодействие между множеством 
аналогичных узлов и создавать беспроводные сенсорные сети (БСС). 

Основными свойствами БСС являются [1]:  низкая стоимость и малые габариты узла;  
масштабируемость, быстрое развертывание и инициализация;  автоматическая настройка 
и восстановление;  способность узлов осуществлять первичную обработку данных 
мониторинга;  низкая стоимость разворачивания и технического обслуживания;  
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минимальные ограничения по размещению беспроводных устройств;  отказоустойчивость 
сети при нарушении отдельных соединений между узлами или выходе некоторых узлов из 
строя;  ограниченные коммуникационные и энергетические ресурсы узлов. 

Данные особенности БСС могут быть эффективно использованы для решения различных 
прикладных задач, связанных с распределенным сбором, анализом и передачей информации, 
например [2]:  автоматизация процессов жизнеобеспечения (мониторинг микроклимата, 
присутствия людей и т.д.);  промышленная автоматизация (дистанционный контроль и 
диагностика промышленного оборудования и т.д.);  оборона и безопасность (контроль 
перемещения людей и техники, средства оперативной связи и разведки, удаленное 
наблюдение, помощь в проведении спасательных операций, охранно-пожарная сигнализация 
и др.);  мониторинг окружающей среды (природных процессов, загрязнений и т.д.);  
здравоохранение (мониторинг состояния пациентов и т.д.).  

Некоторые сферы применения БСС (особенно оборона и безопасность) требуют полного 
покрытия площади объекта зонами мониторинга датчиков. Кроме того, часто для 
обеспечения надежности сбора данных мониторинга требуется многократное перекрытие 
площади объекта датчиками мониторинга с обеспечением заданной степени связности узлов 
сети. Для этого перед разворачиванием БСС осуществляется планирование мест 
расположения узлов. Но существуют области применения БСС, в которых 
детерминированное разворачивание узлов нецелесообразно (или невозможно) из-за больших 
временных или экономических затрат на размещение (например, в случае боевых действий, 
экологических катастрофах, в районах химического или радиационного заражения, 
труднодоступных районах и т.д.) [3]. В таких случаях для оперативного разворачивания сети 
может использоваться рассеивание узлов над районом мониторинга с использованием 
летательных аппаратов (ракет, пушек и т.п.). При этом из-за случайного размещения узлов 
максимально покрыть сенсорами район мониторинга возможно только с использованием 
достаточно большого числа узлов (избыточности). Избыточность количества узлов (ИКУ) 
позволит обеспечить требуемое покрытие, но приведет к росту числа коллизий при передаче 
из-за увеличения уровня взаимных помех, задержек передачи данных, дублированию 
информации мониторинга и излишнему расходу ресурсов батарей на повторные передачи.  

Каждый узел БСС оснащен источником энергии ограниченной ёмкости, поэтому 
основополагающим требованием к ним является уменьшение потребления энергии для 
увеличения времени жизни (ВЖ) сети. Под временем жизни сети понимается длительность 
функционирования сети без потери связности ее элементов из-за выхода из строя узлов, 
израсходовавших свой энергоресурс (энергию батарей) [3].  

В настоящее время универсальным стандартом построения БСС является спецификация 
сетевых протоколов верхних уровней ZigBee, использующая протокол физического и 
канального уровня IEEE 802.15.4. Очевидно, что использование стандартной технологии 
имеет множество преимуществ (уменьшение стоимости элементной базы, сокращение 
времени на разработку, возможность объединения разных сетей и т.д.). Однако 
спецификация ZigBee в силу своей универсальности не является оптимальной для многих 
приложений и ее коммерческая направленность не предусматривает использование БСС с 
избыточным количеством узлов. Поэтому необходимо разрабатывать методы уменьшения 
расхода энергетических ресурсов узлов для увеличения времени жизни БСС данного класса. 

В статье предложены методы уменьшения (перераспределения) расхода энергии 
батарей с целью увеличения времени жизни сетей с избыточным количеством узлов за счет 
планирования и управления совместной работой элементов сети на различных уровнях 
эталонной модели взаимодействия открытых систем. 
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2. Методы увеличения времени жизни сенсорной сети. Для уменьшения расхода 
энергоресурса узлов с целью увеличения времени жизни сети в настоящее время предложено 
множество соответствующих методов [4...6], классификация которых  в соответствии с 
уровнями модели OSI показана на Рис. 1.  
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Рис. 1. Классификация методов увеличения времени жизни сенсорной сети 
 
Основными методами экономии энергоресурса узлов БСС является организация 

режимов работы, которая подразумевает периодическое отключение узлов или их 
приемопередатчиков.  БСС осуществляют передачу данных мониторинга с заданным 
периодом и отключение узлов (приемопередатчиков) после передачи данных до начала 
следующего периода позволяет снизить расход энергоресурса, но при этом возникает задача 
организации взаимодействия между узлами для обеспечения ретрансляции сообщений в 
направлении шлюза с обеспечением минимальных задержек. Классическими подходами 
решения данного класса задач является организация согласованных циклов сна/пробуждения 
узлов (приемопередатчиков), что вносит задержки при передаче сообщений [4]. 

В отличие от классического подхода организации циклов сна/пробуждения для БСС с 
избыточным количеством узлов автором предлагается : 

1. На прикладном уровне отключать узлы, которые дублируют покрытие района 
мониторинга. Для продления длительности функционирования сети предлагается 
организовать периоды включения/выключения отдельных узлов так, чтобы в каждый момент 
времени функционировало множество узлов, необходимое для обеспечения заданного 
покрытия района мониторинга.  

2. На сетевом уровне использовать энергосберегающий метод маршрутизации, 
учитывающий периодическое функционирование множеств избыточных узлов, а также 
метод уменьшения (сжатия) объема передаваемых данных за счет их избыточности. 

3. На канальном уровне при возрастании нагрузки передачи данных использовать 
гибридные методы множественного доступа (МД) (детерминированные и случайные методы 
доступа имеют различные предельные значения эффективности в зависимости от нагрузки). 
Для приближенных к шлюзу узлов (на которых концентрируется трафик всей сети) для 
уменьшения числа коллизий передачи пакетов и увеличения скоростей передачи 
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целесообразно использовать методы детерминированного доступа к каналу. Для удаленных 
от шлюза узлов целесообразно использовать методы случайного доступа к каналу, не 
требующих синхронизации узлов.  

Управление мощностью передачи позволяет уменьшить использование энергоресурса 
за счет уменьшения мощностей (дальности) передачи. Исходя из того, что узлы БСС не 
мобильны и варианты маршрутов могут быть определены заранее, управление мощностью 
передачи целесообразно использовать на сетевом уровне в методах маршрутизации. 

Уменьшение использования энергоресурса методом уменьшения объема данных 
(агрегации) происходит за счет уменьшения избыточности или потери точности сбора 
данных мониторинга с внесением задержек передачи для обработки данных. БСС с 
избыточным количеством узлов используется для повышения надежности и качества 
покрытия площади объекта мониторинга, поэтому в данных сетях методы агрегации 
целесообразно использовать на сетевом уровне на отдельных узлах с повышенным 
использованием энергоресурса для предотвращения выхода их из строя при 
неэффективности применения других методов энергосбережения. Для уменьшения объема 
данных целесообразно использовать их корреляцию (временную, когда данные не меняются 
со временем, и пространственную, когда данные от соседних узлов совпадают). 

Автором были проанализированы методы увеличения времени жизни БСС с точки 
зрения целесообразности их применения в сетях с избыточным количеством узлов и были 
предложены следующие методы управления БСС: 

1) энергосберегающий метод управления БСС с избыточным количеством узлов  
(ЕМУ БСС ИКУ) на прикладном и сетевом уровнях модели OSI ; 

2) энергосберегающий метод управления БСС с избыточным количеством узлов 
(ИКУ) на канальном уровне модели OSI – энергосберегающий метод множественного 
доступа (ЕММД) к каналу БСС с ИКУ (в дальнейшем – метод ЕММД БСС ИКУ); 

3) энергосберегающий метод агрегации данных в БСС с избыточным количеством 
узлов (ЕМАД БСС ИКУ). 

Разработанные методы могут использоваться как отдельно, так и дополнять друга в 
соответствии со следующим алгоритмом выбора набора применяемых методов для БСС с 
ИКУ (Рис. 2): 
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Рис. 2. Алгоритм выбора методов 
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1) При избыточности количества узлов 1,5   шлюз инициирует использование 
ЕМУ БСС ИКУ ( н/N N  , N  – общее количество узлов, нN  – количество необходимое 
для обеспечения заданного покрытия). 

2) При повышении суммарной нагрузки на шлюз и приближенные к нему узлы до 
значений границы стойкости (критическое увеличение коллизий) для случайных методов 
множественного доступа   гс argmax

G
G S G  (G – суммарная нагрузка на узел, S – средняя 

скорость передачи узла)  [2], шлюз инициирует использование ЕММД БСС ИКУ. 
3) При угрозе потери связности сети из-за исчерпания энергоресурса отдельными 

узлами для них используется ЕМАД БСС ИКУ. 
 

Рассмотрим отдельно предложенные методы. 
 
2.1. Энергосберегающий метод управления БСС с ИКУ на прикладном и сетевом 

уровнях модели OSI. При анализе существующих методов увеличения времени жизни БСС 
были определены преимущества методов EECCR (An Energy-Efficient m-coverage and n-
connectivity Routing Algorithm Under Border Effects in Heterogeneous Sensor Networks) [7]  и 
ECR (An Energy Conserving Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks [8, 9]). Данные 
методы направлены на обеспечение m-кратного покрытия района мониторинга и n-кратной 
связности узлов сетей и по результатам моделирования показывают лучшие результаты 
времени жизни сети. Автором были выявлены недостатки этих методов и предложен 
усовершенствованный метод [5]. В предложенном методе разработаны новые алгоритмы 
определения доступного количества подмножеств избыточных узлов, развертывания и 
функционирования БСС с избыточным количеством узлов.   

 

 Суть метода:  На этапе планирования сети сначала определяется доступное количество 
подмножеств узлов, каждое из которых сможет обеспечить заданное покрытие площади 
мониторинга; а затем общая численность узлов БСС разделяется на определенное количество 
множеств узлов, которые будут функционировать в разные периоды времени и обеспечивать 
m-кратное покрытие площади района мониторинга датчиками и n-кратную связность. 

 На начальном этапе функционирования определяются маршруты передачи сообщений 
от каждого узла в направлении шлюза с учетом периодов функционирования БСС и 
использования энергетических ресурсов узлами, причем некоторые узлы включаются в 
состав разных подмножеств для обеспечения связности сети.  

 После определения маршрутов осуществляется передача данных в направлении шлюза  
(при переключении множеств маршруты корректируются в зависимости от расхода 
энергоресурса отдельными узлами).  

Для определения минимального количества узлов, которые должны обеспечить заданное 
покрытие района мониторинга была использована аналитическая модель БСС. 

 

Модель БСС с избыточным количеством узлов: N узлов случайным образом  равномерно 
размещены в районе мониторинга Ω  с радиусом R; ΩS   та N  , но в отдельной точке 

Ω/ cS tN ons ; плотностью узлов – случайная величина (пуассоновским законом 
распределения с интенсивностью Ω/N S ; используется M типов узлов, количество узлов i-го 

типу –  (0 1 i iN   , 1 i M  ,
1

1M
ii




 ); радиус мониторинга узла типа і  – rмi , 

максимальный радиус передачи узла типа i – rпi.; , , i j M  rмi< rмj, если  i < j ; сеть 
представляется в виде графа G = (V,E). 

Было доказано, что для описанной модели БСС с избыточным количеством узлов при 
 мmax iR r ,  пmax ,iR r  1..i M  отношение площади m-кратного покрытия Ωm

S  к 
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площади района мониторинга ΩS  и вероятность n-кратной связности узлов  ,P G n  для 
используемой модели БСС равны [5]: 
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Метод включает в себя следующую последовательность этапов: 
 

1. Определение необходимого количества множеств узлов БСС и временных периодов их 
функционирования. Особенностью метода является его применение при избыточности узлов 

   1,5..2 , 2,5..3 ,  / mnN N    ( mnN  – необходимое количество узлов для обеспечения 
заданных характеристик сети). Для этого предлагается увеличить количество подмножеств 
узлов мN  и периодов их функционирования TN . При этом каждому узлу будет 

соответствовать несколько периодов включения и выключения. Так для  1,5..2  : м 3N  , 

м 3N  , количество периодов включения узлов вкл 2TN  . Для  2,5..3   м 5N  , 5TN  , 

вкл 2TN  . Для определения необходимого количества подмножеств узлов мN  и периодов TN  
предлагается использовать разработанный алгоритм, использующий зависимости (1) [5]. 

 

2. Распределение БСС на множества узлов с отдельными периодами функционирования. 
Случайное распределение общего количества узлов на подмножества в БСС с избыточным 
количеством узлов, которое применяется в предыдущих методах, может привести к 
уменьшению реального покрытия площади района мониторинга в отдельных периодах 
функционирования сети. Также это может привести к перерасходу енергоресурса узлов в 
отдельных зонах сети из-за их постоянного включения (при назначении одинаковых номеров 
множеств соседним узлам)  [5]. Особенно это применимо к узлам, которые находятся в 
непосредственной близости от шлюза и осуществляют ретрансляцию данных всей сети. В 
предложенном методе, в отличие от предыдущих, предлагается равномерное распределение 
узлов на подмножества и периоды функционирования с помощью разработанного  
алгоритма [5]. Пример распределения узлов на подмножества представлен на Рис. 3а. 
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Рис. 3. Распределение узлов на подмножества 
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3. Организация маршрутизации сообщений в БСС (определение маршрутов) с учетом: 
периодов функционирования БСС с ИКУ; использования энергетических ресурсов узлов; 
равномерности нагрузки на узлы, приближенные к шлюзу; восстановления связности при 
выходе из строя отдельных узлов. Для выполнения этих функций предлагается использовать 
разработанный алгоритм маршрутизации [5]. При построении маршрутов для обеспечения 
связности некоторые узлы могут входить в состав разных подмножеств (Рис. 3б). 

 

4. Обеспечение маршрутизации сообщений сбора данных и их передача по назначенным 
маршрутам в направлении шлюза в соответствии периодам функционирования сети. На этом 
этапе осуществляется периодическая реконфигурация сети в соответствии с предложенным 
алгоритмом [5]. 

 
Преимущества разработанного метода: 

– возможность использования метода при избыточности узлов 1,5   (предыдущие 
методы использовались при целых значениях избыточности 2,3,4,...  ); 

– более равномерное распределение узлов на множества с исключением возможности 
включения в одно множество группы соседних узлов (что возможно при случайном 
распределении узлов на множества); 

– обеспечение минимального количества функционирования приближенных к шлюзу 
узлов, восстановление связности сети при выходе из строя ее отдельных элементов; 

– использование минимально возможных мощностей передачи (управление 
мощностью передачи на сетевом уровне); 

– использование многопараметрической маршрутной метрики, учитывающей 
мощность передачи, число ретрансляций, остаток заряда батареи и удаление от шлюза (при 
использования для ретрансляции узлов из другого множества).  

 
2.2. Энергосберегающий метод управления БСС с ИКУ на канальном уровне 

модели OSI. При небольших значениях нагрузки в БСС целесообразно использовать 
случайные методы множественного доступа. Для примера, зависимость средней скорости 
передачи узла от трафика сети для гибкого метода множественного доступа с контролем 
несущей [1]: 
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где , ,a k m  – параметры сети, влияющие на интенсивность коллизий из-за скрытых 
терминалов и зависят от характеристик БСС [1]. 

Графики соответствующих зависимостей  S G  при разных вариантах значений 

, ,a k m     представлены на Рис. 4  [1].  Видно, что зависимость  S G  имеет выраженный 

максимум – границу стойкости при   гс argmax
G

G G S G  , после которого идет резкий 

спад скорости передачи из-за возрастания количества коллизий. Такая зависимость 
характерна для всех методов случайного доступа к каналу [1]. Очевидно, что при гcG G  
применение этих методов нецелесообразно. 

 
Суть метода: Для увеличения времени жизни БСС при увеличении трафика в сети 

гcG G  предлагается создание вокруг шлюза зону детерминированного множественного 
доступа к каналу [6]. В методе предлагается ввести два временных периода 
функционирования соответственно детерминированного и случайного доступа (Рис. 4а).  
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Рис. 4.  Графики зависимостей  S G  

 
Для отдаленных узлов, которые не входят в ЗДМД предлагается организовать доступ к 

каналу с помощью одного из существующих протоколов случайного множественного 
доступа.  Для ЗДМД осуществляется планирование временных интервалов для каждого узла, 
которое базируется на собранной от дочерних узлов информации о рабочей нагрузке, 
рабочем цикле родительского узла и выделенным родительским узлом рабочем цикле для 
текущего узла [6]. Во время организации случайного доступа к каналу отдаленных узлов, 
узлы зоны детерминированного доступа находятся в режиме сна и наоборот. Граничные 
узлы зоны детерминированного доступа к каналу функционируют в двух периодах: во время 
периода случайного доступа находятся в режиме приема данных от отдаленных узлов, а во 
время детерминированного периода передают данные в направлении шлюза. 

Применение двух типов множественного доступа позволит объединить их 
преимущества, уменьшить потребление энергетических ресурсов нагруженных трафиком 
узлов и обеспечит упрощение синхронизацию отдаленных элементов сети. Максимальное 
количество ретрансляций i в ЗДМД определяется как  max i , при котором гс

i iG G , 

  гс arg max
i

i i
G

G S G , где iG  – трафик, поступающий на узлы с i ретрансляциями до шлюза 

или превышения заданного относительного уровня коллизий.  
 
Преимущества разработанного метода: 
– использование ЗДМД позволяет увеличить пропускную способность сети без 

усложнения ее синхронизации; 
– включение узлов в зону детерминированного доступа, инициируемое граничным узлом 

ЗДМД. 
– корректировка расписаний временных интервалов при переключении множеств 

избыточных узлов; 
– адаптация расписания временных интервалов при изменении рабочих нагрузок; 
– разработанный метод позволяет применять механизмы агрегации данных (предложены 

ниже) на граничных узлах ЗДМД без внесения дополнительных задержек за счет агрегации; 
– управление размером ЗДМД с агрегацией данных на граничных узлах является 

дополнительным способом управления потреблением энергоресурса приближенных с шлюзу 
узлов. 
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2.3. Энергосберегающий метод агрегации данных в БСС с ИКУ.  Методы агрегации 
данных вносят дополнительные задержи на сбор и обработку данных. Поэтому их 
целесообразно применять на отдельных узлах для продления длительности их 
функционирования с целью увеличения времени жизни сети. При анализе методов 
увеличения времени жизни БСС был определены преимущества метода DyDAP (A Dynamic 
Data Aggregation Scheme for Privacy Aware Wireless Sensor Networks) [10, 11], который 
обеспечивает снижение объема передаваемых данных при перегрузках на узлах сети. На его 
основе предложенный усовершенствованный метод агрегации данных БСС с избыточным 
количеством узлов для снижения использования энергетических ресурсов узлов. 

Для БСС с избыточным количеством узлов агрегацию данных предполагается 
использовать в двух случаях, представленных на Рис. 5. В первом случае, на граничных 
узлах ЗДМД (Рис. 5а), которые принимают и передают данные в разные периоды 
функционирования сети с ЗДМД. Временное разделение приема и передачи позволяет 
применять агрегацию данных, не внося дополнительных задержек. Во втором случае, 
агрегация данных применяется для перегруженных ретрансляцией узлов. На Рис. 5б 
изображен пример, в котором узлы 1 и 2 ретранслируют данные всей "отделенной" подсети 
и, поэтому могут быстро исчерпать энергетический ресурс и выйти из строя, что повлечет 
потерю связности сети. При невозможности применить другие методы уменьшения 
использования энергоресурса (в данном случае из-за особенности расположения узлов) 
продлить время жизни сети можно только уменьшив объем передаваемых от подсети данных 
с использованием их корреляции (с допустимой потерей их точности). 

 
  

  
а) б) 

 

Рис. 5. Примеры применения агрегация в БСС с избыточным количеством узлов  
 

Суть метода. В предлагаемом методе уменьшение объема данных осуществляется за 
счет создания на отдельных узлах сети по команде шлюза динамических очередей передачи 
данных с заданными характеристиками: максимальная длина очереди передачи и 
ограничение передачи сообщений в единицу времени. При увеличении очередей передачи за 
счет резкого увеличения трафика или при ограничении количества передач (для продления 
длительности функционирования отдельного узла), увеличиваются возможности 
уменьшения объема данных за счет пространственной и временной корреляции отдельных 
сообщений. На узле осуществляется обработка данных и в направлении шлюза передаются 
только те данные, которые изменились за определенный период, при этом данные от группы 
соседних узлов усредняются и передаются одним агрегированным сообщением (Рис. 6а-в). 
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Преимущества предложенного 
метода: 

– использование метода на отдельных 
узлах, перегруженных ретрансляцией 
для предотвращения выхода их из строя 
от исчерпания энергетических ресурсов 
и потери связности сети; 

– использование на граничных узлах 
ЗДМД для увеличения времени жизни 
сети; 

– управление агрегацией данных с 
использованием для каждого узла 
максимальной длинны очереди и 
ограничения количества передач в 
единицу времени; 

– уменьшение объема данных с 
использованием временной корреляции; 

– уменьшение объема передаваемых 
данных за счет использования разных 
форматов сообщений; 

– использование нескольких очередей 
передачи разного приоритета. 

 

3. Оценка эффективности 
методов. Для оценки эффективности 
предложенных методов использовалась 
имитационная модель БСС. В качестве 
показателя эффективности было 
предложено использовать длительность 
функционирования сети до исчерпания 
энергоресурса хотя бы одного узла. Для 
имитационного моделирования 
использовался программный комплекс 
The Network Simulator [12]. 
Функционирование модели БСС зависит 
от многих параметров: требований к 
покрытию района мониторинга, 
пространственных размеров сети, 
радиусов мониторинга и передачи, 
энергетических моделей узлов, а также 
задействованных протоколов 
физического и канального уровня и т.п. Была использована упрощенная модель БСС с 
использованием стандартных протоколов физического и канального уровня (802.11). При 
этом были получены результаты, которые позволили сделать вывод, что предложенные 
методы позволяют повысить время жизни сети до 15-20% по сравнению с аналогичными. 
Кроме того, метод увеличения времени жизни БСС за счет избыточного количества узлов 
позволяет улучшить процентный реального покрытия района зонами мониторинга до 10%. 

 

4. Выводы. Были предложены методы увеличения времени жизни БСС с избыточным 
количеством узлов на разных уровнях модели взаимодействия открытых систем. Предложен 
алгоритм применения разработанных методов в соответствии определенными критериями 
(повышение нагрузки и перерасход энергоресурса узла). С помощью имитационного 
моделирования была проведена оценка эффективности, которая позволила сделать вывод, 
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Рис. 6. Энергосберегающий метод агрегации 
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что разработанные методы управления БСС увеличивают время жизни сети до 15-20% по 
сравнению с аналогичными методами данного класса. При проведении исследований было 
определено, что модель сбора данных БСС с одним шлюзом накладывает ограничения на 
возможности равномерного распределения нагрузки на узлы БСС для продления времени ее 
функционирования. Концентрация трафика приводит к повышенной нагрузке на 
приближенные к шлюзу узлы и к преждевременному выходу их из строя. Продлить 
длительность функционирования БСС в таких условиях возможно только агрегацией данных 
с потерей их точности. В дальнейшем предлагается разрабатывать методы управления 
расходом энергоресурса БСС с избыточным количеством узлов и несколькими шлюзами, 
которые позволят продлить время жизни сети без потери точности собираемых данных. 
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УДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ  

СИСТЕМИ ЗВЯЗКУ І РАДІОЛОКАЦІЇ НА ОСНОВІ 
МУЛЬТИКОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО МЕТОДУ МІМО 

 
Зінченко А. О., Слюсар В. І.  Удосконалена модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та 

радіолокації на основі мулькористувальницького методу МІМО. Розроблено математичні моделі відгуків 
багатопозиційних цифрових антенних решіток на сигнали, що надходять на приймальну підсистему мобільної 
системи зв’язку та радіолокації. Моделі формалізовано на випадок застосування лінійних та плоских цифрових 
антенних решіток та методу MIMO, який передбачає одночасне випромінювання Е передавачами активної 
цифрової антенної решітки Е одночастотних сигналів на різних довжинах електромагнітних хвиль. 

Ключові слова: цифрова антенна решітка, інтегрована система зв’язку та радіолокаційної розвідки, сигнальна 
матриця, діаграма спрямованості, швидке перетворення Фур’є, приймальна позиція 

 
Зинченко А. А., Слюсар В. И. Усовершенствованная модель многопозиционной интегрированной 

системы связи и радиолокации на основе многопользовательского метода МІМО. Разработаны 
математические модели откликов многопозиционных цифровых антенных решеток на сигналы, приходящие на 
приемную подсистему мобильной системы связи и радиолокации. Модели формализовано на случай 
использования линейных и плоских цифровых антенных решеток, а также метода MIMO, предусматривающего 
одновременное излучение Е передатчиками активной цифровой антенной решетки Е сигналов одной частоты 
на разных длинах электромагнитных волн. 

Ключевые слова: цифровая антенная решетка, интегрированная система связи и радиолокационной разведки, 
сигнальная матрица, диаграмма направленности, быстрое преобразование Фурье, приемная позиция 

 
Zinchenko A. O., Slyusar V. I. Improved model of multistatic integrated communication systems and radar-

based multiplayer MІMO method. Developed mathematical models of response multiposition digital antenna arrays 
signals arriving at the receiving subsystem of mobile communication and radar systems. Model formalized in case of 
use of digital linear and planar antenna arrays, as well as the method of MIMO, providing simultaneous emission E 
transmitters digital active antenna array E single frequency signals at different wavelengths of electromagnetic waves. 

Keywords: digital antenna array, integrated communications system and radar reconnaissance, signal matrix, 
pattern, Fast Fourier Transform , the reception position 

 
Вступ. За поглядами військових аналітиків, у провідних країнах світу здійснюється 

перехід до застосування збройних сил на основі концепції мережоцентричних операцій. 
Відповідно до такої концепції впровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє 
вести адаптивні бойові дії у режимі реального часу, звівши цикл управління “розвідка, 
обробка даних, прийняття рішення, ураження об’єктів” до мінімуму. Характерною рисою 
“мережоцентричності” є інтеграція у єдині системи різних за функціональним призначенням 
радіоелектронних засобів за допомогою новітніх інформаційних технологій. Практичним 
кроком у цьому напряму є розробка інтегрованих систем зв’язку і радіолокаційної розвідки 
(ІСЗРЛ), що, у свою чергу, будуть створювати єдину або структуровану у кілька кластерів 
багатопозиційну систему зв’язку та радіолокації. Реалізація ІСЗРЛ розглядається як один із 
потенційно можливих шляхів інтеграції радіоелектронних систем збору і обробки інформації 
з метою всебічного інформаційного забезпечення користувачів. 

 

Постановка проблеми. В якості технологічної основи багатопозиційної системи зв’язку 
та радіолокації (БСЗРЛ) пропонується використовувати мультисегментні цифрові антенні 
решітки (ЦАР), створюючи конформні за будовою антенні комплекси, розташовані на 
засобах рухомості наземного і повітряного базування. Це дозволяє максимально 
використовувати енергетичний потенціал сигналів, досягти потенційної завадозахищеності і 
відмовитися від механічного сканування простору. Основним варіантом функціонування 
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приймально-передавальних ЦАР є режим мультикористувальницького MIMO (Multi-User 
Multiple Input Multiple Output, MU-MIMO), який застосовується як для вирішення завдань 
зв’язку, так і радіолокаційної розвідки. 

Спільна обробка сигналів усіх БСЗРЛ передбачається на центральному пункті збору і 
обробки сигналів або сукупності таких взаємозамінних пунктів. Опис відповідної сукупності 
напруг сигналів на виходах приймальних каналів ЦАР спирається на використання в 
аналітичній моделі відгуку багатосегментних конформних ЦАР блокового матричного 
добутку Хатри- Рао. Для визначення невідомих параметрів сигналів у режимі радіолокації і 
режимі зв’язку доцільно скористатися методом максимальної правдоподібності.  

 

Аналіз публікацій. Саме таку систему авторами було запропоновано у ряді публікацій 
[1, 2].  Викладення необхідних математичних співвідношень проводиться за принципом “від 
простого до складного”. Опишемо сукупність напруг сигналів на виходах приймальних 
каналів багатопозиційної системи цифрових антенних решіток  у матричному вигляді [3, 4]: 

 

U P A n   ,                                                                 (1) 
 

де U – блоковий вектор комплексних напруг сигналів після виходів частотних фільтрів 
просторових каналів сукупності ЦАР багатопозиційної МСЗРЛ;      P –  сигнальна матриця;  
A –  блоковий вектор комплексних амплітуд сигналів;      n – блоковий вектор напруг шумів. 

 

У наведеному виразі ключовим елементом є сигнальна матриця P, структура якої 
визначає компонування елементів векторів напруг, амплітуд і шумів. В роботі [5] була 
формалізована модель сигнальної матриці Р для ситуації, коли в окремо взятій приймальній 
позиції багатопозиційної системи МСЗРЛ застосовується лінійна або плоска ЦАР.  
У якості кореспондентів було запропоновано використовувати передатчики з однією 
антеною, що випромінюють одночастинний сигнал. При цьому частотний план можливо 
обрати у такий спосіб, щоб носійні частоти сигналів усіх кореспондентів відповідали сигналу 
ортогональної частотної модуляції (OFDM) або неортогональної частотної дискретної 
модуляції (N-OFDM) [6]. Проте такий підхід вважається дещо спрощеним. Тому на думку 
авторів відповідна модель потребує удосконалення.   

 

Метою статті є формування матричних моделей відгуків багатопозиційних цифрових 
антенних решіток на сигнали, що надходять на приймальну підсистему МСЗРЛ від активної 
ЦАР, яка містить E передавачів, котрі одночасно випромінюють E одночастотних 
безперервних сигналів на різних довжинах електромагнітних хвиль.  

 

Основна частина. Застосування одночастотного сигналу для зондування повітряного 
простору при вирішенні завдань радіолокації, що описано в [5], слід вважати найбільш 
простим підходом з точки зору формалізації сигнальної матриці. Більш досконалий принцип 
зондування простору полягає в тому, що в передавальному сегменті застосовується активна 
ЦАР, яка містить E передавачів, котрі одночасно випромінюють E одночастотних 
безперервних сигналів на різних довжинах електромагнітних хвиль. 

Для вирішення завдань радіолокації у таких умовах модель відгуку багатосекційної ЦАР 
у випадку окремо взятої мобільної станції зв’язку та радіолокаційної розвідки (МСЗРЛ), що 
входить у багатопозиційне угрупування аналогічних станцій, теж можливо представити у 
матричному вигляді (1), якщо врахувати специфіку обробки сигналів у сигнальній матриці P. 

У вказаному варіанті випромінювання від кожної цілі відбиватиметься багаточастотний 
пакет з E сигналів (Рис. 1.), з урахуванням чого структура сигнальної матриці P для режиму 
радіолокації  та лінійних антенних решіток в усіх позиціях МСЗРЛ матиме вигляд: 

 

 P Q F  ,                                                                  (2) 
де    – символ блокового добутку Кронекера;    Q – блокова матриця діаграм спрямованості 

антенних елементів в азимутальній площині  mrt xQ  у напрямках на m-е джерело сигналів з 
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кутовою координатою  mx , що була наведена в [5], але має додаткове блокове розшарування 
структури по стовпцях, а саме:  
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F – блокова матриця АЧХ S частотних фільтрів, синтезованих за допомогою дискретного 
перетворення Фур’є на E частотах відбитих від M цілей E сигналів,  
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r =1, …, R –  порядковий номер антенного елементу в антенній решітці у відповідній 
кутовій площині;  

t =1, ..., T  –  порядковий номер позиції ЦАР у багатопозиційній системі; 
  

 

   

   

   

   




















































































































































































































)(F)(F

)(F)(F
xQ

)(F)(F

)(F)(F
xQ

)(F)(F

)(F)(F
xQ

)(F)(F

)(F)(F
xQ

)(F)(F

)(F)(F
xQ

)(F)(F

)(F)(F
xQ

)(F)(F

)(F)(F
xQ

)(F)(F

)(F)(F
xQ

FQ

MESTMST

METMT

MRT

ESTST

ETT

1RT

MESTMST

METMT

MT

ESTST

ETT

1T

MESMS

MEM

MR

ESS

E

1R

MESMS

MEM

M

ESS

E

1















































1

111

111

11111

1

111

1

111

11111

1

111

11111

1

11111

1111111

1

111

11111

11

11111

1111111

11

. 

 
Узагальненням виразу (2) слід вважати випадок, коли в якості антенних систем 

використовуються плоскі решітки з різною кількістю елементів по горизонталі (R) і 
вертикалі (D). У разі D=1 матиме місце вже згадана лінійна антенна решітка.  
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Рис. 1. Режим радіолокації з випромінюванням одночастотних сигналів E передавачами у 

випадку відбиття сигналів М цілями. 
 
При довільних структурах плоских ЦАР з RD елементів за умови відбиття від кожної 

цілі багаточастотних пакетів з E сигналів структура сигнальної матриці P для режиму 
радіолокації матиме запис: 

    FVQP ][][   ,                                                   (3) 
 

де   ][  – символ блокового матричного добутку Хатри- Рао [7];  
][  – символ блокового добутку Кронекера; 

Q і V – блокові матриці діаграм спрямованості антенних елементів в азимутальній 
 mrt xQ  і кутомісцевій  mrt yV  площинах у напрямах на m-е джерело сигналів з кутовими 

координатами  mm yx , , 
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F – блокова матриця АЧХ  S частотних фільтрів, синтезованих за допомогою 

дискретного перетворення Фур’є на E частотах відбитих від M цілей E сигналів, 
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r =1, …, R – порядковий номер антенного елементу у рядку антенної решітки; 
d =1, …, D – порядковий номер антенного елементу у стовпці антенної решітки; 
t =1, …, T – порядковий номер позиції багатопозиційної  МСЗРЛ. 

 

Слід вказати, що блокові матриці діаграм спрямованості антенних елементів в 
азимутальній  mrt xQ  і кутомісцевій  mdt yV  площинах у напрямках на m-е джерело сигналів 
з кутовими координатами  mm yx ,  можуть бути представлені з розбиттям на блоки не тільки 
за номером позиції, а й за номером джерела сигналів у вигляді: 
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У цьому разі формула (3) перепишеться виключно з використанням блокового добутку 
Кронекера: 

 [ ] [ ]P Q V F   . 
Враховуючи двійковість можливого тлумачення сигнальної матриці P, з метою 

скорочення обсягу викладень, в подальшому можливо було б доцільно наводити тільки один 
з варіантів запису сигнальної матриці, наприклад, що спирається на застосування блокового 
добутку Кронекера при перемноженні матриць Q та V. Однак відмова від блокового добутку 
Хатри-Рао позбавляє можливості застосовувати притаманні такому добутку тотожності для 
спрощення розрахунку нижньої межі Крамера-Рао та квадратичних матричних форм. Тому 
надалі у випадках, де це можливо, будуть вживатись обидва альтернативних записи добутків 
у складі сигнальних матриць. 

Аналогічні співвідношення слід взяти за основу і для формування матричної моделі 
відгуку приймальної ЦАР у режимі роботи на зв’язок. Сценарій функціонування системи 
зв’язку у розглянутому випадку зводиться до передачі Е-частотних сигналів з терміналів М 
кореспондентів на розосереджені по кількох позиціях приймальні ЦАР (Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Режим зв’язку з випромінюванням Е-частотних сигналів М передавачами 
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Відмінність від розглянутого вище режиму радіолокації полягає у необхідності 
врахування матриць передаточних характеристик каналу MIMO в азимутальній  і 
кутомісцевій площинах, а також формуванні матриці АЧХ частотних фільтрів F відповідно 
до типу сигналу, що застосовується. У разі використання сигналів OFDM вираз (3) 
модифікується до вигляду: 

     FHVHQP VQ ][~][~    ,              (4) 
або 

     FHVHQP VQ ][~][~   , 
 

де  QH    і  VH   – блокові матриці передавальних характеристик каналу MIMO в азимутальній 

Qrtmh~  і кутомісцевій Vrtmh~  площинах у напрямках на m-е джерело сигналів з кутовими 
координатами  mm yx , , 
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; 

 
r =1, …, R – порядковий номер антенного елементу в рядку антенної решітки;  
d =1, …, D –  порядковий номер антенного елементу у стовпці антенної решітки;   
t =1, …, T – порядковий номер позиції ЦАР. 
 

Відповідно, блоковий вектор комплексних амплітуд сигналів A, що має бути оцінений в 
режимі зв’язку, отримає таку структуру: 

 11 1 1
T

E M MEA A A A A    . 
Подальше узагальнення виразів (3), (4) полягає в охопленні випадку, коли  антенні 

системи у кожній позиції є різними, тобто мають різну кількість елементів в ЦАР. Для цього 
достатньо в блокових матрицях Q та V при описі кількості елементів  ввести додатковий 
індекс, що враховує номер позиції, зокрема: 
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,   (5) 

 

де  Rt і Dt  – максимальна кількість антенних елементів, відповідно, у рядку і стовпці 
антенної решітки в t-й позиції МСЗРЛ. 

Перевагою виразів (5) є можливість кооперативної обробки сигналів неоднотипних за 
форматом побудови приймальних ЦАР, від лінійних до плоских, в різних позиціях, що надає 
додаткові ступені свободи у формуванні багатопозиційної системи МСЗРЛ. 
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Спираючись на представлені матричні записи відгуків ЦАР, можливо отримати нижню 
межу Крамера-Рао для дисперсій оцінок параметрів сигналів, використовуючи, наприклад, 
методику, викладену у [8]. У режимі зв’язку завдання формування інформаційної матриці 
Фішера спрощується завдяки можливості використання припущення про відомі кутові 
координати джерел сигналів і частот всіх піднесучих сигналу OFDM. Для варіанту 
функціонування МСЗРЛ у режимі радіолокації необхідно виконати диференціювання 
сигнальної матриці Р за невідомими кутовими координатами цілей і допплерівськими 
частотами відбитих сигналів.  

 

Висновки. Розроблено моделі опису відгуків лінійних та плоских ЦАР в приймальних 
позиціях багатопозиційної системи МСЗРЛ при одночасному випромінюванні Е 
передавачами активної цифрової антенної решітки Е одночастотних сигналів на різних 
довжинах електромагнітних хвиль. Запропоновані моделі відгуку ЦАР багатопозиційної 
системи МСЗРЛ дозволять отримати нижню межу Крамера-Рао для дисперсій оцінок 
параметрів сигналів і здійснити аналіз її достовірності шляхом математичного моделювання 
процедур обробки сигналів в приймальному сегменті МСЗРЛ при виконанні завдань зв’язку і 
радіолокаційної розвідки. 

Метою подальших досліджень є удосконалення запропонованої моделі, а також 
з’ясування її граничних можливостей відносно оцінки сигнальних параметрів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІОЛОКАЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ШТУЧНОГО ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 
 

Толюпа С. В., Дружинін В. А., Наконечний В. С. Ефективність радіолокації при використанні 
технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів. Стаття 
присвячена проблемам ефективності радіолокації існуючих радіолокаційних станцій в умовах застосування в 
конструкції літальних апаратів технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання. 
Дослідженні основні способи і технології штучного зниження ефективної поверхні віддзеркалення за 
допомогою покриття літальних апаратів радіопоглинаючими матеріалами інтерференційного або дифракційного 
типу. Ефективне супроводження  повітряних цілей з такою технологією можливе лише при реалізації в етапах 
функціонування радіолокаційних станцій частотно-фазового методу виявлення, пасивно-активного методу 
супроводження, адаптивного методу керування антеною, а також використання багатопозиційних систем 
радіолокації. 

Ключові слова: ефективна поверхня випромінювання, радіолокація, зона Френеля, літальний апарат, 
частотно-фазовий метод виявлення, пасивно-активний метод супроводження, керування антеною, 
багатопозиційні системи радіолокації, екран Далленбаха,  рівняння Максвела 

 
Толюпа С. В., Дружинин В. А., Наконечный В. С. Эффективность радиолокации при использовании 

технологии искусственного снижения эффективной поверхности излучения летательных аппаратов. 
Статья посвящена проблемам эффективности радиолокации существующих радиолокационных станций в 
условиях применения в конструкции летательных аппаратов технологии искусственного снижения эффективной 
поверхности излучения. Исследованы основные способы и технологии искусственного снижения эффективной 
поверхности отражения с помощью покрытия летательных аппаратов радиопоглощающими материалами 
интерференционного или дифракционного типа. Эффективное сопровождение  воздушных целей с такой 
технологией возможно лишь при реализации в этапах функционирования радиолокационных станций частотно 
фазового метода выявления, пассивно активного метода сопровождения, адаптивного метода управления 
антенной, а также использования многопозиционных систем радиолокации.  

Ключевые слова: эффективная поверхность излучения, радиолокация, зона Френеля, летательный аппарат, 
частотно-фазовый метод выявления, пассивно-активный метод сопровождения, управления антенной, 
многопозиционные системы радиолокации, экран Далленбаха, уравнение Максвелла 

 
Tolyupa S. V., Druzhynin V. A., Nakonechnyy V. S. Efficiency of radio-location at the use of technology of 

artificial decline of effective radiation surface of aircrafts. The article is devoted the problems of efficiency of radio-
location of the existent radio-location stations in the conditions of application in the construction of aircrafts of 
technology of artificial decline of effective radiation surface. Basic methods and technologies of artificial decline of 
effective reflection surface by coverage of aircrafts by interference or diffraction type  radios suctive materials are 
investigational . Effective accompaniment of air aims with such technology possibly only during realization in the stages 
of functioning of the radio-location stations frequency phase method of exposure, passively-active method of 
accompaniment, adaptive method of management aerial, and also use of the multiposition systems of radio-location.  

Keywords: effective radiation surface, radio-location, Frenel’s area, aircraft, frequency-phase method of exposure, 
passively-active method of accompaniment, management aerial, multiposition systems of radio-location, Dallenbakh 
screen of Dallenbakh, Maxwell equalization   

 
Вступ. Актуальність теми. Актуальність дослідження зумовлена наступними 

причинами: динамічним розвитком авіаційної техніки, широким впровадженням провідними 
країнами – виробниками літальних апаратів технології штучного зниження ефективної площі 
віддзеркалення (ЕПВ), зростанням частки літальних апаратів зі штучно зниженою ЕПВ, які 
надходять в експлуатацію в останній час, зниженням можливостей існуючих 
(радіолокаційних станцій) РЛС щодо радіолокації таких літальних апаратів, недостатньою 
реалізацією потенційних можливостей радіолокаційних станцій (РЛС) під час виявлення та 
супроводження повітряних цілей зі штучно зниженою ЕПВ. Ситуація, яка склалася, 
спонукала об’єктивне протиріччя у практиці застосування РЛС щодо локації літальних 
апаратів зі штучно зниженою ЕПВ. Зростаюча увага з боку керівництва держави, вчених, 
конструкторів щодо питань створення нових радіолокаційних засобів та модернізації 
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існуючих РЛС, нові стратегічні концепції, що лежать в основі державних програм передових 
держав світу, стрімкий розвиток техніки, в першу чергу, авіаційної, створюють передумови 
підвищення вимог до рівня можливостей РЛС. Значне зростання вимог до РЛС, які й надалі 
широко використовуються на практиці, необхідність підняття якісних і кількісних показників 
ефективності функціонування радіолокаційних систем до потрібного рівня, не 
зорієнтованість РЛС на виявлення та супроводження повітряних цілей зі штучно зниженою 
ЕПВ, необхідність модернізації існуючих та створення нових високоефективних 
радіотехнічних комплексів для потреби України, відсутність науково-методичного підходу до 
визначення напрямків підвищення ефективності радіолокації новітніх літальних апаратів, 
відсутність обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності радіолокації 
визначають напрям дослідження. 

За результатами останніх науково-дослідних робіт, присвячених ефективності 
радіолокації існуючих РЛС, зазначається, що їх можливості не дозволяють досягти 
потрібного рівня надійності в умовах застосування в конструкції літальних апаратів 
технології штучного зниженою ЕПВ. Гостро постало питання розроблення та впровадження 
нових високоефективних методів радіолокації, а також визначення можливих шляхів щодо 
модернізації існуючих РЛС. Для вирішення цього питання необхідне створення науково-
методичного апарату шляхів підвищення ефективності радіолокації повітряних цілей зі 
штучно зниженою ЕПВ та реалізація прийнятих рішень [1]. 

У багатьох відомих наукових дослідженнях, які в цілому або частково присвячені оцінці 
ефективності радіолокаційної техніки, пропонуються різноманітні підходи до її визначення. 
Ефективність радіолокації визначалася щодо можливості виявлення та супроводження 
високоманеврених, малорозмірних повітряних цілей в умовах складних радіозавад, але 
відповідність можливостей РЛС вимогам локації повітряних цілей зі штучно зниженою ЕПВ, 
врахування технологічних та конструкторських рішень щодо створення сучасних літальних 
апаратів та впливу цих факторів на ефективність радіолокації не розглядалися. У відомих 
роботах наведені методики штучного зниження ЕПВ, що дозволяє оцінити характеристики 
певних типів літальних апаратів і визначитися щодо методів підвищення ефективності 
радіолокації повітряних цілей, створеним за згаданою технологією. 

Таким чином, підходи, які існують на даний час, не дозволяють в повному обсязі 
достовірно оцінити та спрогнозувати вплив характеристик та можливостей сучасних 
літальних апаратів на ефективність їх радіолокації, розробити методи виявлення та 
супроводження повітряних цілей зі штучно зниженою ЕПВ. 

 
Основна частина. Технологія штучного зниження ЕПВ полягає у зменшенні площі 

віддзеркалення з одиниць до сотих долей квадратних метрів. Сутність полягає у 
використанні неметалічних матеріалів, що забезпечують під час взаємодії з 
електромагнітною хвилею поглинання, розсіювання та інтерференцію її енергії [2]. З 
розвитком і удосконалюванням технології створення комплектуючих літальних апаратів 
поступово постало питання про зниження помітності літальних апаратів у діапазонах хвиль, 
на яких відбувається виявлення об'єктів і наступне їх супроводження. 

Скритність є величезним недоліком щодо виявлення літальних апаратів. 
Невиявлений РЛС літальний апарат неможливо супроводжувати. Розмір ЕПВ 
пов'язаний з величиною енергії вторинного випромінювання під час радіолокаційного 
опромінення літального апарату. Зазначений факт позначається на відстані 
радіолокаційного виявлення, взяття на супроводження в цілому. Штучне зниження 
ЕПВ літального апарату суттєво зменшує зазначені характеристики. Навіть якщо 
повітряна ціль зі штучно зниженою ЕПВ і може бути виявлена, вона буде захоплена 
на супроводження на меншій дальності, що не дасть змоги виміряти її поточні 
координати. І навпаки, зменшення часу перебування у зоні виявлення позначається на 
зниженні ефективність роботи РЛС. Більшість РЛС, що знаходяться в експлуатації країн 
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світу, використовують радіолокаційні та інфрачервоні засоби виявлення і супроводження, 
тобто залежать від радіолокаційної й інфрачервоної помітності літальних апаратів [3]. 

Зниження радіолокаційної й інфрачервоної помітності, тобто досягнення скритності 
літального апарату означає, що вона як би "потопає" у своєму оточенні. Тобто відбиває 
радіохвилі так само, як і її оточення. Літальні апарати виділяються зі свого оточення 
через ефект Допплера, сутність якого полягає у перекрученні спектру сигналу 
віддзеркаленого від динамічного об'єкту. Отже, для отримання радіолокаційної 
інформації про літальний апарат необхідно збільшити, наскільки можливо, амплітуду 
відбитої від об'єкту електромагнітної хвилі. Іншими словами, необхідно прагнути до 
максимізації величини ефективної віддзеркалюючої поверхні об'єкту. 

Фахівці у галузі радіолокації вважають [4], що зменшення ефективної 
віддзеркалюючої поверхні літального апарату є одним з найбільших недоліків, які 
ускладнюють ефективну роботу РЛС. Причому не тільки через можливість зниження 
виявлення за дальністю, але і через можливість пропорційного збільшення 
енергетичного потенціалу передавача РЛС, необхідного для виявлення літального 
апарату. Це зумовлено тим, що дальність виявлення об'єкту  зменшується пропорційно 
4  , у той час, як необхідний енергетичний потенціал передавача збільшується 
прямопропорційно , що випливає з аналізу виразу: 
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де Pi – імпульсна потужність передавача РЛС; G0 – коефіцієнт підсилення антени 
РЛС;     – довжина хвилі передавача РЛС;      – ефективна поверхня віддзеркалення 
літального апарату;   Рпр.min  – чутливість приймача РЛС;  q  – параметр виявлення;   
k  – результуючий коефіцієнт втрат. 

Помітність об'єктів у радіолокаційному діапазоні хвиль залежить від ефективної 
поверхні віддзеркалення, що визначається з виразу: 
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де  R  – відстань між радіолокаційною станцією та об'єктом;  Ei – напруженість 
електричного поля падаючої хвилі поблизу об'єкта;  ES – напруженість електричного 
поля після дифракції на об'єкті, обмірювана радіолокаційною станцією, 
розташованою на відстані R від об'єкту. 

Таким чином, ефективна поверхня віддзеркалення об'єкту у тому вигляді, у якому 
вона була визначена, є по суті ефективним перетином планеру літального апарату й 
визначає величину зворотного розсіювання радіохвилі. Це означає, що вона 
характеризує дифракцію (що визначається як будь-яка зміна напрямку поширення 
падаючої хвилі) у напрямку протилежному напрямку падаючої хвилі. Вираз (2) 
визначає величину ефективної поверхні віддзеркалення в залежності від модуля 
коефіцієнта відбиття  Еs/Еі цілі. 

Коефіцієнт віддзеркалення об'єкту залежить від її форми, матеріалу й інших 
факторів. Крім того, віддзеркалення цілі буде різним для різних видів поляризації 
падаючої електромагнітної хвилі, тобто реакція об'єкту залежить від поляризації 
електромагнітного поля падаючої хвилі і зовсім необов’язково, щоб відбита хвиля 
мала ту ж поляризацію, що і випромінена. Процес взаємодії електромагнітної хвилі 
викликає ефект деполяризації радіохвиль. 

Зазвичай позначають через E1S і E2S дві ортогональні складові падаючого поля, а 
через E1і і E2і дві складові дифрагованого поля, тому можна записати співвідношення: 
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Співвідношення (3) визначає матрицю зворотного розсіювання об'єкту, що 
складається з чотирьох комплексних елементів aij. Відповідно до виразу (2) ефективна 
поверхня віддзеркалення має чотири компоненти, які, використовуючи (3), можна 
записати у вигляді: 

224 ijij aR  , де   i, j = 1, 2.    (4) 
Компоненти 12 і 21 описують явище деполяризації на об'єкті. 
Як випливає з (2), ефективна поверхня віддзеркалення залежить від довжини хвилі. 
У кожній з цих областей на величину ефективної поверхні віддзеркалення об'єкта 

впливає її матеріал. Сучасні технології штучного зниження площі віддзеркалення 
повітряних об'єктів використовують два види радіолокаційних покриттів: поглинаючі та 
інтерференційні. Матеріал поглинаючих покриттів вибирається за умови забезпечення 
повного поглинання падаючих радіохвиль і відсутності віддзеркалення останніх від межі 
розділу середовищ. В інтерференційних покриттях матеріал і структура покриття 
вибираються так, щоб падаюча і відбита радіохвилі взаємно компенсували одна одну. 
Використання спеціальних матеріалів і фарб також дозволяє зменшити ефективну площу 
віддзеркалення літального апарату [5]. 

Найбільшою ефективністю володіють спеціально розроблені поглиначі радіохвиль, але 
їх застосування не завжди можливе, тому що вони мають часто велику товщину, а відповідно 
і масу, та піддаються ерозії. Однак є інтерференційні поглиначі, що мають меншу товщину, 
але вони вузькосмугові.  

Використання покриттів у першій зоні Френеля на всіх опуклих поверхнях, а також 
блискучі точках, тобто гострих ребрах, двогранних і тригранних відбивачах і всіх поверхнях 
малої кривизни перпендикулярних напрямку падіння хвилі ускладнює її віддзеркалення. 
Природно, що при зміні напрямку приходу радіохвиль положення зон Френеля відповідним 
чином зміщається. Це обмежує область застосування класичної радіолокації. 

Також з метою збільшення площі "зіткнення" радіопоглинача покриття з падаючою 
електромагнітною хвилею на практиці поширені покриття з так званими "геометричними 
неоднорідностями"  [6]. Ці покриття характеризуються тим, що їхня структура представляє 
собою періодично повторювані нерівності у виді пірамід  чи конусів нерегулярних структур. 
Одним із загальних недоліків поглинаючих покрить усіх типів є відносно невисока їх 
діапазонність і велика вага. Також великим недоліком є вплив температури на їхні 
електричні властивості та міцністні характеристики.  

Поряд з тим, серійні зразки радіопоглинаючих матеріалів відповідають вимогам до 
маси та їх температурного діапазону, тому вони можуть практично використовуватися 
у літакобудуванні.  

Принцип дії радіопоглинаючих покриттів пояснюється на основі двох перших рівнянь 
Максвела, які мають вигляд: 

rot ;BE
t





      (5)     rot DH I
t


 


.   (6) 

В сталому гармонічному режимі рівняння середовища мають вигляд: 
 

B H  , (7)   D E  , (8)   I E  .   (9) 
В нейтральному стані середовища розповсюдження радіохвиль, використовуючи 

матеріальні рівняння, діелектрична проникненість середовища визначиться як 

c j 


  .         (10) 

Зважаючи, що в (10) входить провідність , рівняння (6) можливо переписати у формі  
rot cH j E .         (11) 
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Уявна частина діелектричної проникненості    відповідальна за омічні втрати в 
матеріалі. Це так званий ефект Джоуля. 

Але діелектрична проникненість  у виразі (11) сама може мати уявну частину ": 
' ''j    ,       (12) 

що є також тангенсом кута втрат потужності падаючого сигналу опромінення 

'

''


 tg ,      (13) 

і описує втрати в діелектриках.  
Розглядаючи рівняння Максвела вигляду (12), надзвичайно складно відрізнити втрати, 

зумовлені   і  ". По суті справи, рівняння (13) дозволяє вважати, що всі втрати зумовлені 
провідністю .  Отже, не буде помилковим вважати, що дисипація енергії в речовині завжди 
може бути описана провідністю речовини. 

Завдяки введенню комплексної діелектричної проникності, формули, що визначають 
величини коефіцієнта віддзеркалення R і проходження Т, можуть бути описані як  
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У виразах (14), (15)      
0 0

2 i i
ik

  
  

    –   хвильове число.  

Ці рівняння служать для знаходження величини коефіцієнтів віддзеркалення і 
проходження (при нормальному падінні) на діелектричну пластину і можуть бути 
застосовані у разі дослідження властивостей поглинаючого покриття визначеної товщини. 
Для цього необхідно тільки використовувати у виразах для Z і k  комплексну діелектричну 
проникність, визначену згідно (15). 

Якщо розглядати радіопоглинаюче покриття з товщиною більшою за довжину хвилі, то 
коефіцієнт віддзеркалення при падінні на межу розділу середовищ визначається виразом: 

2 1

2 1

Z ZR
Z Z





.       (16) 

Очевидно, що якщо поглинаюче покриття середовища призначено для маскування 
повітряного об'єкту, або зменшення ефективної площі віддзеркалення об'єкту, то воно 
не повинне бути причиною віддзеркалення, що виражається нульовою величиною 
коефіцієнту віддзеркалення R. Отже, необхідне узгодження характеристичних опорів на 
межі розділу повітря-поглинач: 

Zповітря = Zповерхня .     (17) 
 

Очевидно, що необхідно також, щоб енергія поглиналася у середині цього покриття. 
Отже, використання електромагнітних поглиначів вирішує одночасно дві проблеми: 

розсіяння енергії в матеріалі; узгодження характеристичних опорів на межі розподілу 
повітря-поглинач [7]. 

Для забезпечення проходження електромагнітної хвилі в товщу матеріалу і виключення 
її віддзеркалення необхідне узгодження характеристичних опорів на поверхні розділу 
повітря-поглинач.  
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Існують наступні види плавного узгодження характеристичних опорів на поверхні 
розділу повітря-поглинач: 

– узгодження за допомогою показника градієнта переломлення, тобто величина 
відносних магнітних і діелектричних проникненостей збільшується до максимальної 
величини; 

– узгодження з використанням загострених пірамід, схожих на ті, які застосовують 
для виготовлення узгоджених хвилеводних навантажень [8]. 

В загальному випадку, відносна діелектрична проникність jw утворюється 
суперпозицією двох комплексних відносних діелектричних проникненостей та знаходиться 
з виразу  
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де р – частина загального об'єму, яка зайнята середовищем; U – об'єм, зайнятий іншим 
однорідним середовищем – змінюється залежно від форми елементів середовища. 

Плавне узгодження характеристичних опорів можна проводити не тільки за допомогою 
поглинача з пірамідальною поверхнею. Його можна добитися із використанням однорідного 
по товщині матеріалу з плавно змінюваною концентрацією наповнювача – вуглецю. 
Наповнювач одночасно служить і для розсіювання енергії. Плавне узгодження 
характеристичних опорів, також як і узгодження на основі магнітних ефектів, дозволяє 
створювати широкосмугові поглиначі радіохвиль [9]. 

Узгодження магнітних ефектів досягається на основі співвідношення (18). Легко 
визначити, що у разі нормального падіння, умова (18), тобто узгодження характеристичних 
опорів виконується відповідно: 

'' i
i i i

i

Z Z Z 


   ,       (19) 

а відносні магнітні і діелектричні проникності середовища поглинача задовольняють умові 
 

2 2  .        (20) 
 

Поглинач, що характеризується співвідношенням (19), називається магнітним. Він 
автоматично володіє широкою смугою пропускання, якщо тільки умова (20) справедлива для 
всієї робочої смуги частот поглинача. Останнє не так просто реалізувати, оскільки величини 
 і  залежать від несучої частоти падаючої радіохвилі [10]. 

Але однієї умови (20) недостатньо, необхідно ще розсіяти енергію, оскільки омічні 
втрати повинні зумовлюватися провідністю. Отже, згідно співвідношення (11), діелектрична 
проникність повинна бути комплексною, а при цьому, згідно (20), магнітна проникність 
також повинна бути комплексною. Це накладає жорстке обмеження на магнітні поглиначі, 
що характеризуються умовою (18). Особливо, якщо використовується матеріал малої 
товщини. Теоретично в цьому випадку для забезпечення достатнього поглинання потрібне 
високе значення питомої провідності. Така велика величина питомої провідності, у свою 
чергу, вимагає згідно виразу ' ''j    , відповідного збільшення уявної частини магнітної 
проникності, яка в даний час практично не реалізується. Тому в теперішній час ніхто не зміг 
наблизитися до створення магнітних поглиначів з товщиною менше половини довжини 
хвилі. 

Для створення магнітних поглиначів необхідно або створити відносну магнітну проникність 
штучно за допомогою струмів циркулюючих в замкнутому контурі, або ввести в поглинаюче 
покриття феритовий порошок, оскільки ферит є магнітним матеріалом. Ферит вводиться в 
поглинач або сплавленням, або у вигляді порошкового наповнювача гуми. Ферити важкі, 
оскільки вони мають практично ту ж питому густину, що і залізо. Внаслідок цього магнітні 
поглиначі на їх основі володіють достатньою масою та не мають практичного застосування. 
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Узгодження характеристичних опорів може проводитися за допомогою багатошарової 
структури радіопоглинаючого екрану. Вона має високу вартість і велику товщину, та зате дозволяє 
зменшити віддзеркалення від металу на 40 – 50 дБ в робочій смузі частот існуючих РЛС. 

nn
n


  , де    λ   –  довжина хвилі у вакуумі. 

Всі розглянуті вище широкосмугові поглиначі мають велику товщину. Можна 
спробувати зменшити їх фізичну товщину, зберігаючи повністю товщину електричну (тобто 
товщину, виражену в довжинах хвиль), підбираючи матеріал з великою величиною 
діелектричної або магнітної проникності. 

За допомогою інтерференційного поглинача типу екран Далленбаха можна отримати 
відносно ефективний радіпоглинач, якщо використовувати не дуже товстий поглинаючий 
матеріал, що наклеєний на метал. Цим металом може бути, наприклад, лист алюмінію. 
Отриманий таким чином поглинач називається екраном Далленбаха. Наявність металу 
обов'язкова. Принцип дії екрану Далленбаха досить простий. Вибором параметрів(останні 
згідно (11) можуть бути комплексними) досягають того, що віддзеркалення хвилі від першої 
і другої меж розділу знаходяться в протифазні. Таким чином, завдяки інтерференції 
віддзеркалених хвиль добиваються мінімуму (або якщо це можливо, нульового значення) 
коефіцієнту віддзеркалення на межі розділу середовищ. 

Отже, екран Далленбаха є інтерференційним або резонансним поглиначем, що визначає 
його вузькосмуговість. Із-за того, що екран Далленбаха діє на основі інтерференції 
віддзеркалених хвиль витікає, що товщина поглинаючого шару повинна мати величину біля 
чверті довжини хвилі (або непарного числа чвертей довжин хвиль) в матеріалі. Неважко 
зрозуміти чому необхідні інтерференційні поглиначі. На надвисоких частотах більшість 
матеріалів характеризується тим, що .   

Отже, неможливо задовольнити умову (19), необхідну для реалізації узгодження 
характеристичних опорів (18), тобто, для створення широкосмугових поглиначів [6]. 

Таким чином, як зазначено у [9], можна розраховувати на зменшення ефективної площі 
віддзеркалення, якщо замість поверхонь, що створюють дзеркальне відображення, 
використовувати неоднорідні шорсткуваті поверхні, на яких відбувається дифузійне 
віддзеркалення. При дифузійному віддзеркаленні падаюча енергія радіохвилі 
відбивається у всіх напрямках на відміну від випадку гладкої поверхні, коли уся вона 
цілком віддзеркалюється в одному напрямку.  

Вважається, що рішення проблеми низької радіолокаційної помітності на основі 
застосування матеріалів, що розсіюють енергію опромінення в напрямку, відмінному 
від напрямку на джерело випромінювання, може дати ефект тільки у відношенні 
моностатичних, але не бістатичних радіолокаційних станцій. Тому з розрахунком на 
перспективу вважають більш ефективним використання саме протирадіолокаційних 
покрить і матеріалів. 

Особливістю літальних апаратів є штучно знижена ефективна площа віддзеркалення 
(радіолокаційна невидимість за рахунок використання композитних матеріалів, чи ефекту 
іонізації прикордонного шару атмосфери на фюзеляжі літального апарату внаслідок високих 
швидкостей польоту) та здатності маневрувати за напрямком з великим модулем 
розвиваємих перевантажень (до 9 одиниць для пілотованих і 20 одиниць для непілотованих 
літальних апаратів). Сучасні РЛС, ефективність яких недостатня для виявлення літальних 
апаратів виготовлених з композиційних матеріалів, а саме: радіолокація літаків зі зниженою 
ЕПВ неможлива або не своєчасна; ймовірність виявлення літака (як наслідок) знижується, а 
динамічна помилка його супроводження перевищує допустиме значення.  

Сьогодні загальновизнано, що створення літальних апаратів зі штучно зниженою 
площею віддзеркалення є перспективним напрямком розвитку авіатехніки. Зростання 
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льотно-технічних характеристик літальних апаратів за напрямком штучного зниження площі 
віддзеркалення створили передумови щодо зниження ефективності їх локації РЛС.  

 

Висновки.  Технологія штучного зниження ЕПВ полягає у зниженні площі 
віддзеркалення з одиниць до сотих долей квадратних метрів і розвивається за трьома 
основними напрямками: покриття літальних апаратів радіопоглинаючими матеріалами, 
оптимізація конфігурації планеру та утворення комплексного навантаження в конструкції і 
іонізація прикордонного шару повітря навколо літака. Найбільш перспективним вважається 
напрямок штучного зниження ЕПВ за допомогою покриття літальних апаратів 
радіопоглинаючими матеріалами інтерференційного або дифракційного типу. Застосування у 
практиці літальних апаратів зі штучно зниженою ЕПВ суттєво знизило ефективність їх 
виявлення та взяття на супроводження РЛС. Це пов'язано з обмеженими можливостями 
існуючих РЛС щодо радіолокації таких типів літальних апаратів. 

Таким чином можна зробити узагальнюючий висновок, що підвищення ефективності 
супроводження  повітряних цілей зі штучно зниженою ефективною поверхнею 
випромінювання можливе при реалізації в етапах функціонування радіолокаційних станцій 
частотно-фазового методу виявлення, пасивно-активного методу супроводження, 
адаптивного методу керування антеною, а також використання багатопозиційних систем 
радіолокації.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ  
В СЕТЯХ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ 

 

Федорова Н. В. Вимірювання параметрів сигналів синхронізації в мережах з комутацією пакетів. 
Визначено три  показника оцінки якості сигналів синхронізації: TIE (Time Interval Error), МТIE (Maximum Time 
Interval Error) та TDEV (Time Deviation). Розглянуто актуальні задачі: проведення вимірювань параметрів 
мережі синхронізації в  IP/MPLS-мережі та здійснення контролю  параметрів мережі синхронізації в режимі 
реального часу. Представлено результати лінійних випробувань показників нестабільності сигналу 
синхронізації на ділянці PTP (Precision Time Protocol) та на ділянці NTP  (Network Time Protocol). Розглянуто 
основні принципи створення системи моніторингу для сигналів синхронізації. Визначений ще один параметр, 
який оцінює якість синхронізації –  девіація затримки пакетів (Packet DelayVariation  —  PDV). 

Ключові слова: мережа з комутацією пакетів, мережа IP/MPLS,  синхронізація, вимірювання, моніторинг, 
часовий інтервал, затримка пакетів, девіація, TDEV, PDV, TIE, МТIE 

 

Федорова Н. В. Измерение параметров сигналов синхронизации в сетях с коммутацией пакетов. 
Определены  три показателя оценки качества сигналов синхронизации: TIE (Time Interval Error), МТIE 
(Maximum Time Interval Error) и TDEV (Time Deviation). Рассмотрены актуальные задачи: проведение 
измерений параметров сети синхронизации в  IP/MPLS-сети и осуществление контроля  параметров сети 
синхронизации в режиме реального времени.  Представлены результаты линейных испытаний показателей 
нестабильности сигнала синхронизации на участке PTP (Precision Time Protocol) и на участке NTP  (Network 
Time Protocol). Рассмотрены основные принципы создания системы мониторинга для сигналов синхронизации. 
Определен  еще один параметр, оценивающий качество синхронизации –  девиация задержки пакетов (Packet 
DelayVariation  —  PDV). 

Ключевые слова: сеть с коммутацией пакетов, сеть IP/MPLS, синхронизация, измерение, мониторинг, 
временной интервал, задержка пакетов, девиация,  TDEV, PDV, TIE, МТIE 

 

Fedorova N. V. Measurement  of  synchronization signals parameters in the packet data networks. The article 
specifies  three objectives for the estimation of synchronization signals quality, namely: TIE (Time Interval Error), МТIE 
(Maximum Time Interval Error) and TDEV (Time Deviation). It addresses the actual tasks such as carrying out of  
synchronization network parameters  measurements within the  IP/MPLS-networks and  a real-time monitoring of  the 
synchronization network parameters. It also provides the line (full-scale) test results  for the   timing signal instability 
factors within the of PTP (Precision Time Protocol)  and  NTP   (Network Time Protocol) areas. The  basic principles of 
creation of the synchronization signals monitoring system  are considered. It is  specified one  additional  parameter such 
as PDV (Packet Delay Variation)  which  can be used  for  the synchronization quality evaluation.  

Keywords: packet data networks, IP/MPLS network, synchronization, measurement, monitoring, time interval, 
packet delay, deviation, TDEV, PDV, TIE, МТIE 

 

Введение. Решение вопросов синхронизации жизненно необходимо для современных 
транспортных сетей IP/MPLS [1...4]. Поэтому современной тенденцией в развитии первичной 
сети является повышение роли сети синхронизации и эта тенденция сохранится в 
ближайшем будущем [5]. Более того, проблемы синхронизации не ограничиваются только 
первичной сетью, но имеют важное значение при построении сетей доступа с учетом 
различных технологий и протоколов, реализованных в конкретной  IP/MPLS-сети  [1, 2, 5].  

Необходимым условием решения проблем синхронизации на сетях электросвязи 
является измерение параметров опорных сигналов и оценка их нестабильности. 

Целью статьи является решение актуальных вопросов построения 
телекоммуникационных сетей, таких как,  проведение измерений параметров сети 
синхронизации в  IP/MPLS-сети, а также осуществление контроля параметров сети 
синхронизации в режиме реального времени, что, в свою очередь, даст возможность 
оперативно реагировать на нештатные ситуации в сети. 

 

Постановка задачи. В настоящее время на сетях операторов связи разворачивается все 
больше сегментов сети, которые  взаимодействуют исключительно по транспорту сети 
IP/MPLS. Однако, при увеличении количества устройств  (например, базовых станций (БС) 
мобильной связи)  проблемы синхронизации уже не могут быть рассмотрены  в частном 
порядке и должны рассматриваться системно. С этим связана определенная локальная 
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революция в подходе - появление определенной  “критической массы” потребителей 
сигналов синхронизации на IP/MPLS-сети приводит к необходимости рассматривать систему 
синхронизации как отдельную составную часть системы электросвязи [6].  

С дальнейшим увеличением количества цифровых устройств начинают меняться 
концепции построения сети синхронизации и принципы управления нею [7]. Такой 
системный подход могут обеспечить измерения  параметров сигнала синхронизации.   

Именно поэтому, данная статья посвящена решению достаточно актуальных на 
сегодняшний день задач, таких как:  проведение измерений параметров сети синхронизации в  
IP/MPLS-сети;  осуществление контроля параметров сети синхронизации в режиме 
реального времени. 

 

Показатели качества систем синхронизации. В [8, 9] основными критериями оценки 
качества сигналов синхронизации определены  три показатели:  TIE (Time Interval Error),  
МТIE (Maximum Time Interval Error)  и TDEV (Time Deviation).  Но непосредственно 
измеряется только функция ошибки временного интервала TIE. 

Показатель TIE – разность между измеренным значением временного интервала, 
производимого задающим генератором, и измеренным значением того же самого временного 
интервала, производимого эталонным задающим генератором.  

Показатель MTIE – максимальное значение размаха изменения задержки данного 
сигнала тактовой синхронизации по отношению к идеальному сигналу тактовой 
синхронизации в течение времени наблюдения для всех значений времени наблюдения, 
длительность которых находится в пределах периода измерения. 

Показатель TDEV –  может также обеспечивать информацией о спектральных 
составляющих фазового (или временного) шума сигнала. 

На основе полученного массива значений TIE можно произвести расчет максимальной 
ошибки временного интервала (MTIE).  Показатель МТIE  позволяет  обнаруживать  скачки 
фазы в сигнале синхронизации, так как по определению равен размаху изменений фазы в 
течение  определенного периода времени. Однако из-за своей чувствительности к скачкам 
фазы он неадекватен для оценки  “фонового”  шума сигнала синхронизации.  

Кроме того, производится расчет девиации интервала TDEV: измеренное значение 
ожидаемого изменения временного интервала сигнала, как функция времени интеграции [6]. 
Показатель TDEV позволяет оценить средний квадрат мощности, поэтому при вычислении 
TDEV скачки фазы в сигнале синхронизации скрадываются и фактически получают оценку 
“фонового” шума сигнала синхронизации [5]. В работах [2, 9, 10] показано, что измерения 
можно проводить как на цифровых портах оконечного оборудования (на трибутарном потоке 
Е1), так и непосредственно на Ethernet-порту (для этого в последнее время были разработаны 
специализированные приборы STA-61 (Spectracom) и Paragon-m (Oscilloquartz)). 

 

Пример измерений параметров сети синхронизации в  IP/MPLS-сети. Измерения 
параметров стабильности частоты выполнены на сети IP/MPLS на уровне РЕ (Provider Edge) 
маршрутизатора с тремя переприемами для синхронизации БС мобильной связи, 
подключаемой по IP-интерфейсам. В качестве опорной частоты для сети IP/MPLS  
использовался сигнал сети синхронизации, транслируемый по сети SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy). Источниками сигнала синхронизации являются распределенные по сети цезиевые 
генераторы и GPS-приемники.  С уровня PE сигнал может распределяться на нижние уровни 
(например, на уровень Р) и, соответственно, может быть использован для синхронизации БС. 

Результаты линейных испытаний на участке PTP (Precision Time Protocol) для уровня 
агрегации приведены на Рис. 1. Маска согласно Rec. ITU-T G.811 (уровень первичного 
источника сети синхронизации) для параметров MTIE и TDEV  приведена соответственно  
на Рис.1 б, в.  Значения MTIE и TDEV были вычислены из непосредственно полученного 
результата измерения ошибки временного интервала (TIE) – Рис.1 а).   

Сигнал пригоден для БС, так как его стабильность выше, чем  5·Е-8 за сутки [2].  Вопрос 
синхронизации БС мобильной связи является наиболее актуальным в настоящий момент в 
аспекте синхронизации пакетных сетей.  
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б) 

 

 
с) 

Рис. 1. Измерение параметров стабильности на участке PTP:   
а) ошибка временного интервала  (TIE);  б) максимальная ошибка временного интервала  (MTIE);  

c) девиация времени (TDEV) 
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Результаты линейных испытаний на NTP (Network Time Protocol) для уровня сети 
доступа, т.е. на самом уровне БС) представлены на Рис. 2. 

 

 
а)   

 

  
б) 

 

 
в)  

Рис. 2. Измерение параметров стабильности на участке NTP:  а) ошибка временного интервала  (TIE);    
б) максимальная ошибка временного интервала  (MTIE); c) девиация времени (TDEV) 
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Строго говоря, ядро сети и уровень агрегации не нуждается в синхронизации как 
таковой. Но в процессе внедрения сети IP/MPLS и при постепенном развертывании 
большого количества БС с IP-интерфейсами на больших сетях может возникнуть проблема 
синхронизации старых базовых станций с остающимися островами традиционной 
транспортной сети TDM (Time Division Multiplexing). Таким образом, возможна передача 
сигнала синхронизации от "облака" IP/MPLS на отдельные участки SDH, а также 
непосредственно на сами базовые станции посредством организации отдельных потоков Е1. 
Примечательно, что в таком случае трафик и сигнальная информация могут передаваться 
аналогичным образом, – это дает возможность минимизировать временные и материальные 
затраты при реализации перехода на пакетные сети и более гибко организовать сам процесс 
модернизации (или замены) БС IP-интерфейсами. 

В процессе развертывания и эксплуатации  сети синхронизации на транспортной сети 
IP/MPLS возникает необходимость в создании системы мониторинга сигналов 
синхронизации. Эта система не должна зависеть от количества поставщиков оборудования и 
количества источников сигнала синхронизации. Предлагается постоянно проводить 
измерение значений TIE для сигналов от нескольких  первичных источников относительно 
друг друга и на основе постепенно накапливаемых данных вычислять значения MTIE и 
TDEV в заранее определенные промежутки времени.  

Число сравниваемых сигналов должно быть не менее трех, что даст возможность по 
мажоритарному правилу определить аварийный сигнал. Для этих целей создаются 
аппаратно-программные измерительные комплексы, которые являются основой  
системы мониторинга. 

Измерителями в данном случае могут быть упомянутые выше измерительные приборы 
нового поколения, которые устанавливаются на сети стационарно.  

В отличие от синхронизации цифровой классической сети, места контрольных 
измерительных точек на  IP/MPLS-сети могут варьироваться более свободно, что 
обусловлено гибкостью конфигурации по IP [1, 2]. 

Таким образом, на основе постоянного  мониторинга можно принять решение о том, 
какой из трех сигналов вышел за нормы, которые определены масками Рекомендации ITU-T 
G.811 [11]. Для вычислений MTIE и TDEV необходимо накопить массивы данных TIE и 
затем в определенные интервалы времени производится выдача результата.  

Следует также определить еще один параметр, оценивающий качество синхронизации.  
Девиация задержки пакетов (Packet DelayVariation  –  PDV): характеризует  уровень загрузки  
IP/MPLS-сети в зависимости от задержки пакетов.  

В классической цифровой сети этот параметр отсутствует в силу ее природы.  PDV  не 
должен превышать 50 мс, в противном случае  параметры стабильности сигналов 
синхронизации выйдут за нормы, которые определены масками Rec. ITU-T G.811 [11]. Этот 
факт подтверждается измерениями MTIE и TDEV на пилотном участке сети синхронизации в 
IP/MPLS-сети. 

Параметр PDV измеряется специализированными приборами STA-61 (Spectracom) и 
Paragon-m (Oscilloquartz) и может представлять собой эксплуатационный параметр в 
проектируемой системе мониторинга сети синхронизации в транспортной IP/MPLS-сети. 

 
Выводы. 
1. При увеличении количества устройств, проблемы синхронизации не могут быть 

рассмотрены  в частном порядке и должны рассматриваться системно, т.е. появление 
определенной  “критической массы”  потребителей сигналов синхронизации на IP/MPLS-
сети приводит к необходимости рассматривать систему синхронизации как отдельную 
составную часть системы электросвязи.  
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2. Так, где при увеличении количества цифровых устройств начинают меняться 
концепции построения сети синхронизации и принципы управления нею. Такой системный 
подход могут обеспечить измерения  параметров сигнала синхронизации.   

3. Критериями оценки качества сигналов синхронизации являются  три показателя – TIE, 
МТIE и TDEV. В статье представлены результаты практических измерений, установлена 
зависимость качества синхронизации от уровня загрузки сети по показателю PDV.  

4. В статье рассмотрены вопросы создания системы мониторинга сети синхронизации, 
реализованной в транспортной IP/MPLS-сети. Эта система не должна зависеть от количества 
поставщиков оборудования и количества источников сигнала синхронизации.  Наличие 
полноценной системы мониторинга даст возможность оперативно реагировать на нештатные 
ситуации, возникающие на сети. 
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МЕРЕЖІ VPN ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАХИСТУ 
 

Браіловський М. М., Погребна Т. В., Пташок О. В. Мережі VPN та проблеми їх захисту. Розглянуто 
переваги та недоліки VPN мережі. Описано технологію VPN та її протокол PPTP. Розглянуто захищений 
віддалений доступ до мережі, за допомогою якого здійснюється віртуальний локальний зв'язок між 
розподіленими мережами. Одним з найважливіших завдань технології VPN є захист потоків 
корпоративних даних, що передаються по відкритих мережах. Відкриті канали можуть бути надійно 
захищені лише одним методом – криптографічним. 

Ключові слова: VPN, інтернет, Centrex, безпека, криптографія, тунелювання,  аутентифікація 
 

Браиловский Н. Н., Погребная Т. В., Пташок Е. В. Сети VPN и проблемы их защиты. Рассмотрены 
преимущества и недостатки VPN сети. Описана технология VPN и ее протокол PPTP. Рассмотрен защищенный 
удаленный доступ к сети, с помощью которого осуществляется виртуальный локальный связь между 
распределенными сетями. Одной из важнейших задач технологии VPN является защита потоков 
корпоративных данных, передаваемых по открытым сетям. Открытые каналы могут быть надежно защищены 
лишь одним методом – криптографическим. 

Ключевые слова: VPN, Интернет,Centrex, безопасность, криптография, туннелирование, аутентификация 
 

Braіlovskyy M. M., Pogrebna T. V., Ptashok O. V. VPN networks and problems of their defence. 
Advantages and disadvantages of  VPN networks are considered. VPN technology and its Protocol PPTP is described . 
It is considered secure remote access to the network through which the virtual link between local distributed networks. 
One of the most important tasks of VPN technology is to protect corporate data streams transmitted over public 
networks. Open channels can be protected by only one method – cryptographic. 

Keywords: VPN, Internet, Centrex, network security, cryptography, tunnelings, authentification 
 
Вступ. Дуже часто сучасній людині, розвиваючи свій бізнес, доводиться багато 

подорожувати. Це можуть бути поїздки у віддалені куточки нашої країни або до країн 
зарубіжжя. Нерідко людям потрібен доступ до своєї інформації, що зберігається на їх 
домашньому комп'ютері або на комп'ютері фірми. Цю проблему можна вирішити, 
організувавши віддалений доступ до нього за допомогою модему і телефонної лінії. 
Використання телефонної лінії має свої особливості. Недоліки цього рішення в тому, що 
дзвінок з іншої країни коштує чималих грошей. Є й інше рішення під назвою VPN 
(VirtualPrivateNetwork– віртуальна приватна мережа). Переваги технології VPN в тому, що 
організація віддаленого доступу робиться не через телефонну лінію, а через Інтернет, що 
набагато дешевше і краще. Для організації віддаленого доступу до приватної мережі за 
допомогою технології VPN знадобиться лише Інтернет і реально діюча IP адреса. І будь-який 
користувач з будь-якого куточка земної кулі зможе зайти в мережу, якщо він знає IP адресу, 
логін і пароль [1]. 

 

Технологія VPN. Сьогодні будь-який адміністратор вважає своїм обов'язком 
організувати VPN-канали для співробітників, що працюють поза офісом (Рис. 1). 

VPN (Рис. 2) представляє собою об'єднання окремих машин або локальних мереж у 
віртуальну мережу, яка забезпечує цілісність та безпеку переданих даних. Вона має 
властивості виділеної приватної мережі й дозволяє передавати дані між двома комп'ютерами 
через проміжну мережу, наприклад Internet [2]. 

VPN відрізняється рядом економічних переваг у порівнянні з іншими методами 
дистанційного доступу. Маючи доступ в Інтернет, будь-який користувач може без проблем 
підключитися до мережі офісу своєї фірми. Слід зауважити, що загальнодоступність даних 
зовсім не означає їхню незахищеність. Система безпеки VPN – це броня, яка захищає всю 
корпоративну інформацію від несанкціонованого доступу.  

Насамперед, інформація передається в зашифрованому виді. Прочитати отримані дані 
може лише власник ключа до шифру. Підтвердження справжності містить у собі перевірку 
цілісності даних і ідентифікацію користувачів, задіяних в VPN. Перша гарантує, що дані 
дійшли до адресата саме в тому виді, у якому послані. Самі популярні алгоритми перевірки 
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цілісності даних – MD5 і SHA1. Побудова VPN припускає створення захищених від 
стороннього доступу тунелів між декількома локальними мережами або користувачами. 

 
Рис. 1. VPN для віддалених користувачів 

 

 
Рис. 2. VPN для двох офісних мереж 

 
Для побудови VPN необхідно мати на обох кінцях лінії зв'язку програми шифрування 

вихідного й дешифрування вхідного трафіків. Вони можуть працювати як на спеціалізованих 
апаратних обладнаннях, так і на ПК із такими операційними системами як Windows, Linux 
або Netware [3]. Керування доступом, аутентифікація й шифрування – найважливіші 
елементи захищеного з'єднання. 

Віртуальні приватні мережі мають кілька переваг над традиційними приватними 
мережами [4]. Головні з них – економічність, гнучкість і зручність використання. За 
допомогою VPN-мереж підприємствам вдається хоча б частково обмежити зростання числа 
модемів, серверів доступу, комутаційних  ліній і інших технічних засобів, які організація 
змушена впроваджувати, щоб забезпечити віддаленим користувачам доступ до своїх  мереж.  

Особливо вигідні віртуальні приватні мережі в тих випадках, коли користувачі віддалені 
на великі відстані й тому орендовані лінії обходяться дуже дорого, а також коли таких 
користувачів багато, у зв'язку із чим їм потрібна велика кількість орендованих ліній. Однак 
ці переваги можуть зійти на ні, якщо обсяг трафіка в VPN-мережі настільки великий, що 
система не встигає зашифровувати й розшифровувати пакети даних[3]. Щоб уникнути 
виникнення таких вузьких місць, підприємство змушено купувати додаткове устаткування.  
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Необхідно відзначити, що рівень безпеки і анонімності мереж VPN залежить від того, 
яким чином вона реалізована і налаштована. Високого рівня конфіденційності можна 
домогтися за допомогою спеціального програмного забезпечення та правильної його 
реалізації. Тонкі налаштування мереж VPN дозволяють користувачам досягти повної 
анонімності в віртуальному просторі. 

Структура VPN складається з двох рівнів. Перший рівень називається “внутрішня 
мережа”. Таких мереж може бути декілька. Другий рівень – це “зовнішня мережа”. Як 
правило, для з’єднання використовується інтернет. Для підключення віддаленого 
користувача до віртуальної мережі використовується спеціальний сервер, який підключений 
як до внутрішньої , так і до зовнішньої мереж. Для того щоб підключитися до віртуальної 
мережі, комп’ютера необхідно пройти декілька процесів. Тільки після успішного завершення 
процесів ідентифікації і аутентифікації користувач зможе пройти процес авторизації. 
Авторизація, в свою чергу, дозволяє отримати повний доступ до можливостей мережі [5]. 

Споживча сутність VPN – віртуальний захищений тунель, або шлях, за допомогою якого 
можна організувати віддалений захищений доступ через відкриті канали Інтернету до 
серверів баз даних, FTP і поштових серверів. Фізична сутність технології VPN полягає в 
здатності захистити трафік будь-яких інформаційних інтранет- і екстранет-систем, 
аудіовідеоконференцій , систем електронної комерції і т. п. 

 

Захист інформації в мережах VPN. Віртуальна приватна мережа базується на трьох 
методах, які застосовуються при реалізації заходів безпеки в інформаційних мережах: 
тунелювання, аутентифікація, шифрування. 

Тунелювання забезпечує передачу даних між двома точками – закінченнями тунелю – 
таким чином, що для джерела і приймача даних виявляється прихованою вся мережева 
інфраструктура, що лежить між ними. Транспортна середовище тунелю підхоплює пакети 
використовуваного мережного протоколу біля входу в тунель і без змін доставляє їх до 
виходу. Побудови тунелю достатньо для того, щоб з'єднати два мережевих вузла так, що з 
точки зору працюючого на них програмного забезпечення вони виглядають підключеними 
до однієї (локальної) мережі.  

Такий стан справ таїть в собі дві проблеми. Перша полягає в тому, що передається через 
тунель інформація може бути перехоплена зловмисниками. Якщо вона конфіденційна 
(номери банківських карток, фінансові звіти, відомості особистого характеру), то цілком 
реальна загроза її компрометації. Крім того, зловмисники мають можливість модифікувати 
дані так, що одержувач не зможе перевірити їх достовірність. Враховуючи сказане, приходимо 
до висновку, що тунель в чистому вигляді придатний хіба що для деяких типів мережевих 
комп'ютерних ігор і не може претендувати на більш серйозне застосування. Обидві проблеми 
вирішуються сучасними засобами криптографічного захисту інформації. Щоб перешкодити 
внесенню несанкціонованих змін в пакет з даними на шляху його проходження по тунелю, 
використовується метод електронного цифрового підпису (ЕЦП). Суть методу полягає в тому, 
що кожен переданий пакет забезпечується додатковим блоком інформації, який виробляється у 
відповідності з асиметричним криптографічним алгоритмом і унікальний для вмісту пакета і 
секретного ключа ЕЦП відправника. Цей блок інформації є ЕЦП пакета і дозволяє виконати 
аутентифікацію даних одержувачем, якому відомий відкритий ключ ЕЦП відправника. Захист 
переданих через тунель даних від несанкціонованого перегляду досягається шляхом 
використання сильних алгоритмів шифрування. 

Аутентифікація.Забезпечення безпеки є основною функцією VPN. Всі дані від 
комп'ютерів-клієнтів проходять через Internet до VPN-сервера. Такий сервер може 
знаходитися на великій відстані від клієнтського комп'ютера, і дані на шляху до мережі 
організації проходять через обладнання багатьох провайдерів. Для захисту даних від 
спотворення та несанкціонованого доступу різні методи аутентифікації і шифрування.  

Для аутентифікації користувачів PPTP може задіяти будь-який з протоколів, що 
застосовуються для PPP:  EAP (Extensible Authentication Protocol);MSCHAP (Microsoft 
Challenge Handshake Authentication Protocol), версії 1 і 2; CHAP (Challenge Handshake 
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Authentication Protocol); SPAP (Shiva Password Authentication Protocol); PAP (Password 
Authentication Protocol). Кращими вважаються протоколи MSCHAP версії 2 і EAP-TLS 
(Transport Layer Security), оскільки вони забезпечують взаємну аутентифікацію, тобто VPN-
сервер і клієнт ідентифікують один одного. У всіх інших протоколах тільки сервер 
проводить аутентифікацію клієнтів.  

Аутентифікація здійснюється або відритим тестом (clear text password), або за схемою 
запит / відгук (challenge / response).  

При відкритій аутентифікації клієнт посилає серверу пароль, де він  порівнюється  з 
еталоном. На основі цього порівняння робиться висновок щодо дозволу або заборони 
доступу. Відкрита аутентифікація практично не зустрічається.  

Схема запит / відгук набагато більш застосована. В загальному вигляді вона виглядає 
наступним чином. Клієнт посилає серверу запит (request) на аутентифікацію, на що сервер 
повертає випадковий відгук (challenge).  Клієнт знімає зі свого пароля хеш (хешем 
називається результат хеш-функції,  яка перетворює вхідний масив даних довільної довжини 
в вихідну бітову рядок фіксованої довжини), шифрує їм відгук і передає його серверу. 

Те ж саме проробляє і сервер, порівнюючи отриманий результат з відповіддю клієнта:   
якщо зашифрований відгук збігається, аутентифікація вважається успішною. 

На першому етапі аутентифікації клієнтів і серверів VPN, L2TP поверх IPSec 
використовує локальні сертифікати, отримані від служби сертифікації. Клієнт і сервер 
обмінюються сертифікатами і створюють захищене з'єднання ESP SA (security association). 
Після того як L2TP (поверх IPSec) завершує процес аутентифікації комп'ютера, виконується 
аутентифікація на рівні користувача. Для аутентифікації можна задіяти будь-який протокол, 
навіть PAP, що передає ім'я користувача та пароль у відкритому вигляді. Це цілком безпечно, 
так як L2TP поверх IPSec шифрує всю сесію. Проте проведення аутентифікації користувача 
при допомоїі MSCHAP, що застосовує різні ключі шифрування для аутентифікації 
комп'ютера і користувача, може посилити захист. 

Шифрування за допомогою PPTP гарантує, що ніхто не зможе отримати доступ до 
даних при пересиланні через Internet. В даний час підтримуються два методи шифрування:  

• Протокол шифрування MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption), сумісний тільки з 
MSCHAP (версії 1 і 2);  

• Протокол EAP-TLS,який може автоматично вибирати довжину ключа шифрування при 
узгодженні параметрів між клієнтом і сервером.  

MPPE підтримує роботу з ключами довжиною 40, 56 або 128 біт. Старі операційні 
системи Windows підтримують шифрування з довжиною ключа тільки 40 біт, тому в 
змішаному середовищі Windows слід вибирати мінімальну довжину ключа.  

PPTP змінює значення ключа шифрування після кожного прийнятого пакета. Протокол 
MMPE розроблявся для каналів зв'язку точка-точка, в яких пакети передаються послідовно, і 
втрата даних дуже мала. У цій ситуації значення ключа для чергового пакета залежить від 
результатів дешифрування попереднього пакета. При побудові віртуальних мереж через 
мережі загального доступу цих умов дотримуватися неможливо, так як пакети даних часто 
приходять до одержувача не в тій послідовності, в якій були відправлені. Тому PPTP 
використовує для зміни ключа шифрування порядкові номери пакетів. Це дозволяє 
виконувати дешифрацію незалежно від попередніх прийнятих пакетів.  

Таким чином, зв'язка «тунелювання + аутентифікація + шифрування» дозволяє 
передавати дані між двома точками через мережу загального користування, моделюючи 
роботу приватної (локальної) мережі.   

Додатковою перевагою VPN-з'єднання є можливість (і навіть необхідність) використання 
системи адресації, прийнятої в локальній мережі. 

Реалізація віртуальної приватної мережі на практиці виглядає таким чином. У локальній 
обчислювальній мережі офісу фірми встановлюється сервер VPN. Віддалений користувач 
(або маршрутизатор, якщо здійснюється з'єднання двох офісів) з використанням клієнтського 
програмного забезпечення VPN ініціює процедуру з'єднання з сервером. Відбувається 
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аутентифікація користувача – перша фаза встановлення VPN-з'єднання. У разі підтвердження 
повноважень настає друга фаза – між клієнтом і сервером виконується узгодження деталей 
забезпечення безпеки з'єднання. Після цього організовується VPN-з'єднання, що забезпечує 
обмін інформацією між клієнтом і сервером у формі, коли кожен пакет з даними проходить 
через процедури шифрування/дешифрування та перевірки цілісності – аутентифікації даних.  

Основною проблемою мереж VPN є відсутність установлених стандартів аутентифікації 
і обміну шифрованого інформацією. Ці стандарти все ще знаходяться в процесі розробки і 
тому продукти різних виробників не можуть встановлювати VPN-з'єднання і автоматично 
обмінюватися ключами. Дана проблема тягне за собою уповільнення розповсюдження VPN, 
так як важко змусити різні компанії користуватися продукцією одного виробника, а тому 
ускладнений процес об'єднання мереж компаній-партнерів в, так звані, extranet-мережі. 

Зазвичай VPN розгортають на рівнях не вище мережевого. Застосування криптографії на 
цих рівнях дозволяє використовувати в незмінному вигляді транспортні протоколи (TCP, UDP).  

Найчастіше для створення віртуальної мережі використовується інкапсуляція протоколу 
PPP в який-небудь інший протокол. Такий спосіб використовує реалізація PPTP (Point-to-Point 
Tunneling Protocol) або Ethernet (PPPoE) (хоча і вони мають відмінності). Технологія VPN 
останнім часом використовується не тільки для створення власне приватних мереж, але і 
деякими провайдерами “останньої милі” для надання виходу в Інтернет.  

При належному рівні реалізації та використанні спеціального програмного забезпечення 
мережа VPN може забезпечити високий рівень шифрування переданої інформації. При 
правильному налаштуванні всіх компонентів технологія VPN забезпечує анонімність в мережі. 

 

Висновки. Аналізуючи основні проблеми інформаційної безпеки в локальних чи 
глобальних мережах, якими є віртуальні приватні мережі, можна зробити висновок, що такі 
системи повинні забезпечувати виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз і вторгнень, 
фільтрацію зовнішнього трафіку, контроль за використанням корпоративних мережевих 
ресурсів і запобігання витоків конфіденційної інформації. Вхідними даними при цьому є 
інформація про структуру і характеристиках трафіку (прецедентна інформація), що дозволяє 
побудувати набір правил, що класифікують нормальні або аномальні компоненти трафіку. У 
цьому напрямку слід очікувати істотне підвищення безпеки мереж за рахунок оперативного 
реагування на набір відомих загроз і на які раніше не зустрічалися аномальні ситуації, а 
також за рахунок ідентифікації реально функціонуючих мережевих додатків або процесів та 
управління ними для забезпечення доступності інформаційних сервісів необхідних 
мережному співтовариству.  

Тому стає очевидним необхідність вирішення проблеми зв'язки «тунелювання + 
аутентифікація + шифрування», яка дозволяє побудувати захищену мережу VPN. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ IP-ТЕЛЕФОНІЇ ДЛЯ  
ПРИХОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Труш О. В. Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації. У статті 

порівнюються  сучасні методи цифрової стеганографії, які використовують для вбудовування прихованої 
інформації потокові в контейнери, а саме: пакети передачі даних в реальному часі, застосовувані в IP-телефонії. 
Метою статті є висвітлення сучасних досягнень фахівців з використання IP- телефонії для прихованої передачі 
даних на великі відстані, які підтверджені проведеними експериментами. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій з організації прихованих віртуальних каналів  в телекомунікаційних мережах на базі стека 
протоколів TCP/IP показав, що в даний час цей напрям мало вивчено. 

Ключові слова: IP-телефонія, передача даних, стеганографія, потоковий контейнер, прихований 
віртуальний канал, прихована передача інформації, стеганоаналіз, VoIP   

 
Труш А. В. Использование технологий IP-телефонии для скрытой передачи информации. В статье 

сравниваются современные методы цифровой стеганографии, которые используют для встраивания скрытой 
информации в потоковые контейнеры, а именно: пакеты передачи данных в реальном времени, применяемые в 
IP - телефонии. Целью статьи является освещение современных достижений специалистов по использованию 
IP- телефонии для скрытой передачи данных на большие расстояния, которые подтверждены проведенными 
экспериментами. Анализ последних исследований и публикаций по организации скрытых виртуальных каналов 
в телекоммуникационных сетях на базе стека протоколов TCP / IP показал, что в настоящее время это 
направление мало изучено. 

Ключевые слова: IP-телефония, передача данных, стеганография, потоковый контейнер, скрытый 
виртуальный канал, скрытая передача информации, стеганоанализ, VoIP  

 
Trush O. V. Use of IP-telephony technologies for the secure data transmission. In  this article  it was made a 

comparison between the  modern digital steganography methods which are  used to insert  hidden information into the 
flow containers, namely the data packets in real time used in IP- telephony. The aim of the paper is to highlight the 
present-day achievements of the experts related to  the IP- telephony use  for a hidden data transfer over long distances 
which were  proved  by the conducted  experiments. The  recent researches and publications analysis related to the  
provisioning of  hidden virtual circuits in the  telecommunication networks based on the TCP/IP protocols stack show 
that at present this area is studied insufficiently. 

Keywords: IP-telephony, data transmission, stegonography, flow containers, methods of , containers,hidden 
virtual circuits,  hidden transmission of data,steganalysis, VoIP  

 
Вступ. Постановка задачі.  Хоча методи стеганографії відомі вже багато століть, в наш 

час, завдяки розвитку комп'ютерної техніки і телекомунікаційних технологій, отримав 
стрімкий розвиток новий вид прихованої передачі даних – цифрова стеганографія. 

Нагадаємо, що стеганографія – це наука про приховану передачу інформації шляхом 
збереження в таємниці самого факту передачі. Цифрова стеганографія ґрунтується на 
прихованої імплантації додаткової інформації в цифрові об'єкти (як правило, мультимедійні 
файли – цифрові зображення, відео, аудіо). При цьому відбувається деяке спотворення цих 
об'єктів, але на рівні, що знаходиться нижче межі сприйняття людиною, яке не призводить 
до помітних змін цих об'єктів і ускладнює їх викриття. 

З розвитком і вдосконаленням технологій передачі інформації комп'ютерними 
мережами, з'являються нові різноманітні методи непомітної передачі інформації. Це 
відкриває великі перспективи для тих, хто хоче непомітно передавати повідомлення через 
будь-які кордони і створює небезпеку для установ, що займаються захистом інформації від 
несанкціонованого витоку. 

Метою статті є висвітлення сучасних досягнень фахівців з використання IP-телефонії 
для прихованої передачі даних на великі відстані, які підтверджені проведеними 
експериментами. Аналіз останніх досліджень і публікацій з організації прихованих 
віртуальних каналів  в телекомунікаційних мережах на базі стека протоколів TCP/IP показав, 
що в даний час цей напрям мало вивчено. 
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IP-телефонія, як прихований носій інформації, був виявлений дослідниками досить 
пізно. Ці методи стеганографії були розроблені з двох різних за походженням досліджень:  
по-перше, з традиційних графічних і звукових стеганографічних контейнерів;  
по-друге, з прихованих каналів, створених у різних мережевих протоколах (наприклад, 
протокол сигналізації  SIP, транспортний протокол  RTP та протокол управління  RTCP) [1]. 

Перші стеганографічні VoIP методи, які використовували голосовий потік як 
прихований носій інформації були запропоновані ще в 2005 році. Була запропонована оцінка 
існуючої стеганографії з особливим акцентом на рішеннях, які підходять для VoIP, та 
описаний інструмент SteganRTP для вбудовування стеганограм, використовуючи молодший 
біт (LSB ) з кодека G.711.  

 Ванг (Wang) і Ву (Wu) в роботі «Інформація, прихована в VoIP потоках» також 
запропонували використовувати молодші біти, але ці біти кодувалися з використанням 
кодека Speex. Запропонований аналогічний підхід, створивши прихований канал шляхом 
вбудовування та подальшого стиснення голосових даних у звичайному голосовому трафіку, 
заснований на імпульсно-кодовій модуляції. Проблеми використання потокових 
стеганографічних контейнерів, зокрема протоколів IP-телефонії, найбільш досліджені  були 
фахівцями з проблем мережевої безпеки Варшавського Технологічного Університету 
Войцехом Мазурчеком і Кжиштофом Джіпйорским, які провели ряд експериментів з 
використання VoIP сервісів для передачі таємних повідомлень, про що вони доповіли на 
четвертій міжнародній конференції з питань глобальної електронної безпеки в Лондоні [1, 2]. 

При застосуванні стеганографічних методів, об'єкт, в якому міститься приховане 
повідомлення, називається "стеганографічним контейнером". Контейнери поділяються на 
фіксовані і потокові. Особливістю потокового контейнера є те, що неможливо визначити 
його початок або кінець. Більш того, немає можливості дізнатися заздалегідь, якими будуть 
наступні шумові біти, що призводить до необхідності включати біти прихованого 
повідомлення у потік в реальному масштабі часу, а самі приховані біти вибираються за 
допомогою спеціального генератора, що задає відстань між послідовними бітами у потоку. У 
безперервному потоку даних найбільша складність для одержувача – визначити, коли 
починається приховане повідомлення. При наявності в потоковому контейнері сигналів 
синхронізації або меж пакета, приховане повідомлення починається відразу після одного з 
них. У свою чергу, для відправника можливі проблеми, якщо він не впевнений у тому, що 
потік контейнера буде досить довгим для розміщення цілого таємного повідомлення. 

 
Мережна стеганографія.  Останнім часом набули популярності методи, коли прихована 

інформація передається через комп'ютерні мережі з використанням особливостей роботи 
протоколів передачі даних. Такі методи одержали назву «мережна стеганографія». Цей 
термін вперше ввів Кжиштофом Джіпйорский в 2005 році. Типові методи мережевої 
стеганографії включають зміну властивостей одного з мережевих протоколів. Крім того, 
може використовуватися взаємозв'язок між двома або більше різними протоколами з метою 
більш надійного приховування передачі таємного повідомлення.  

Мережева стеганографія охоплює широкий спектр методів, зокрема: 
– WLAN стеганографія грунтується на методах, які використовуються для передачі 

стеганограм в бездротових мережах (Wireless Local Area Networks). Практичний приклад 
WLAN стеганографії – система HICCUPS (Hidden Communication System for Corrupted 
Networks ); 

– LACK стеганографія – приховування повідомлень під час розмов з використанням 
IP-телефонії. Наприклад: використання пакетів, які затримуються, або навмисно 
пошкоджуються й ігноруються приймачем (цей метод називають LACK – Lost Audio Packets 
Steganography) або приховування інформації в полях заголовків, які не використовуються; 

– VoIP (англ. Voice over IP ) – технологія передачі медіа даних в реальному часі за 
допомогою  протоколів TCP/IP. IP-телефонія – система зв'язку, при якій аналоговий звуковий 
сигнал від одного абонента дискретизується (кодується в цифровий вигляд), компресується і 
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пересилається по цифровому каналу зв'язку іншому абоненту, де проводиться зворотня 
операція – декомпресія, декодування і відтворення. Розмова відбувається у формі аудіо-
потоків, за допомогою протоколів RTP (Real-Time Transport Protocol); 

LACK – це метод стеганографії для IP-телефонії, який модифікує пакети з голосовим 
потоком. Він використовується в типових мультимедійних комунікаційних протоколах, 
таких як RTP. Надмірно затримані пакети вважаються приймачем втраченими і 
відкидаються. 

Принцип дії методу LACK  виглядає наступним чином (Рис. 1). Передавач  вибирає 
один з пакетів голосового потоку і його корисне навантаження замінюється бітами таємного 
повідомлення – стеганограмою, яка вбудовується в пакет V3 (1). Потім вибраний пакет 
навмисно затримується (2). Кожен раз, коли надмірно затриманий пакет досягає одержувача, 
незнайомого з стеганографічною процедурою, він відкидається. Однак, якщо одержувач  знає 
про приховану зв'язку, то замість видалення отриманих RTP пакетів, він витягує приховану 
інформацію [3]. 

 

 
Рис. 1. Принцип функціонування LACK 

 
Пропускна здатність цього методу дозволяє передавати до 1.3 Mb інформації за один 

сеанс  зв'язку тривалістю  близько 9 хвилин (середня тривалість викликів IP-телефонії) в 
обох напрямках. 

Чим більше прихованої інформації вставляється в голосовий потік, тим більша  
вірогідність  того, що вона буде виявлена скануванням потоку даних або застосуванням 
інших методів стеганоаналізу. Також, чим більше аудіо пакетів використовуються для 
вбудовування стеганограм, тим більше погіршення якості зв'язку IP-телефонії. Таким чином, 
процедура запровадження прихованих даних повинна бути ретельно підібрана і 
контролюватися, з метою зведення до мінімуму ймовірності виявлення замаскованих даних, 
а також для уникнення надмірного погіршення якості звуку. 
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Експериментальні дослідження методу LACK.   Продуктивність  LACK залежить від 
багатьох факторів,  які можуть бути розділені на три наступні групи: 

– пов'язані фактори: тип кодека голосу, який використовується (зокрема, його 
стійкість до втрат пакетів і якість голосу за замовчуванням), розмір корисного навантаження 
RTP пакетів і розмір джіттер – буферу; 

– мережеві фактори, пов'язані із затримками пакетів і ймовірністю втрат; 
– LACK фактори, пов'язані з кількістю навмисно затриманих пакетів RTP. 

Кращим вибором для LACK методу в процесі експериментів  виявився кодек G.711. Він 
може підтримувати втрати пакетів більше 5 % і при цьому забезпечити прийнятну якість 
голосу. Одночасно, на основі G.711 LACK забезпечує найбільші стеганографічні пропускні 
спроможності. Наприклад, при втраті пакетів на рівні 1% він забезпечує швидкість передачі 
близько 590 біт/с.  

Така продуктивність досяга-
ється тим, що розмір корисного 
навантаження кожного пакету RTP 
становить 160 байт, що значно 
більше, ніж при використанні будь-
якого іншого обраного кодека. 
Порівняння швидкості передачі 
стеганограми різними кодеками, 
залежно від втрати пакетів, наведені 
на Рис. 2 [4]. 

Стеганоаналіз LACK важко 
виконати, оскільки втрати пакетів в 
IP-мережах "природне явище". Така 
ситуація може бути викликана, 
наприклад, переповненням буферу 
деякого проміжного пристрою, 
завдяки вузькому місцю в мережі. 
Результати дослідження показали, 
що при виконанні інтернет-дзвінків, близько 0,5 % пакетів RTP губляться і близько 2 % 
викликів призводять до переповнення буферу. Таким чином, втрати від застосування LACK 
нелегко виявити, якщо вони перебувати на прийнятному рівні.  

Потенційні методи стеганоаналізу LACK включають в себе: 
– Статистичний аналіз втрачених пакетів для дзвінків в підмережі. Цей тип може 

бути заснованим, наприклад, для інформації, яка міститься у звітах RTCP про загальну 
кількість втрачених пакетів при обміні між користувачами. Якщо для деяких викликів 
кількість втрачених пакетів вище середнього, цей критерій може бути використаний як 
вказівка на можливість застосування LACK. 

– Статистичний аналіз,  заснований на тривалості VoIP дзвінків. Якщо тривалість 
дзвінків для певної підмережі відома, то статистичний стегоаналіз може виявити VoIP 
джерела, які виходять за певні межі ( тривалість LACK викликів може бути більше в 
порівнянні з не LACK викликами в результаті введення стеганографічних даних); 

– Активне спостереження. Аналіз всіх RTP потоків в мережі може допомогти 
ідентифікувати пакети, які надто довго були затримані [5, 6]. Це новий вид цифрової 
стеганографії, який ще тільки розробляється,  знаходиться на стадії експериментів і 
впровадження.  

Поки не можна сказати напевно, чи буде задовольною надійність і швидкість передачі 
прихованих даних за допомогою RTP протоколів, чи буде потреба в сталому використанні 
цієї технології. Але сама ідея, запропонована фахівцями з Польщі, є досить цікавою. 
Незважаючи на те, що ними була зроблена доповідь на міжнародній конференції в Лондоні, в 
нашій країні досить мало публікацій,  які б узагальнили і висвітлили цю перспективну тему. 

Рис. 2. Порівняння швидкості LACK залежно  
від методів кодування 
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Вже з'являються в пресі припущення, що саме таким чином деякі терористичні 
угруповання намагаються передавати один одному матеріали, залишаючи сам  
факт спілкування в таємниці. Популярність голосових розмов в Інтернеті  
призводить до безперервного росту обсягів трафіку VoIP. Наприклад, за даними 
дослідницької компанії TeleGeography, на кінець 2012 року програмою для  
IP-телефонії Skype користуються до 240 мільйонів чоловік по всьому світу. Тому слід 
очікувати, що будуть стрімко розвиватися і стеганографічні методи, які використовують ці 
канали для прихованої передачі інформації [7]. 

 

Висновки. Аналіз тенденцій розвитку комп’ютерної стеганографії (КС)  показує , що в 
найближчі роки інтерес до розвитку методів КС буде посилюватися все більше і більше. 
Передумови до цього вже сформувалися сьогодні . Зокрема , загальновідомо , що 
актуальність проблеми інформаційної безпеки постійно зростає і стимулює пошук нових 
методів захисту інформації. З іншого боку, бурхливий розвиток інформаційних технологій 
забезпечує можливість реалізації цих нових методів захисту інформації. І, звичайно сильним 
каталізатором цього процесу є лавиноподібний  розвиток комп'ютерної мережі загального 
користування, в тому числі такі невирішені суперечливі проблеми Інтернет, як захист 
авторського права, захист прав на особисту таємницю, організація електронної торгівлі, 
протиправна діяльність хакерів і т.п. 

Дуже характерною тенденцією в даний час в області захисту інформації є 
впровадження криптографічних методів. Однак на цьому шляху багато ще невирішених 
проблем , пов'язаних з руйнівним впливом на криптозасоби таких складових інформаційної 
зброї як комп'ютерні віруси, логічні бомби, автономні реплікативні програми і т.п. 
Об'єднання методів комп'ютерної стеганографії та криптографії з'явилося б хорошим 
виходом із ситуації. У цьому випадку вдалося б усунути слабкі сторони відомих методів 
захисту інформації та розробити більш ефективні нові нетрадиційні методи забезпечення 
інформаційної безпеки. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КВАЗИ-ДВУМЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СВЕТОДИОДНОЙ ШКАЛЫ 

 

Ярцев В. П. Способи формування квазі-двомірної інформаційної моделі світлодіодної шкали. У 
роботі розглянуті способи формування квазі-двомірної інформаційної моделей дискретно-аналогового 
представлення даних на багатоелементній світлодіодній шкалі системи відображення інформації з 
використання логічних елементів булевого та мультиплексорного базису. Приведений приклад побудови схеми 
формувача сигналів управління для збудження випромінювачіх елементів напівпроводнікових шкальних 
індикаторів з допомогою логічних елементів булевого базису, його дослідження у системі схемо технічного 
моделювання PSpice. Додана методика синтезу цифрового перетворювача коду на  основі мультиплексорного 
базису, правила мінімізації логічних функцій на багатовходових мультиплексорах. Виконано порівняння 
затраченої потужності живлення та ефективності запропонованих схемних рішень. 

Ключові слова: інформаційна модель, світлодіодна щкала, перетворювач коду, логічний елемент, булевий 
базис, мультиплексор, система моделювання PSpice 

 
Ярцев В. П. Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной 

шкалы. В работе рассмотрены способы формирования квази-двумерной информационной модели дискретно-
аналогового представления данных на многоэлементной светодиодной шкале системы отображения 
информации с использованием логических элементов булевого и мультиплексорного базиса. Приведен пример 
построения схемы формирователя сигналов управления для возбуждения излучающих элементов 
полупроводниковых шкальных индикаторов с помощью логических элементов булевого базиса, его 
исследования в системе схемотехнического моделирования PSpice. Показана методика синтеза цифрового 
преобразователя кода на основе мультиплексорного базиса, правила минимизации логических функций  на 
многовходовых мультиплексорах. Проведен сравнительный анализ потребляемой мощности питания и 
эффективности предложенных схемных решений. 

Ключевые слова: информационная модель, светодиодная шкала, преобразователь кода, логический 
элемент, булев базис, мультиплексор, система моделирования PSpice 

 
Yartsev V. P.  Methods of generating the quasi two-dimensional information model on the light-emitting-

diode bar. The article  reviews  the methods of generating  a quasi- two-dimensional information model for  discrete and  
analog data  representation  on a multi-element light-emitting-diode  bar of the data display system using  Boolean and  
multiplexing basis logic elements. It is given an  example of designing the control signal generator circuit to provide  the 
control signals excitation for emitting semiconductor elements barchart  using Boolean basis logic elements and  its 
investigation within  the PSpice circuit simulation system. The technique of digital code converter synthesis  based on 
the multiplexer basis is shown. Rules of logic functions minimization on  the multi-input multiplexers are given. It is 
provided a  comparative analysis of  power consumption and  efficiency   of the proposed circuit design solutions. 

Keywords: information model, LED bar , code converter , gate , Boolean basis ,  multiplexer , PSpice simulator. 
 
Вступление. Постановка задачи. В настоящее время большое внимание разработчиков 

эргатических систем сосредоточено на обеспечении соответствующего уровня параметров 
канала связи между оператором и техническими средствами [1]. В таком канале в основе 
процесса передачи данных лежит информационная модель (ИМ), устанавливающая систему 
правил кодирования передаваемых сообщений.  

Среди ИМ средств отображения информации различного назначения, наибольшей 
надежностью обладают дискретно-аналоговые (шкальные) формы. Это обусловлено 
высоким уровнем соответствия визуальной формы используемых символов их значению, 
значительной информационной избыточностью шкального отсчета, что позволяет сократить 
число ошибок и грубых промахов при считывании и интерпретации контролируемых 
данных [2, 3]. Обычно в промышленных системах и устройствах отображения информации 
(СОИ) используются позиционная и аддитивная форма ИМ [4]. В первом случае на 
светодиодной шкале индикатора отсчет определяется положением светящегося элемента, а 
во втором – как общей протяженностью светящейся линии, так и положением ее отсчетного 
конца относительно внешних отметок шкалы. 

В информационно-измерительных системах различного назначения, средствах контроля 
и управления с автономным питанием, при жестких ограничениях на энергопотребление, 
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возможно использование новых более эффективных и экономичных ИМ, обеспечивающих 
сопоставимый с аддитивной моделью уровень эргономических и надежностных показателей 
[1, 3, 4]. Поэтому, разработка логических схем и анализ временных закономерностей 
формирования новых ИМ дискретно-аналогового представления информации на 
многоэлементной светодиодной шкале СОИ является  весьма актуальной. 

 

Синтез формирователя квази-двумерной информационной модели в булевом 
базисе. Схема формирования квази-двумерной ИМ полупроводникового шкального 
индикатора (ППШИ) выполняет обработку данных по следующему  алгоритму. При 
формировании информационного поля (ИП) линейной шкалы из наборов светодиодов, 
сгруппированных по 10 излучающих элементов (ИЭ), код отображаемого сообщения можно 
записать как: 

9
1 1i i ed idec i dec iN N N N N     , 

где  iedN  – двоично-десятичный код максимального значения информационного сообщения в 
текущем наборе ППШИ;   i decN  – двоично-десятичный код номера текущего набора ИЭ, где 
находится максимальное значение информационного сообщения;   1i decN   – двоично-

десятичный код предыдущего номера набора ШИ;   9
1iN   – двоично-десятичный код 10-го ИЭ 

предыдущего 1i decN   номера набора ИЭ. 
Управление светодиодами в цифровой форме позволяет обеспечить передачу всего 

объема информации в виде последовательных кодов, а непосредственно на схемы 
управления ППШИ в параллельном коде, что позволяет повысить точность обработки и 
отображения информации. При формировании ИП дискретно-аналогового устройства с 
длиной алфавита 100  и более ИЭ на основе светодиодных индикаторов c величиной 
субмеры 0m =10 зеленого цвета с общим катодом потребуется линейная сборка, состоящая из 
n=10 наборов ИЭ. Для этого могут быть использованы светодиодные шкалы HDSP-4850 
(Hewlett-Packard) или DC-10GWA (Kingbright). Управление всеми светодиодными наборами 
осуществляется одним типом преобразователя кода, формирующим в двухтактном режиме 
аддитивную и позиционную ИМ. Разработанные ранее интегральные микросхемы (ИМС) 
преобразователей обеспечивают формирование ИМ, регулировку яркости их свечения и 
проведение контроля работоспособности по сигналам, поступающим от внешнего источника 
информации. Основным недостатком этим схем является крайне ограниченное число видов 
формируемых ИМ. С целью повышения эффективности работы СОИ с «ДА» формой 
представления  сообщений, разработана схема преобразователя кода на логических 
элементах,  образующих булевый базис  «конъюнкция, дизъюнкция и инверсия».  

Для этого составлена таблица истинности (Табл. 1), определяющая  принцип 
формирования управляющих сигналов.  

Для синтеза логической схемы, представим работу преобразователя в аналитической 
виде с помощью совершенной дизъюнктивной нормальной формы в виде суммы минтермов 
при которых выходные сигналы управления Е принимают значение логической 1. 

0 1 2 3 0 1 2 31E A x x x x B x x x x    ;     0 1 2 3 0 1 2 32E A x x x x B x x x x    ;    
 

0 1 2 3 0 1 2 33E A x x x x B x x x x    ;     0 1 2 3 0 1 2 34E A x x x x B x x x x    ;     0 1 2 3 0 1 2 35E A x x x x B x x x x    . 
 

Используя возможности системы схемотехнического моделирования PSpice [5] была 
построена и смоделирована работа структурной схемы преобразователя кода для 
формирования аддитивной части квази-двумерной ИМ, которая представлена на Рис. 1.  

С помощью формирователя кода входного сообщения 1, состоящего из компонентов 
генератора цифрового сигнала Stim4 и набора инверторов, формируется имитируемый 
двоично-десятичный код информационного сообщения, который поступает на логический 
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элемент (ЛЭ) преобразователя кода. С помощью компонента Digital Led формируется 
анимационное изображение ИМ светодиодой шкалы 2.  
 

Таблица истинности преобразователя кода                             Табл. 1 
Входы  Управление Выходы 

20 21 22 23 K А B E1 E2 E3 E4 Е5 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
X X X X 1 0 0 0 0 0 0 0 
X X X X 1 0 0 0 0 0 0 0 
X X X X 0 1 1 0 0 0 0 0 
 
 

 
Рис. 1. Схема преобразователя кода для формирования информационной модели 

1 – формирователь кода входного сообщения;     2 – светодиодная шкала 
 
Как видно из Рис. 1 для построения схемы преобразователя c  использованием булевого 

базиса потребовалось 34 ЛЭ. Если использовать ЛЭ выполненные на ТТЛШ логике (серия 
555) имеющие  ток потребления 0 10выхI мА  , потребляемая мощность схемы 

преобразователя кода составит не менее 0( ) 34* (10 5) 1, 7потр лэ вых ипР N I U Вт    .  
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Синтез формирователя квази-двумерной информационной модели в 
мультиплексорном базисе. Для упрощения технической реализации преобразователя 
предложено использовать базис на основе мультиплексора (М-базис) [6], имеющего 
структуру “2 → 1”, что позволит сократить число ЛЭ и потребляемую мощность.  

Техническую реализацию любой ЛФ можно представить в виде устройства, у которого 
одна из переменных ЛФ 1 2( , , , , , ) i nF x x x x  служить сигналом управления для 
коммутации двух ЛФ. Если в качестве сигнала управления взять переменную ix , то 
коммутироваться будут функции: 

0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1( , , , , , , ); ( , , , , , , ).i i n i i nF F x x x x x F F x x x x x          
В коммутирующих ЛФ количество переменных на одну меньше, так как переменная ix

отсутствует, являясь сигналом управления. 
При значении 0ix  на выход коммутируется функция 0F , а при значении 1ix  функция 

1F . Выражения для ЛФ в М-базисе имеют следующий вид: 

11 2 3 4 0 2 3 4 1 2 3 4( , , , ) [ ( , , ), ( , , )]xF x x x x M F x x x F x x x ; 
 

20 2 3 4 00 3 4 01 3 4( , , ) [ ( , ), ( , )]xF x x x M F x x F x x ;       
21 2 3 4 10 3 4 11 3 4( , , ) [ ( , ), ( , )]xF x x x M F x x F x x ; 

 

300 3 4 000 4 001 4( , ) [ ( ), ( )]xF x x M F x F x ;        
301 3 4 010 4 011 4( , ) [ ( ), ( )]xF x x M F x F x ; 

 

310 3 4 100 4 101 4( , ) [ ( ), ( )]xF x x M F x F x ;        
311 3 4 110 4 111 4( , ) [ ( ), ( )]xF x x M F x F x ; 

 

4000 4( ) (0, 0)xF x M ;      
4001 4( ) (0, 1)xF x M ;      

4010 4( ) (0, 1)xF x M ;      
4011 4( ) (1, 1)xF x M ;  

 

4100 4( ) (0, 1)xF x M ;     
4101 4( ) (1, 0)xF x M ;     

4110 4( ) (1, 0)xF x M ;      
4111 4( ) (0, 1)xF x M . 

 

Используя данный базис, любая сложная ЛФ может быть представлена многоярусной 
иерархичной  структурой, в которой  основным элементом является элементарный 
мультиплексор. На основе  данных таблицы 1, получим аналитическую форму 
представления логических функций, реализующих квази-двумерную ИМ светодиодной 
шкалы. Для формирования аддитивной части ИМ потребуется создать пять ЛФ, 
управляющих цепью возбуждения пары светодиодов с общим катодом. В соответствии с 
рассмотренными возможностями М-базиса получим следующие выражения: 

 

))],((,0[),,,,( 4443211 321
xxMMMxxxxE xxx ;        (1) 

 

]0),0),(),,0(([),,,,( 4443212 3321
xMxMMMxxxxE xxxx ;   (2) 

 

]0)),,(,0([),,,,( 4443213 321
xxMMMxxxxE xxx ;      (3) 

 

)]0),0,((),,0(([),,,,( 4443214 32321
xMMxMMMxxxxE xxxxx ;   (4) 

 

)]0),0,((,0[),,,,( 443215 321
xMMMxxxxE xxx .    (5) 

 

Полная структура схемы ЛФ Е1 представлена на Рис. 2,а. Используя правила 
мультиплексорной алгебры можно преобразовать структурную схему, удалив некоторые і 
двухканальные мультиплексоры. Если выражение имеет вид ( , )

ixM f f то его значения 
можно представить как ( , )

ixM f f . Это означает, что мультиплексор можно удалить и вместо 

его оставить линию с функцией f.  Из этого выражения вытекают следующие частные 
случаи: 

(0, 0) 0
ixM ,      (1, 1) 1

ixM ,      (0, 1) 
ix iM x ,      (1, 0) 

ix iM x . 
Первое выражение означает, что при любом значении переменной ix  на выходе 

мультиплексора буде всегда значение логического нуля. Аналогичное пояснение можно дать 
і второму выражению – на выходе всегда будет значения логической 1. Из третьего 
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выражения следует, что при нулевом значении ix  на выходе мультиплексора также буде 
значения 0, а при единичном значении переменной xi логическая 1,  то есть выход повторяет 
значение переменной ix . Четвертое выражение означает, что есть возможность заменить 
мультиплексор инверсным сигналом переменной ix . Исключив ЛЭ с выходным сигналом 
равным нулю, минимизируем схему формирования сигнала управления Е1 до трех 
мультиплексоров (Рис. 2,б).  

 
 

Используя выражения (1)...(5) построена полная схема преобразователя ДДК для 
формирования аддитивной ИМ на основе ЛЭ с М-базисом, представленная на Рис. 3,а. Для 
обеспечения работы линейной шкалы светодиодов, ИЭ которой имеют по парное соединение 
катодов, дополнительно введены сигналы включения цепи А и В, поступающие на схему 
совпадения 2И, обеспечивая поочередное включение цепей возбуждения оптоэлектронных 
приборов. Схема упростилась, количество ЛЭ сократилось с 34 до 18. Мощность 
потребления преобразователя составит 

 

0
потр лэ вых ип( ) 18 (10 5) 0,9 ВтР N I U     . 

Для управления 10 ИЭ с помощью 5 управляющих сигналов светодиоды соединены 
попарно с общим анодом. Как видно из Табл. 1, при значении сигнала управления А равным 
логической единицы соединяется цепь питания первого ИЭ, при В = 1, подключается второй 
ИЭ при подаче на общий анод сигнала управления  Е1.  

Для коммутации этих сигналов управления в схему введены ЛЭ совпадения 2И-НЕ и на 
выходе формируются сигналы управления:  

1 2, 3, 41( , , , )   E x x x x А ;      1, 2 3 41( , , , )   E x x x x B . 
Можно показать, что любые ЛФ 4-х переменных будут иметь схему не сложнее, чем 

была приведена. Это выходит из того, что входами третьего ярусу (где сигнал управления –
переменная 3x ) могут быть только такие: 0, 1, 4x , 4x . Требуется дополнительный 
мультиплексор только для входа с инверсной переменной 4x , а остальные – тривиальные и 
не требуют техничной реализации. В реальных цифровых схемах, как правило, переменные 
встречаются вместе со своей инверсией. Поэтому можно считать, что для реализации ЛФ  n 
переменных, достаточно n-1 ярусов элементарных мультиплексоров.  

Количество каналов в мультиплексоре может быть разной, но всегда их  число должно 
быть кратно 2n , де n – количество переменных управления в мультиплексоре. Это означает, 
что структурная схема, приведенная на Рис. 2,а, допускает применение мультиплексора с 

 

 
 

 

а) б) 
 

Рис. 2. Схема логической функции управления излучением светодиода Е1 в М-базисе 
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большим числом входов. В результате этого преобразования можно получить схемы, 
которые составлены из  мультиплексоров разной канальности.  

 

4x

4x

4x

4x

        

4x

4x

4x

4x

 
а)       б) 

 

Рис. 3.  Схема формирования сигналов управления светодиодами 
 

Операция объединения может быть применена к мультиплексорам одной ветви 
древоподобной структуры. До одной ветви принадлежат соседние мультиплексоры, которые 
реализуют частичные ЛФ. Количество таких мультиплексоров равно 2 1k , где k – 
количество ярусов в ветви. На Рис. 2,а мультиплексоры, формирующие сигнал управления 
Е2, создают одну ветвь, которая реализует функцию 

2 3 32 2 3 4 4 4( , , ) ( (0, ), ( , 0))x x xE x x x M M x M x . 
Общее правило операции объединения трех двухканальних мультиплексоров можно 

сформулировать следующим образом: два мультиплексора с переменной управления jx , 
выходи которых являются входами третьего мультиплексора з сигналом управления ix , 
эквивалентны 4-х канальному мультиплексору с парою сигналов управления i jx x . Входами 
4-х канального мультиплексора являются входы 2-х канальних мультиплексоров в той же 
последовательности. Такому объединению соответствует выражение: 

 

0 1 2 3 0 1 2, 3[ ( , ), ( , )] ( , , )
i j j i jx x x x xM M f f M f f M f f f f . 

Для преобразователя кода ИМ выполним операцию объединения двух ветвей схемы 
формирования сигнала управления Е2  и  Е3: 

)),0,,0((),,( 44
4

3212 321
xxMMxxxE xxx ,        )),0(),,0((),,( 44

4
3213 3321 xMxMMxxxE xxxx . 
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Использование мультиплексоров во многих случаях упрощает процесс проектирования и 
синтеза сложных цифровых схем с большим количеством входных переменных. В 
результате преобразования  схема примет вид представленный на Рис. 3,б и состоит из 14 
компонентов формирующих квази-двумерную ИМ. Из рассмотренного следует, что 
применение элементов мультиплексорного базиса позволяет построить формирователь 
сигналов управления светодиодной шкалой с числом ЛЭ в 2,5 раза меньше. При 
использовании мультиплексоров построенных на основе ТТЛШ логики потребляемая 
мощностью схемы составит  

0
потр лэ вых ип( ) 14 (10 5) 0,7 ВтР N I U     , 

что позволит снизить потребляемую мощность питания более чем в 2 раза и увеличить 
эффективность СОИ в целом.  

 

Выводы. Проведенный анализ существующих форм ИМ ППШИ показал, что поиск 
новых способов и методов повышения уровня эргономических характеристик ИМ является 
актуальной задачей при разработке системы отображения информации. Результаты 
эргономического анализа с использованием метода компьютерного моделирования показали 
преимущества квази-двумерной ИМ представления информационных сообщений на ППШИ.  

При выборе ИМ для СОИ на основе ППШИ следует учитывать динамику обновления 
информации, размеры проектируемого информационного поля, требования к 
семантическому содержанию и оперативности оценки контролируемых параметров, условия 
работы оператора. Предложенная ИМ может быть технически реализована на логических 
элементах как булевого, так и мультиплексорного базиса.  

Использование многоканальных мультиплексоров позволяет значительно упростить 
техническую реализацию схем формирования ИМ СОИ с ДА формой представления 
информации эксплуатируемых в условиях автономного питания, ограниченной 
освещенности, при дефиците времени обработки данных с целью согласования свойств ИП c 
психофизиологическим возможностям обслуживающего персонала. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ 

МЕРЕЖІ  
 
Лещенко О. О. Дослідження якості функціонування інфокомунікаційної мережі. Досліджено основні 

параметри інфокомунікаційної мережі, які впливають на якість функціонування та ефективність її роботи. 
Проаналізовано характеристики оцінки якості послуг та визначено критерій оптимальної роботи. Обґрунтовано, 
що результуючий коефіцієнт якості роботи мережі залежить від таких параметрів: затримки, ймовірності 
помилки та швидкості передачі даних. Враховуючи параметри мережі, представлено математичні способи 
оптимізації цільової функції. Наведено приклад оптимізації мережі за критерієм мінімуму затримки при 
використанні апаратних характеристик мережі. 

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа, телекомунікації, якість послуг, показник якості. 
 
Лещенко О. А. Исследование качества функционирования инфокоммуникационной сети. 

Исследованы основные параметры инфокоммуникационной сети, влияющие на качество функционирования и 
эффективность ее работы. Проанализированы характеристики оценки качества услуг и определен критерий 
оптимальной работы. Обосновано, что результирующий коэффициент качества работы сети зависит от 
следующих параметров: задержки, вероятности ошибки и скорости передачи данных. Учитывая параметры 
сети, представлены математические способы оптимизации целевой функции. Приведен пример оптимизации 
сети по критерию минимума задержки при использовании аппаратных характеристик сети. 

Ключевые слова: инфокоммуникационные сеть, телекоммуникации, качество услуг, показатель качества. 
 
Leshchenko O. O. Research of quality functioning of infocommunication network. The basic 

parameters of infocommunication network, influencing on quality functioning and efficiency of her work, are 
investigational. Descriptions of estimation of quality of services are analyzed and the criterion of optimal work is 
certain. It is reasonable, that the resulting coefficient of quality of work of network depends on next parameters: delays, 
probabilities of error and rate of data. Taking into account the parameters of network, the mathematical methods of 
optimization of objective function are presented. An example of optimization of network is made on the criterion of a 
minimum of delay at the use of vehicle descriptions of network. 

Keywords: infocommunication network, telecommunications, quality of services, index of quality. 
 
Вступ. Розвиток інфраструктури сучасних інфокомунікаційних мереж (ІКМ) 

направлений на масштабне впровадження високошвидкісних технологій і нових 
телекомунікаційних послуг на основі використання пакетної  передачі інформації для 
трафіка утвореного  програмами різних типів. Важливою особливістю  таких мереж є 
освоєння нових масштабів часу. Необхідна розробка оптимізаційних процедур, що 
дозволяють оцінювати  можливості мережі по забезпеченню необхідних ймовірнісно-
часових  характеристик інформаційного обміну.  

Телекомунікації відіграють значну роль в соціальній та економічній діяльності 
суспільства, забезпечуючи оперативне або інтерактивне (діалогове) передавання інформації. 
Розвиток телекомунікацій повинен здійснюватися швидкими темпами порівняно із 
загальними темпами розвитку економіки і буде визначальним на найближчу і подальшу 
перспективу. Повільні темпи розвитку телекомунікацій спричиняють зниження 
конкурентоспроможності економіки України. Телекомунікації відіграють значну роль у 
прискоренні розвитку економіки та соціальної сфери [1]. 

Метою даної роботи є дослідити основні параметри інфокомунікаційної мережі, які 
впливають на ефективність роботи. Вся сукупність найбільш часто використовуваних 
критеріїв ефективності роботи мережі може бути розділена на дві групи. Одна група 
характеризує продуктивність роботи мережі, друга – надійність [2]. 

Продуктивність мережі вимірюється за допомогою показників двох типів – часових, які 
оцінюють затримку, внесену мережею при виконанні обміну даними, і показників 
пропускної здатності, що відображають кількість інформації, переданої мережею за одиницю 
часу. Ці два типи показників є взаємно оберненими, і, знаючи один з них, можна обчислити 
інший. 
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Відповідно до рекомендації ITU-T E.800, якість послуг (QoS – Quality of Service) – це 
сукупність специфічних параметрів, що відносяться до внутрішньої структури мережі та 
обумовлюють якість її роботи і характеризують споживчі властивості послуги в термінах, 
зрозумілих користувачам. 

Уся сукупність характеристик якості обслуговування і функціонування мережі 
поділяється на дві категорії: 

• первинні – визначені шляхом прямого спостереження в точці доступу до послуги і 
відносяться до певного моменту часу; 

• похідні – визначенні на підставі одного або декількох первинних атрибутів або 
усереднені за деякий інтервал часу. 

Керуючі впливи системи керування по забезпеченню QoS зводяться до структурування 
інформаційних потоків і визначенню алгоритмів обробки кожного виду трафіку у вузлах 
комутації. Розподіл ресурсів вузлів комутації виробляється за допомогою різних алгоритмів 
буферизації пам'яті і призначення пріоритетів для організації черг пакетів і визначення 
порядку їхньої обробки. 

Проаналізувавши характеристики оцінки якості послуг для інфокомунікаційної мережі 
критерій оптимальної роботи можна охарактеризувати такими факторами ((1)...(4)): 

 

 VPTKопт ,, ,             (1) 
 

Т – затримка;    Р – ймовірність помилки;     V – швидкість передачі. 
 

розрзаттранз ТТTT  ,      (2) 
де   Ттранз – транзитні затримки; 

Тзат – затримка встановлення мережевого з'єднання; 
Трозр  – затримка завершення мережевого з'єднання. 
 

н.розрвтратпомилвідм.достн.встан РРРРPP  ,                                       (3) 
 

де   Рн.встан – імовірність невдалого встановлення мережевого з'єднання;  
помилР  – імовірність помилки;  

Рвтрат  – імовірність невдалої передачі інформації;  
Рн.розр – імовірність відмови  завершення транспортного з'єднання. 
 

єднз'з.п.дєднз' VVVV  ,                                                             (4) 
 

де    єднз'V  – швидкість встановлення з'єднання; 

п.дV – швидкість передачі даних; 

єднз'з.V  – швидкість завершення з'єднання. 
Таким чином, сформовані мережеві показники і методи досягнення якості послуг 

телекомунікаційних мереж в залежності від:  
а) виду трафіку; 
б) застосовуваних протоколів передачі; 
в) виду мереж. 
Отже кількість показників, які характеризують якість реальної системи, може бути 

занадто великою. Процес пошуку оптимальних критеріїв  практично зводиться до 
кількісного рішення задачі оптимізації.  

Тобто: існують m показників якості 1,... mK K K  системи, при цьому вихідні 
параметри системи набувають в стані рівноваги значення **

2
*
1 ....,, nxxx , за якого досягається 

мінімізація функції 1 2 1 2( , ,..., ; , ,... )n mF x x x K K K .  
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Якість системи можна характеризувати за критерієм оптимальної роботи Копт. При чому 
результуючий показник якості приймає вигляд:  

min ( )
i

оптC
K F K ,         (5) 

де    ic x  – обмеження, які задовольняють допустиму область значень функції  F x . 
Вибір методу оптимізації інфокомунікаційної мережі залежить від виду цільової 

функцій, обмежень та допустимої області (задається системою нерівностей та рівностей).  
Задачу оптимізації можна сформулювати так: знайти мінімум цільової функції  

при  ic x  – обмеженнях, які задовольняють допустиму область значень функції  F x   [3]. 
Цільова функція повинна бути сформульована виходячи з наявних уявлень про якість 

проектованої мережі: її значення має зменшуватися з поліпшенням якості. 
У процесі пошуку оптимального рішення для кожної конкретної задачі може виявитися 

кращим певний вид критерію оптимальності. У задачах, що вимагають максимальної 
відповідності оптимізуємої характеристики і деякої бажаної, наприклад, при оптимізації 
частотних характеристик, найбільш доцільно використовувати критерій середнього 
квадратичного відхилення 

* 2( ) ( ( ) )F x Y x Y  ,                                                                (6) 
 

де   Y* – бажане або необхідне за технічним завданням значення характеристики,  
             – знак усереднення. 

Для характеристики, заданої дискретним набором точок, цільова функція  
 

2

1

1( ) ( ( , ) )
N

i i i
i

F x Y x p Y
N

 



                                                       (7) 
 

де    N  –  число точок дискретизації незалежної змінної р;  
Y(x, рi) – значення оптимізуємої характеристики в i-ій точці інтервалу дискретизації;  
γi – ваговий коефіцієнт i-го значення оптимізуємої характеристики, що відображає 

важливість i-ої точки в порівнянні з іншими (як правило, 0 < γi < 1). 
Мінімізація функцій (6) і  (7) забезпечує близькість характеристик по середньому 

квадратичному відхиленню. Функція (7) використовується при чисельних методах 
обчислення Y(x). 

У деяких задачах оптимізації необхідно забезпечити перевищення або не перевищення 
оптимізуємою характеристикою деякого заданого рівня. Розглянемо критерій оптимальності 
для забезпечення неперевищення заданого рівня 

 

2

0 при ( )
( )

( ( ) ) при ( ) ,
B

B B

Y x Y
F x

Y x Y Y x Y



 

  
 

                                           (8) 

 

де BY    – верхня межа допустимої області для характеристики Y(x). 
Стратегія розв’язання задач оптимального проектування передбачає застосування 

глобальних процедур оптимізації на початкових етапах пошуку і уточнення отриманого 
глобального рішення швидкозбіжними в околі оптимальної точки локальними алгоритмами. 
Така стратегія дозволяє, по-перше, з достатньою надійністю і точністю визначити значення 
глобального екстремуму і, по-друге, істотно знизити обчислювальні витрати на пошук. При 
цьому етапи глобального пошуку [5] можуть виконуватися з невисокою точністю, а етапи 
локального уточнення проводяться в області тяжіння глобального екстремуму, що вимагає 
значно меншого числа обчислень. 

 Алгоритми глобального пошуку, як правило, дають досить грубу оцінку глобального 
екстремуму при невеликих витратах обчислювальних ресурсів і вимагають значного 
збільшення числа обчислень для отримання більш точної оцінки положення екстремуму [6]. 

 min
nx R

F x
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Інфокомунікаційні мережі усе більш відповідають терміну “глобальні” і вже практично 
не залишилося комп'ютерів (а також інших “розумних пристроїв”: смартфонів, 
комунікаторів, ноутбуків і субноутбуків, навігаторів і тому подібних), які не мають виходу 
до всесвітньої павутини, тобто, що не є членами глобальної телекомунікаційної мережі. При 
цьому різні пристрої створюють унікальний трафік. Для одних користувачів та їх пристроїв 
важливе листування  електронною поштою, інші – є файловими серверами, треті – беруть 
участь в аудіо- та відеоконференціях, четверті – завантажують карти місцевості з великою 
роздільною здатність, п'яті – отримують відео-контент завдяки послузі IPTV. Продовжувати 
цей список можна нескінченно, але означає він одне – величезну неоднорідність передаваної 
інформації по об'ємах, призначенню, терміновості, часу, завадостійкості, вимогам до безпеки 
передачі. Саме тому будь-яка транспортна система ефективна лише за умови, що вона 
підтримує динамічну рівновагу і пристосовується до умов і завдань, що швидко змінюються. 
Сучасна технологія повинна, грубо кажучи, “самооптимізуватися” в реальному часі. 
Наприклад, велика проблема телекомунікації – гігантські пульсації рівню трафіку. Якщо 
телефонний трафік пульсує максимум в 5...15 разів, то при передачі даних – це вже сотні 
тисяч разів [4].  

Кажучи про мережі IP і ІКМ, потрібно враховувати, що десятки тисяч комп'ютерів (а 
кожен з них здатний породити сотні мегабіт трафіку в секунду), об'єднаних в одну мережу, 
можуть давати колосальні сплески і спади трафіку. Технології SDH і АТМ в моменти 
зростання трафіку не здатні динамічно надавати велику смугу пропускання, а в моменти 
спаду не в змозі утилізувати вільну смугу. 

Щоб забезпечити роботу мережі в режимі реального часу і, отже, уникнути збоїв, 
затримки в передачі фреймів (кадрів, від англ. Frame – кадр – фрагмент даних мережевого 
протоколу канального рівня моделі OSI, що передається по лінії зв'язку) повинні бути 
настільки короткими, наскільки це можливо, і якість зв'язку не повинна залежати ні від яких 
випадкових факторів. При порівняльному аналізі ефективності технології Fast Track 
Switching і традиційної технології комутації шляхом вимірів затримок при використанні 
комутаторів двох типів в мережі з лінійною топологією. 

У мережах використовуються дві різні технології комутації: Store&Forward і Cut-hrough. 
Багато комутаторів Ethernet працюють в режимі Store&Forward, в цьому режимі вхідні 
фрейми тимчасово зберігаються в комутаторі до відправки. При використанні технології Cut-
Through фрейми передаються відразу після розпізнавання адреси одержувача. Розроблена 
технологія Fast Track Switching дозволяє ідентифікувати фрейми мережі автоматизації, 
встановлювати для них пріоритет над фреймами мережі і відправляти в режимі Cut-Through. 

Можна порівняти різні технології комутації шляхом вимірювання періодів очікування. 
Визначення параметра, що характеризує час затримки фреймів в комутаторі, приведено в 
документах RFC 2544 і RFC 1242.  

Якщо вимірювати періоди очікування для фреймів мінімальної (64 байта) і максимальної 
(1518 байт) довжини (Табл. 1), технологія FTS дозволяє зменшити період очікування при 
відправці фрейма 64 байт практично вдвічі порівняно з технологією Store&Forward. Крім 
того, час затримки при використанні FTS не залежить від довжини кадру. Вимірювання 
проводились для наступних умовах: п.дV  – швидкість передачі даних 100 Мбіт/с, L - довжина 
кабельної лінії максимум 8м, двосторонній режим обміну даними.  

 
 Час очікування на комутаторі     Табл. 1 

Тип комутатора Технології 
переключення 

Час затримки (мкс) 
64 байти 1518 байт 

Harting FTS 3100s-A Fast Track Switching 4,6 4,6 
Profinet Comformance Class B Store&Forward 8,7 124,7 
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Затримка фреймів в мережі залежить від таких параметрів, як період очікування, число 
використовуваних комутаторів, завантаження мережі, довжина фреймів, швидкість передачі 
даних, топологія мережі, число користувачів і довжина кабельних ліній. Для оцінки впливу 
цих параметрів була обрана мережа лінійної топології з конфігураціями від двох до восьми 
комутаторів. 

Порівняння технологій Store&Forward і Fast Track Switching можливо на конфігурації з 
FTS-комутаторів, так як вони працюють в режимі Store&Forward, коли фрейми мережі 
автоматизації не надходять на комутатор. 

Результати вимірювань підтвердили явні переваги технології Fast Track Switch: при 
використанні цієї технології періоди очікування для коротких фреймів становлять тільки 
половину від періодів очікування, зафіксованих в мережі з працюючим на основі традиційної 
технології комутатором Profinet Conformance класу B. При цьому результат не залежить від 
довжини фреймів. 

При проведенні вимірювань в мережі лінійної топології з вісьмома комутаторами було 
доведено, що технологія FTS дозволяє передавати фрейми значно швидше, ніж Store & 
Forward. Технологія Fast Track Switch дозволяє помітно знизити розкид значень часу 
затримки, які знаходяться в сильній залежності від завантаження мережі. 

 
Висновок. При досліджені якості функціонування інфокомунікаційних мереж було 

визначено, що результуючий коефіцієнт якості роботи мережі залежить від таких параметрів: 
затримки, ймовірності помилки та швидкості передачі даних. Ці параметри, в свою чергу, 
залежать від виду переданого трафіку, застосовуваних протоколів передачі та виду мережі. 
Враховуючи параметри мережі, представлено математичні способи оптимізації цільової 
функції та способи застосування. Визначено, що для деякої межі допустимої області 
характеристики оптK  цільова функція описується системою нерівностей. Наведено приклад 
оптимізації мережі за критерієм мінімуму затримки при використанні апаратних 
характеристик мережі. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ  

ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 
 

Варфоломеєва О. Г., Колченко Т. В. Застосування механізмів кореляційного аналізу інформації в 
системах управління. Розглянуто проблему необхідності проведення досліджень з метою окреслення 
напрямків і шляхів подальшого розвитку систем управління телекомунікаційними мережами, визначення 
певних механізмів, що дозволить оцінювати коефіцієнти, які характеризують кореляцію між випадковими 
величинами. Параметри, що характеризують функціонування системи управління, прямо або побічно 
впливають на критерії її оптимальності, можуть варіюватися з метою підвищення показників ефективності 
роботи системи управління. Застосування цього механізму забезпечить життєздатність системи управління 
телекомунікаційними мережами, а також самої телекомунікаційної мережі, та її цілісність при подальшому 
розвитку мереж в умовах ринкової багатооператорської діяльності. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління,  кореляційний аналіз, критерії  
оптимальності 

 
Варфоломеева О. Г., Колченко Т. В. Применение механизмов корреляционного анализа информации 

в системах управления. Рассмотрена проблема необходимости проведения исследований с целью очерчивания 
направлений и путей последующего развития систем управления телекоммуникационными сетями, 
определения соответствующих механизмов, позволяющих оценивать коэффициенты, которые характеризуют 
корреляцию между случайными величинами. Параметры, характеризующие функционирование системы 
управления, прямо или косвенно влияют на критерии ее оптимальности, могут варьироваться с целью 
повышения показателей эффективности работы системы управления. Применение этого механизма обеспечит 
жизнеспособность системы управления телекоммуникационными сетями, а также самой 
телекоммуникационной сети, и ее целостность при последующем развитии сетей в условиях рыночной 
многооператорской деятельности. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, система управления, корреляционный анализ, критерии 
оптимальности 

 
Varfolomeyeva O. H., Kolchenko T. V. Application of mechanisms of correlation analysis of information in 

the management systems. The problem of necessity of conducting of researches is considered with the purpose of 
outlining of directions and ways of subsequent development of the management systems of telecommunications 
networks, determination of certain mechanisms, which will allow estimating coefficients which characterize correlation 
between casual sizes. Parameters which characterize functioning of the management system straight or side influence 
on the criteria of its optimum can be varied with the purpose of increase of indexes of efficiency of work of the 
management system. Application of this mechanism will provide viability of the management systems of 
telecommunications networks, and also telecommunication network, and its integrity at subsequent development of 
networks in the conditions of market multioperator activity. 

Keywords: telecommunication network, management system, correlation analysis,  optimum criteria  
 
Загальні положення. Критеріями оптимальної роботи системи управління 

телекомунікаційними мережами є її продуктивність і надійність, які визначаються 
конкретними показниками оцінки, наприклад, часом реакції, коефіцієнтом помилок, вартістю 
системи тощо. Ці параметри, що прямо або побічно впливають на критерії оптимальності, 
можуть варіюватися з метою підвищення показників ефективності роботи системи 
управління. 

Застосування кореляції. Кореляційний аналіз – сукупність методів математичної 
статистики, які дозволяють оцінювати коефіцієнти, які характеризують кореляцію між 
випадковими величинами, і перевіряти гіпотези про їх значення на підставі розрахунку їх 
вибіркових аналогів [1, 2].  

Припустимо, що є N об'єктів, які характеризуються двома групами показників:  
1) факторні ознаки (показники x1,…, xn ) – показники, що характеризують стан об'єкту з 

погляду його основних характеристик;  
2) результативні ознаки (показники y1,…, ym ) – результуючі показники, що 

характеризують поведінку об'єктів з погляду проблеми, яка досліджується. 
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Отже, кожен об'єкт можна уявити у вигляді точки в n-мірному просторі за першою 
групою показників  і  в m-мірному – за другою групою показників. При цьому, як правило, і в 
тому, і в іншому середовищі, одержані точки не утворюють однорідної множини, а мають 
деякі сфери згущування. Множина об'єктів, наданих точками, які належать одній сфері 
згущування, є одноріднішим в порівнянні зі всією сукупністю досліджуваних об'єктів. Тобто, 
вся множина об'єктів, що вивчаються, розбивається на класи двома способами – відповідно 
до двох груп показників. Рішення задачі визначення взаємозв'язків між двома одержаними 
класифікаціями досліджуваної множини об'єктів допоможе побудувати оптимальну систему 
управління і розрахувати для неї необхідну кількість інформації. Інше кажучи, потрібно 
встановити діапазони спільної зміни показників, що визначають поведінку об'єктів, які 
досліджуються. 

При розробці оптимальної системи управління необхідно задаватися пороговими 
значеннями критерію оптимальності. Якщо продуктивність системи оцінювати логічними 
значеннями "Працює"/"Не працює", то тоді оптимізація зводиться до діагностики 
несправностей і приведення мережі в будь-який працездатний стан. Іншим випадком є тонка 
настройка мережі, за якої параметри працюючої системи можуть варіюватися за 
продуктивністю навіть на декілька відсотків.  

Побудова раціонального варіанту системи пов'язана з вибором великої і досить 
різнорідної множини параметрів – типів і моделей обладнання, що використовується, 
модифікацій цього обладнання, кількості об'єктів управління, типів операційних систем, 
стеків протоколів, їх параметрів тощо [3].  

Під час обробки інформації управління виникають ситуації, коли дані типу  
“об'єкт-ознака” містять достатньо велику кількість ознак, а кількість об'єктів може ще у 
декілька разів перевищувати кількість ознак.  

Класифікація, створення нової структури з меншою розмірністю ознакового простору, 
зберігання, передача по каналах зв'язку, обробка і наочне уявлення та інтерпретація таких 
даних викликає труднощі. Виникає проблема скорочення розмірності ознакового простору. 
Таке скорочення можливе, оскільки в більшості випадків ознаки досить взаємозв'язані 
(корельовані) і, таким чином, дані є надмірними з погляду інформації і ця надмірність 
повністю визначається кореляційною матрицею вихідних змінних.  

Для зменшення надмірності дані потрібно стиснути. Стиснення зводиться до 
перетворення вихідного простору X в інший простір У, в якому можна вибрати підмножину, 
як правило, не спостережуваних (латентних) змінних меншої розмірності L < P, що не 
викликає значної втрати інформації.  

Вибір виду перетворення У = f(X) і кількості латентних змінних, що пояснюють 
спостережувані змінні, залежить від конкретної специфіки задачі, що вирішується, повинен 
спиратися на критерій, який забезпечує збереження інформації про X в стислому образі У. 
Для здійснення такого переходу до нових змінних можна використовувати статистичні 
властивості матриці X. Якщо дані мають багатовимірний нормальний розподіл, то ці 
властивості визначаються кореляційною матрицею “ознака-ознака”.  

Кореляційний аналіз вирішує два основних завдання: 
 визначення форми зв'язку, тобто встановлення математичної форми, якою 

виражається даний зв'язок; 
 вимірювання тісноти, тобто ступеня зв'язку між ознаками з метою встановити 

ступінь впливу даного чинника на результат. 
Застосування методів кореляційного аналізу дає можливість уявляти зв'язок між 

ознаками аналітично – у вигляді рівняння – і додавати йому кількісний вираз.  
Розглянемо застосування прийомів кореляційного аналізу на конкретному прикладі. Із 

зростанням факторної ознаки тут, як правило, росте і результативна, тому залежність між 
ними може бути виражена рівнянням, яке називається лінійним рівнянням регресії. 
Допустимо, що між пропускною спроможністю каналу зв'язку і величиною затримки 
серіалізації в пакетній мережі існує прямолінійний зв'язок, який виражається рівнянням 
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прямої Y=a+b*x. Параметр b називається коефіцієнтом регресії і показує наскільки в 
середньому відхиляється величина результативної ознаки у при відхиленні величини 
факторної ознаки на одну одиницю.  

Необхідно знайти параметри а і b, що дозволить визначити теоретичні значення У для 
різних значень X. Причому, а і b повинні бути такими, щоб було досягнуто максимальне 
наближення до первинних (емпіричних) значень отриманих теоретичних значень У. Ця 
задача розв'язується за допомогою способу найменших квадратів, основна умова якого 
зводиться до визначення параметрів а і b, так, щоб   min)( 2  Yy i . 

Відомо, що умова мінімуму забезпечується, якщо параметри а і b, визначаються за 
допомогою системи двох нормальних рівнянь, що відповідають вимозі методу якнайменших 
квадратів: 

  xbnay . 
Перше рівняння є сумою всіх первинних рівнянь. Друге є добутком обох частин 

рівняння прямої на один і той же множник. 
Математично доведено, що умова    2xaxy  дотримується, якщо такого множника 

прийняти як значення факторної ознаки, тобто якщо рівняння прямої помножити на х. 
Якщо співвідношення між величинами X і У має вид степеневої функції Y=axb, то 

параметр b рівняння називається показником еластичності і вказує наскільки відсотків 
зміниться у при зростанні х на 1 %  (при х = 1, а = У). 

Для визначення параметрів степеневої функції приводимо її до лінійного вигляду 
шляхом логарифмування: lgy=lga+b*lgx, а потім будуємо систему нормальних рівнянь: 
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Розв’язавши систему двох нормальних рівнянь, можна знайти логарифми параметрів 
логарифмічної функції а і b, а потім і самі параметри а і b.  

Іноді зворотний зв'язок між факторною і результативною ознаками може бути 
представлений рівнянням гіперболи: 

x
bay   

Тоді задачею є знаходження параметрів а і b за допомогою системи двох нормальних 
рівнянь: 
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Для вимірювання тісноти прямолінійного зв'язку між двома ознаками використовується 
парний коефіцієнт кореляції r. 

Визначення тісноти зв'язку, за суттю, зводиться до вивчення цієї зв'язаності, тобто 
визначення того, якою мірою відхилення від середнього рівня однієї ознаки зв'язане з 
відхиленням іншої. За наявності повного прямого зв'язку всі значення )( Xx   і )( Yy   
повинні мати однакові знаки, при повному зворотному – різні, при частковому зв'язку знаки 
частіше всього будуть співпадати, а за відсутності зв'язку – співпадатиме приблизно в рівної 
кількості випадків. 

Для оцінки істотності коефіцієнта кореляції користуються спеціально розробленою 
таблицею критичних значень r. Коефіцієнт кореляції r застосовується тільки тоді, коли між 
явищами існує прямолінійний зв'язок. Якщо зв'язок криволінійний, то користуються 
індексом кореляції, який розраховується за формулою: 
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де у – первинні значення;  y  – середнє значення;  У – теоретичні  значення змінної величини. 
Показник випадкової дисперсії визначається за формулою: 
 

n
Yy

Y

2
2 )( 
  . 

Загальна дисперсія 
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характеризує розмір відхилень емпіричних значень результативної ознаки у від y , тобто 
загальну варіацію. 

Відношення випадкової дисперсії до загальної характеризує частку випадкової варіації в 

загальній варіації, а 
n
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   –  це частка факторної варіації в загальній, тому що за 

правилом складання дисперсій загальна дисперсія дорівнює сумі факторної і випадкової 
дисперсій: 

222
OY   . 

Підставимо до формули індексу кореляції відповідні позначення випадкової, загальної і 
факторної дисперсій та одержимо: 
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Отже, індекс кореляції характеризує частку факторної варіації в загальній: 2
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 , 

проте з тією лише різницею, що замість групових середніх беруться теоретичні значення У. 
Індекс кореляції за своїм абсолютним значенням коливається в межах від 0 до 1. 

При функціональній залежності випадкова варіація   0)( 2Yy , індекс кореляції 
дорівнює 1. За відсутності зв'язку R = 0, тому що Y=y. Коефіцієнт кореляції є мірою тісноти 
зв'язку тільки для лінійної форми зв'язку, а індекс кореляції - і для лінійної, і для 
криволінійної. При прямолінійному зв'язку коефіцієнт кореляції за своєю абсолютною 
величиною дорівнює індексу кореляції: 

|r|=R . 
 

Якщо індекс кореляції звести в квадрат, то одержимо коефіцієнт детермінації: 
 

R2=σ2
Y/σ2. 

 

Коефіцієнт детермінації є найконкретнішим показником, оскільки він відповідає на 
питання про те, яка частка в загальному результаті залежить від чинника, встановленого в 
основу угрупування. При прямолінійному парному зв'язку факторну дисперсію можна 
визначити без обчислення теоретичних значень У за формулою: 

   22 )(1 yxybya
n

 . 
 

Отже, теоретичні дослідження сучасного стану розвитку телекомунікаційних мереж та 
системи управління ними, дозволяє визначити низку параметрів і характеристик,  
визначення вимог до яких сприяє підвищенню надійності систем управління 
телекомунікаційними мережами.  
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Висновки.  
1. Для успішної діяльності різних установ, підприємств та організацій (державного 

управління, промислових, фінансових, транспортних тощо) необхідні сучасні 
телекомунікаційні мережі та системи управління, засновані на спільному використанні 
технічних засобів телекомунікацій та обчислювальної техніки. Відмови в роботі таких 
систем призводять до величезних збитків. Для уникнення таких збитків необхідно підвищити 
надійність телекомунікаційних мереж. Одним із напрямків забезпечення підвищення 
надійності є ефективне управління об'єктами (ресурсами) телекомунікаційних мереж: 

2. Зміна стану деякого об'єкту або параметра означає виникнення певної події в 
телекомунікаційній мережі, тому взаємний вплив елементів мережі може розглядатися як 
кореляція подій і може бути представлено як процес перегляду великої кількості подій, який 
призводить до відкидання деяких з них, і аналіз відносин типу "причина-ефект" між подіями, 
що залишилися, з виділенням тривожних сигналів з набору взаємозв'язаних подій або 
ідентифікацію події, що є причиною виникнення зміни стану елемента мережі. 

3. При побудові оптимального варіанту системи управління необхідно провести оцінку 
кореляційних характеристик об'єктів і параметрів управління та визначити обсяги управляючої 
інформації в системі.   
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Жебка В. В., аспірантка  (Державний університет телекомунікацій. 0987284613. Viktoria-90-G@mail.ru) 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ATM ТА FRAME RELAY У СУЧАСНИХ 
СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Жебка В. В. Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації. 
Розглянуто технології АТМ та Frame Relay. Досліджено їх основні характеристики. Встановлено переваги та 
недоліки застосування технологій АТМ та Frame Relay. Встановлено фактори, які впливають на доцільність 
використання вказаних технологій в сучасних системах передачі інформації. Визначено застосування та шляхи 
реалізації кожної з технологій окремо. Визначено оптимальний спосіб їх застосування, який полягає у 
інтегрованому використанні обох вказаних технологій. 

Ключові слова: системи передачі інформації, АТМ, Frame Relay, комутація пакетів 
 

Жебка В. В. Использование технологии ATM и Frame Relay в современных системах передачи 
информации. Рассмотрены технологии АТМ и Frame Relay. Исследованы их основные характеристики. 
Установлено преимущества и недостатки применения технологий АТМ и Frame Relay. Установлены факторы, 
которые влияют на целесообразность использования указанных технологий в современных системах передачи 
информации. Определено применение и пути реализации каждой из технологий отдельно. Определен 
оптимальный способ их применения, который состоит в интегрированном использование обоих  технологий. 

Ключевые слова: системы передачи информации, АТМ, Frame Relay, коммутация пакетов 
 

Zhebka V. V. The use of ATM technology and Frame Relay in the modern system of information transfer.  
The ATM technologies and Frame Relay have been considered in this article. Their main characteristics have been 
researched. The advantages and disadvantages of ATM technologies and Frame Relay have been established. The 
factors that affect the feasibility of using the mentioned technologies in modern systems of information transfer have 
been defined. We determined the optimal way to use them, which is the integrated use of both technologies mentioned 

Keywords: information transfer systems, ATM, Frame Relay, packet switching 
 

Вступ. Сучасні мережі загального користування будуються для забезпечення 
комунікаційними послугами організацій та людей, які знаходяться на відстані. Основна 
задача мереж – забезпечення надійного, швидкого, якісного зв’язку з найменшими 
затримками та вартістю. Очевидно, що в еволюції сучасних мереж суттєву роль буде 
відігравати ATM (Asynchronous Transfer Mode – асинхронний метод доставки), оскільки 
володіє суттєвою перевагою перед існуючими технологіями передачі даних в локальних та 
глобальних мережах, дозволяючи реалізувати на більш високих швидкостях передачу 
відеоінформації, комп’ютерних даних і телефонні канали одночасно по одній фізичній лінії. 

Швидкість доступу до мереж ATM починається з 2 Мбіт/с і на даний момент в реальних 
умовах достатньо мало компаній можуть використовувати додатки, які будуть достатньо 
повно використовувати широку полосу пропускання. Тому на даний момент найбільш 
ефективним є протокол передачі даних Frame Relay (FR), який розрахований на швидкість 
від 64 кбіт/с і вище. Найбільш вдалим способом побудови глобальної мережі є інтегроване 
використання цих протоколів, тобто магістральна мережа будується на основі протоколу 
ATM з дуже високими міжвузловими швидкостями і протоколом Frame Relay, як технологію 
забезпечення доступу для клієнтів з відносно низькими швидкостями доступу.  

Мета статті: дослідити основні характеристики технологій ATM та Frame Relay та 
показати можливості застосування вказаних технологій. 

 

Технологія Frame Relay. Мережа Frame Relay є мережею з комутацією кадрів або 
мережею з ретрансляцією кадрів, орієнтованою на використання цифрових ліній зв’язку [1]. 
Детально технологію Frame Relay розглянуто в [2, 3]. 

Протокол Frame Relay все більше виходить на ринок телекомунікацій. Основні чинники, 
які вплинули на вибір вказаного протоколу, такі:   економічний показник;  можливість 
взаємодії з локальними мережами;  фактор надання смуги пропускання по запиту;   потреба 
у великих швидкостях;   значне збільшення продуктивності кінцевих пристроїв користувачів;  
наявність чистих від помилок високошвидкісних каналів зв’язку. 

Потреба у великих швидкостях передачі викликана переходом від текстових додатків до 
графічних, розповсюдженням локальних мереж, розвитком засобів мультимедіа, тощо.  
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Технологія Frame Relay потребує максимальної завадозахищеності каналів зв’язку. Вона 
потребує лише 8 функцій в кожному мережному вузлі при обробці кадрів, в той час як при 
обробці пакетів вузол мережі Х.25 повинен виконати 29 різних функцій обробки.  

В мережах Frame Relay застосовуються високоякісні канали передачі, тому можлива 
передача трафіка чутливого до затримок (голосових та мультимедійних даних). В 
магістральних каналах Frame Relay використовуються волоконно-оптичні кабелі, а в каналах 
доступу може застосовуватися високоякісна вита пара.  

На рис.1 представлена структурна схема мережі Frame Relay, де зображені основні 
елементи:   DTE (data terminal equipment) – апаратура передачі даних (маршрутизатори, 
мости, ПК);     DCE (data circuit-terminating equipment) – кінцеві прилади каналу передачі 
даних (телекомунікаційні прилади, які забезпечують доступ до мережі). 

 

 
 

Рис. 1. Структурна схема мережі Frame Relay [4] 
 
Frame Relay передає кадри по встановленому віртуальному з’єднанні за протоколами 

фізичного і канального рівня. У Frame Relay функції мережного рівня переміщені на 
канальний рівень, тому необхідність в мережному рівні відпала. На канальному рівні у Frame 
Relay відбувається мультиплексування потоку даних в кадри. 

Кожен кадр канального рівня містить заголовок, в якому знаходиться номер логічного 
з’єднання, який використовується для маршрутизації та комутації трафіку. Frame Relay 
здійснює мультиплексування в одному каналі зв’язку декілька потоків даних. Кадри при 
передачі через комутатор не піддаються перетворенню, тому мережа дістала назву 
ретрансляції кадрів. Таким чином мережа комутує кадри, а не пакети. Швидкість передачі 
даних до 44 Мбіт/с, але без гарантії цілісності даних і достовірності їх доставки.  

Заголовок кадру має мінімум інформації для маршрутизації і управління потоком даних. 
Основа заголовка приходиться на DLCI (Data Link Connection Identifier) – 10-бітний 
ідентифікатор лінії даних.  

DLCI дозволяє виконувати маршрутизацію кадрів в два етапи:  перевірка цілісності і 
дійсності кадру;  знаходження DLCI в таблиці маршрутів і підключення кадра у відповідний 
канал, який вказаний в таблиці маршрутизації.  

Frame Relay орієнтована на цифрові канали передачі даних хорошої якості. Тому в ній 
відсутня перевірка виконання з’єднання між вузлами і контроль достовірності даних на 
канальному рівні. Кадри передаються без перетворення і контролю. За рахунок цього мережа 
Frame Relay має високу продуктивність. При знаходженні помилок повторна передача кадрів 
не виконується, а пошкодженні кадри забраковують.  

В мережі Frame Relay використовуються два типи віртуальних каналів: постійні (PVC) і 
комутовані (SVC) віртуальні канали (PVC – Permanent Virtual Circuit,  постійне віртуальне 
з’єднання),    (SVC – Switch Virtual Circuit,  комутоване віртуальне з’єднання). 

Передача даних через комутовані віртуальні канали здійснюється наступним чином: 
1. Встановлення виклику – утворюється комутуючий логічний канал між двома DTE. 
2. Передача даних по встановленому логічному каналу. 
3. Режим очікування – віртуальний канал встановлений, але обмін  не відбувається. 
4. Завершення виклику – використовується для завершення сеансу, здійснюється 

розрив конкретного віртуального з’єднання. 
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Передача через попередньо встановлені постійні віртуальні канали:  
1. Передача даних по встановленому логічному каналу. 
2. Режим очікування, коли комутований віртуальний ланцюг встановлений, але обмін 

даними не відбувається. 
Дуже часто мережу Frame Relay можна представити у вигляді звичайної мережі 

виділених каналів, так як на даний момент мережа Frame Relay надає послуги, 
використовуючи PVC, які встановлює оператор мережі за допомогою системи управління. 

Постійне віртуальне з’єднання утворюється між маршрутиризаторами або локальними 
мережами, тому нове PVC потрібне лише у випадку встановлення нового маршруту.   
Основна відмінність PVC Frame Relay – можливість більш ефективно, порівняно з мережами 
виділених ліній, використовувати пропускну здатність, динамічно проводити 
маршрутизацію, резервування, що врешті здешевить сервіс для кінцевого користувача. 

При включенні клієнта в мережу Frame Relay основними параметрами слід вважати: 
швидкість доступу до мережі;  розкладка постійних віртуальних з’єднань;   – гарантована 
швидкість передачі (CIR – Commited Information Rate) корисної інформації користувача для 
кожного PVC, за яку і платить реально користувач. 

Швидкість доступу (AR) може бути більше гарантованої, проте її використання 
знаходиться під знаком питання, тому що якість сервіса (QoS), яке надається користувачеві, 
гарантує лише передачу інформації в межах CIR (або Вс – коефіцієнт гарантовано переданих 
даних). Проте можлива і передача зверх цієї кількості, але при цьому кадри, передані в 
режимі Ве – кількість даних, які перевищують Вс і встановленого також мережею, будуть 
помічені низьким пріоритетом і у випадку перевантаження мережі будуть видалені із мережі. 
Дані вище Вс+Ве або взагалі не будуть прийняті, або будуть мати також низький пріоритет. 

Ця технологія не підвищує пропускну здатність мережі і каналів зв’язку, вона лише 
вводить деякі переваги використання високошвидкісної передачі, наприклад, введення 
технології Frame Relay не обмежує смугу пропускання, а навпаки забезпечує потрібну смугу 
для підтримки роботи додатка. 

Технологія Frame Relay ґрунтується на розвитку науково-технічного прогресу в сфері 
персональних комп’ютерів, так як кінцеві пристрої користувачів повинні бути достатньо 
інтелектуальні для забезпечення вимірювання параметрів потоку в цілях зниження трафіку, 
який може пройти через мережу (що раніше виконувалося пристроями мережі). Також 
кінцевий пристрій повинен відповідно реагувати на перевантаження мережі, повідомлення 
про які також є однією з основних ідей Frame Relay. 

Сучасні засоби зв’язку вимагають від нових технологій можливості передачі мовного 
трафіку, проте ціллю  Frame Relay була передача лише трафіку даних і вона не була 
розроблена для додатків, які використовують постійну швидкість бітів, що асоціюється з 
великою кількістю мовного трафіку. По-перше, вона розроблялася з метою підтримки 
асинхронних додатків з пульсуючим трафіком; по-друге, немає повної впевненості в тому, 
що можлива втрата кадру не призведе до збільшенню шумів при цифро-аналоговому 
перетворені; і по-третє, немає механізму забезпечення синхронізуючими сигналами 
передаючого та приймального додатків, що необхідно при використанні мовного трафіку. 

Проте сучасні пристрої зв’язку дозволяють інтегровану передачу мови, а також відео і 
даних по мережам Frame Relay. При цьому обмежується розмір кадрів, які передаються, а 
також забезпечується метод видалення черги на приймальному кінці. Але ще не до кінця 
з’ясовано, яким чином буде працювати технологія Frame Relay при передачі голосового 
трафіку по достатньо завантаженій мережі. 

Дуже важливо в таких мережах, як Frame Relay – мережах, які надають послугу смуги 
пропускання по запиту, забезпечити роботу мережі без перевантаження або ж дуже важливо 
мати механізм боротьби з перевантаженням, тобто необхідно забезпечити достатньо високий 
рівень контролю трафіку. З метою зниження трафіку можна використовувати передачу 
службових повідомлень методом “piggybacking”, при якому ці символи додаються до 
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вихідному трафіку. Також повинен бути механізм, який не буде дозволяти певному 
користувачу монополізувати пропускну здатність мережі під час перевантаження.  

В якості обладнання Frame Relay використовуються продукти фірм Cisco Systems, 
Memotec, Motorola ISG, Netrix, RAD Data Communications, Telemetics та інші. 

Перевагами мережі Frame Relay є: висока надійність роботи мережі;  забезпечення 
передачі чутливого до часових затримок трафіку (голос, відеозображення). 

Недоліками мережі Frame Relay є:  висока вартість якісних каналів зв’язку;    
не забезпечується достовірність доставки кадрів [4]. 

 

Технологія АТМ. ATM (англ. Asynchronous Transfer Mode – асинхронний спосіб 
передачі даних) – мережева високопродуктивна технологія комутації та мультиплексування, 
заснована на передачі даних у вигляді мікропакетів (англ. cell) фіксованого розміру. ATM 
працює зі всіма типами мережного трафіку – дані, голос, відео і телевізійні сигнали, 
розрізаючи пакети, які надходять на 53-байтові комірки, із яких 48 байт використовується 
для передачі потрібного типу інформації, а решта 5 байт відводяться на заголовок 
(управляюча інформація, яка дозволяє вирішувати питання визначення типу трафіку і його 
пріоритету, цілісність комірки і її маршрутизацію) [5].  Комірка ATM є базовою одиницею 
інформації, яка передається. 

Направляючий комутаторами, цей трафік може передаватися  приватними чи 
загальнодоступними мережами. Комутатори можуть відправляти дані по будь-якому із 
загальнодоступних фізичних шляхів, що значно підвищує швидкість передачі. Подібно до 
технології переприймання кадрів Frame Relay, протоколи ATM орієнтовані на попереднє 
встановлення з’єднання підтримуючи як PVC- SVC-з’єднання) [6]. При цьому у користувача 
формується ілюзія виділеного каналу, який з’єднує дві кінцеві точки, так звані віртуальні 
з’єднання (virtual circuit). У випадку публічних ATM мереж користувачі звільняються від 
необхідності платити за виділені лінії, які часто просто простоюють. Крім того, фіксована 
довжина комірки дозволяє випускати надшвидкі комутатори, а невеликий розмір комірок 
гарантує, що кадри, які надають голосову та відеоінформацію, будуть формувати 
рівномірний трафік і завдяки цьому, передаватися в реальному  часі. 

Велика кількість компаній, департаментів та університетів уже виявили, що без 
технології ATM не обійтися в багатьох спеціалізованих додатках, які потребують високої 
пропускної здатності. Нафтові компанії використовують ATM  для роботи з сейсмічними 
картами; автомобілебудівні компанії застосовують його в системах автоматизованого 
проектування; в госпіталях за допомогою цієї технології передаються відцифровані 
рентгенівські зображення. Але частіше за все мова йде про високошвидкісні магістралі для 
корпоративної мережі або для відносно невеликих робочих груп, які надають настільки 
високі вимоги до пропускної можливості мережі, що їх не в змозі задовольнити більшість 
традиційних мережних технологій. 

Для передачі даних по мережі АТМ утворюється віртуальне з’єднання, яке визначається 
сукупністю ідентифікатора віртуального шляху та ідентифікатора віртуального каналу. 
Ідентифікатор дозволяє маршрутизувати комірку для доставки в пункт призначення, тобто 
комутація комірки відбувається на основі ідентифікатора віртуального шляху та 
ідентифікатора віртуального канала, які визначають віртуальне з’єднання. Декілька 
віртуальних шляхів визначають віртуальний канал. 

Віртуальний канал представляє собою з’єднання, яке установлене між двома кінцевими 
вузлами на час їх взаємодії, а віртуальний шлях – це шлях між двома комутаторами. При 
створенні віртуального канала, комутатори визначають, який віртуальний шлях 
використовувати для досягнення пункта призначення. По одному і тому ж віртуальному 
шляху може передаватися одночасно трафік багатьох віртуальних каналів.   

Кожен канал або шлях має свій асоціативний індикатор. Всі канали єдиного шляху 
повинні мати різні ідентифікатори, але можуть мати однакові в різних віртуальних шляхах. 
Індивідуальний канал тому буде однозначно визначений номером віртуального шляху і 
номером віртуального каналу.  
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Існує 4 шляхи встановлення віртуальних каналів та шляхів: 
1. Віртуальний канал/шлях може бути зарезервований мережею як у випадку постійного 

чи напівпостійного з’єднання. 
2. Нове з’єднання може бути встановлене через напівсигнальну процедуру по 

напівсигнальному віртуальному каналу.  
3. З’єднання встановлюється з використанням сигнальної процедури “користувач-мережа”. 
4. Нове з’єднання віртуальних каналів може бути встановлене по існуючому віртуальному 

шляху між двома користувацькими інтерфейсами мережі з допомогою сигнальної процедури 
“користувач-користувач”. 

Фізичний рівень АТМ визначає способи передачі в залежності від середовища. 
Стандарти АТМ для фізичного рівня встановлюють, яким чином біти повинні проходити 
через середовище передавання і як біти перетворювати в комірки. На фізичному рівні АТМ 
використовує цифрові канали передачі даних з різними протоколами, а в якості лінії зв’язку 
використовують: кабелі “вита пара”, екранована “вита пара”, оптоволоконний кабель.  

Фізичний рівень може мати достатньо різні форми, але однакові цілі для накопичення і 
організації АТМ комірок, які спускаються з АТМ рівня, транспортування їх по фізичному 
середовищу, а також виконувати зворотній процес. Він повинен мати інтерфейс з B-ISDN і 
забезпечувати багато інших функцій. Він також повинен виконувати контроль помилок. 

Інтерфейс фізичного рівня АТМ підтримує передачу зі швидкістю 155,520 Мбіт/с або 
622,080 Мбіт/с. Фізичне середовище може бути оптичне з можливістю розширення 0-50000 м 
або коаксіальною з розширенням 0-100 м [7]. 

АТМ мережам необхідні можливості управління трафіком для того, щоб справлятися з 
різними класами сервіса і з потенційними помилками в мережі в будь-який час. 

Процедури контролю трафіку для мереж АТМ в даний момент повністю не 
стандартизовані, проте цілями цих процедур є:  досягнення високої ефективності АТМ 
мереж;   відповідність вимогам якості сервісу користувача. 

Загальні характеристики ATM:  
1. Лінії зв’язку – оптичні, локальні і довгі. Довгі лінії можуть бути виділеними 

(орендованими) та комутованими.  
2. Забезпечення паралельної передачі. Кожний вузол може мати виділене з’єднання з 

будь-яким іншим вузлом.  
3. Робота завжди на максимальній швидкості.  
4. Використання пакетів фіксованої довжини – по 53 байти.  
5. Корекція помилок і маршрутизації на апаратному рівні (частково завдяки фіксованому 

розміру комірок).  
6. Одночасна передача даних, відеоінформації та голосу. Фіксований розмір комірок 

забезпечує рівномірний голосовий потік.  
7. Легкість балансування завантаження. Комутація пакетів дозволяє при необхідності 

підвищення пропускної можливості встановити множину віртуальних ланцюгів між 
передатчиком та приймачем.  

Переваги мережі АТМ: забезпечення високої швидкості передачі інформації;  усунення 
відмінностей між локальними і глобальними мережами (перетворення їх в єдину інтегровану 
мережу; забезпечення передачі різнорідного трафіку (цифрових, голосових і мультимедійних 
даних)  одними і тими ж системами і лініями зв’язку. 

Недоліки: висока вартість обладнання (тому технологія АТМ відстає у впровадженні за 
рахунок наявності  дешевших технологій;  високі вимоги до якості ліній передачі даних [8]. 

 

Застосування мереж Frame Relay. Послуги Frame Relay звичайно надають ті оператори, 
які працюють і з мережами Х.25. Більша частина виробників випускає зараз комутатори, які 
можуть працювати як за протоколами Х.25, так і за протоколами Frame Relay. 

Технологія Frame Relay починає займати значну нішу в територіальних мережах з 
комутацією пакетів. Вона представляє швидкі базові транспортні послуги доставки кадрів 
без гарантій, тобто якщо кадр втрачається, то мережа Frame Relay не робить жодних зусиль 
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для його відновлення. Отже, корисна пропускна здатність прикладних протоколів при роботі 
через мережі Frame Relay буде залежати від якості каналів і від методів відновлення пакетів 
на рівнях стеку над протоколами Frame Relay. Тому мережі Frame Relay слід застосовувати 
при наявності на магістральних каналах волоконно-оптичних кабелів високої якості. 

На величину затримки Frame Relay гарантії не дає. Це обмежує використання Frame 
Relay при передачі голосу. Передача відеоряду також не задовольняє всім вимогам, оскільки 
пропускної можливості в 2 Мбіт/с виявляється недостатньо. Проте багато виробників 
обладнання для мереж Frame Relay підтримують в своїх рішеннях передачу голосу. Для 
цього кадрам, які переносять заміри голосу, надаються пріоритети. Магістральні комутатори 
повинні обслуговувати такі кадри в першу чергу. Мережа Frame Relay, по якій передаються 
кадри з замірами голосу, повинна бути недовантажена, щоб не утворювалася черга. 

Для якісної передачі мови необхідно, щоб кадри, які передають заміри голосу, були 
невеликими за розмірами, оскільки на якість буде впливати затримка на упакування кадру. 

 

Застосування мереж АТМ. ATM комбінує мультиплексування і комутацію пакетів в 
одному універсальному методі передачі даних. Він підтримує передачу даних в локальних 
мережах, а також передачу голосової і відеоінформації. Так як комірки мають невеликий 
розмір, вони обробляються швидко. Затримка на перемикання пакетів невелика. Головний 
недолік мереж з технологією ATM складається в їхній повній несумісності з жодною з 
наявних мереж. Плавний перехід на АТМ у принципі неможливий, потрібно міняти відразу 
все устаткування, а вартість його поки що дуже висока. Правда, роботи із забезпечення 
сумісності ведуться, знижується й вартість устаткування. Технологія АТМ ще в недалекому 
минулому вважалася перспективною й універсальною, здатною потіснити звичні локальні 
мережі. Однак у даний момент внаслідок успішного розвитку традиційних локальних мереж 
застосування АТМ обмежене тільки глобальними й магістральними мережами.  

 

Висновок. Технології АТМ та Frame Relay є двома прогресивними технологіями, які 
займають значну нішу в сучасних системах передачі інформації. Вони ґрунтуються на 
науково-технічному прогресі, в результаті якого відбувається постійний їх розвиток та 
вдосконалення. Кожна з розглянутих технологій має як свої переваги, так і недоліки, тому 
неможна однозначно визначити яка технологія краща, а яка гірша для використання. 
Найкращий спосіб вирішення цього питання – побудова мережі з інтегрованим використання 
обох технологій, тобто магістральна мережа будується на основі протоколу ATM з дуже 
високими міжвузловими швидкостями і протоколом Frame Relay, як технологію 
забезпечення доступу для клієнтів з відносно низькими швидкостями доступу. 
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ВИЗНАЧНИКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ФАПЧ 
З ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ЗВ'ЯЗКОМ 

 

Полоневич А. П. Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком. У роботі 
визначено динамічні, средньоквадратичні помилки, показники якості перехідних процесів, що викликаються 
змінами задаючого і збурюючих впливів, системи фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ), 
диференціальний зв'язок якої синтезовано відповідно до умов підвищення динамічної точності і швидкодії при 
комплексних коренях характеристичного рівняння. Дана порівняльна оцінка динамічних характеристик 
системи ФАПЧ з диференціальним зв'язком, комбінованої системи і традиційної системи з принципом 
управління за відхиленням. 

Ключові слова: система ФАПЧ, средньоквадратична помилка, комплексний корінь, характеристичне 
рівняння, показники якості, динамічна характеристика 

 

Полоневич А. П. Определители показателей качества системы ФАПЧ с дифференциальной связью. 
В работе определены динамические, среднеквадратические ошибки, показатели качества переходных 
процессов, вызываемых изменениями задающего  и возмущающих  воздействий, системы фазовой 
автоподстройки частоты (ФАПЧ), дифференциальный связь которой синтезирована в соответствии с условиями 
повышения динамической точности и быстродействия при комплексных корнях характеристического 
уравнения. Дана сравнительная оценка динамических характеристик системы ФАПЧ с дифференциальной 
связью, комбинированной системы и традиционной системы с принципом управления по отклонению.  

Ключевые слова: система ФАПЧ, среднеквадратическая ошибка, комплексный корень, 
характеристическое уравнение, показатели качества, динамическая характеристика 

 

Polonevych A. P. Determinants of the phase-locked loop (PLL) system quality indicators  with a differential 
coupling. The article includes the definition of  the  dynamic, meansquared errors and  quality of transients of the 
phase-locked loop (PLL) caused by the changes of  the master   and disturbing  impacts,  its differential coupling was 
synthesized under conditions of increasing the  dynamic accuracy and  fast response in the complex roots of the 
characteristic equation. The paper provides a comparative evaluation of the PLL dynamic characteristics  with a 
differential coupling,  of the combined system and of the traditional system with the control policy by variation.  

Keywords:, PLL system, meansquared error, complex roots, characteristic equation, quality indicators,  dynamic 
characteristics   

 
Вступ. Постановка задачі. Для побудови загальнонаціональної мережі синхронізації з 

метою забезпечення синхронного режиму великого числа технічних пристроїв зв'язку, 
розташованих на великій території, широко використовуються системи фазового 
автопідстроювання частоти (ФАПЧ). Від показників якості цих систем залежить 
ефективність роботи мережі синхронізації, достовірність передачі інформації.  

Аналізу динамічних характеристик систем ФАПЧ і методам підвищення їх показників 
якості присвячено досить велике число наукових робіт таких вітчизняних і зарубіжних 
вчених, як Ліндсей В. Л. [1], Карякін В. Л. [2, 3], Клеппер Дж. і Френк Дж. [4] та інші. 

Проте вимоги до показників якості мережі синхронізації апаратури зв'язку безперервно 
зростають. Тому необхідно покращувати динамічні характеристики систем ФАПЧ, 
підвищувати основні показники якості цих систем - їх динамічну точність та швидкодію. 

В роботі [5] були визначені динамічні помилки системи ФАПЧ з диференціальної 
зв'язком. Основним завданням статті є визначення показників якості перехідних процесів 
системи ФАПЧ, диференціальна зв'язок якої синтезовано відповідно до умов підвищення 
динамічної точності і швидкодії системи. 

 

Показники якості перехідних процесів системи ФАПЧ, що викликаються зміною 
задаючого впливу 휶∆흎(풕). Передавальна функція 퐾 Д(푝) за помилкою системи ФАПЧ 
визначена   [5] та  [6] наступним чином: 
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Відповідно до (1) характеристичне рівняння системи 0=)(зF Д  має дійсні корені [6]: 
423542,264=;28236,176=;39865,123=,543728,204= _

3
_

2
_

1
_

3 CCC pppp .           (2) 
Помилка системи ФАПЧ з диференціальної зв'язком при задаючому впливі 
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При зміні задавального впливу за законом одиничної ступінчастої функції  
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початкове значення  i-ої перехідної складової помилки визначається як 
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Підставивши в (6) значення коренів  рівняння з (2) і коефіцієнтів з (1), отримаємо: 
 

.554395,29=,779562,149=,810215,27=,523742,150= 32
_

1
_

3 CCC AAAA         (7) 
 

Сума початкових значень компонент дорівнює 1, що підтверджує правильність обчислень:  
1=554395,29+779562,149+810215,27523742,150=+++ __

3213 CCC AAAA . 
Підставивши в (4) значення з (7) і 

коренів ip  характеристичного рівняння з (2), 
отримаємо вираз для перехідної складової 
помилки )(tДП  системи ФАПЧ з дифе-
ренціальної зв'язком, спричиненої ступінчас-
тим зміною задавального впливу )(t : 

3 1 2 3
ПαД 3 1 2 3( ) C C Cp t p t p t p t

C C Ct A e A e A e A e     
_ __ 204,620 _ 123,386150,523742 27,810215t te e     

_ _176,365 264,454149,779562 29,554395 .t te e      (8) 
Компоненти перехідної складової 

помилки зображені на Рис.1 кривими 1, 2, 3 і 
4 відповідно (масштаби кривих 1...4 
зменшені в 100 разів), перехідна складова 
помилки з диференційним зв'язком – крива 5. 

Для порівняльної оцінки впливу синтезованого диференційного зв'язку на перехідний 
процес системи ФАПЧ, спричиненого ступінчастою зміною задального впливу, на Рис. 2 
зображені перехідні складові помилки традиційної системи ФАПЧ з принципом управління 
за відхиленням (крива 1) [7], комбінованої системи (крива 2) [8] і системи з диференціальним 
зв'язком (крива 3). 

 
Рис.1. Перехідна складова помилки по фазі 

системи ФАПЧ 
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З рис.2 видно, що час перехідного 
процесу (час регулювання) завдяки введен-
ню диференційного зв'язку, синтезованого 
відповідно з умовою компенсації повільно 
затухаючої компоненти перехідного проце-
су, відповідної пари комплексно-
сполучених і коренів характеристичного 
рівняння системи і умовою підвищення 
порядку астатизма з першого до другого, 
вдалося, як і в комбінованій системі (див. 
(24) [8]) зменшити час перехідного процесу 
(підви-щити швидкодію системи) в  

5,4=06,027,0=LPP tt  рази.   (9) 
 

Показники якості перехідних процесів системи ФАПЧ з диференційним зв'язком, 
що викликаються зміною збурюючого впливу. Відповідно до передавальної функції 
помилкової системи ФАПЧ з диференціальної зв'язком щодо збурюючого впливу [5] 
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характеристичне рівняння системи 0=)( pF LД  має дійсні корені [3]: 
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Зображення помилки системи ФАПЧ з диференційним зв'язком при збурюючому впливі
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   згідно (10) дорівнює: 
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Перехідна складова помилки, що викликається зміною збурюючого впливу, дорівнює: 
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де    ,
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      i =  3, 1C, 2C, 3C, 5. 

При зміні збурюючого впливу за законом одиничної ступінчастої функції 
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L  початкове значення  i-ої компоненти 

перехідної складової помилки дорівнює 
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(14) 

Підставивши в (14) значення коренів характеристичного рівняння з (10) і коефіцієнтів з 
((9) [4]), отримаємо: 

.3915,44=,417578,0=,5406,8=,706767,0=,9752,36= 53
_

21
_

3 AAAAA CCC        (15) 
Сума початкових значень компонент дорівнює 0, що підтверджує правильність 

обчислень:   0=3915,44+417578,0+5406,8706767,0+9752,36=++++ __
53213 AAAAA CCC . 

Підставивши в (13) значення з (15) і значення коренів рi характеристичного рівняння, 
отримаємо вираз для перехідної складової помилки )(tПLД  системи ФАПЧ з диференційним  
зв'язком, спричиненої ступінчастою зміною збурюючого впливу )(tL : 

=++++=)( 53213
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C
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.3915,44+417578,0+5406,8706767,0+9752,36= 200454,264365,176_386,123620,204_ _____ ttttt eeeee    (16) 

 
Рис. 2. Перехідні складові помилок по фазі 
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Перехідна складова помилки відповідно до 
(16) зображена на Рис. 3 (крива 1).  

Для порівняльної оцінки впливу син-
тезованого диференціального зв'язку на пере-
хідний процес системи ФАПЧ, спричиненої сту-
пінчастою зміною збурюючого впливу, на Рис.3 
зображена також перехідна складова помилки 
традиційної системи ФАПЧ з принципом 
управління за відхиленням (крива 2) [9]) . 

З порівняння кривих 1 і 2 ( Рис. 3) випливає, 
що завдяки введенню диференційного зв'язку, 
синтезованого відповідно до умов перетворення 
статичної щодо збурюючого впливу в систему з 
астатизмом першого порядку та компенсації 
комплексно-сполучених і коренів характеристичного рівняння ( яким відповідає повільно 
загасаюча компонента перехідного процесу вихідної системи), вдалося в порівнянні з 
традиційною системою і комбінованою системою ФАПЧ зі зв'язком по задаючому впливу 
усунути помилку що встановилась і скоротити час перехідного прроцесу (збільшити 
швидкодію системи) в   4=06,024,0=PLДPL tt   рази. 

 

Висновок. Таким чином за допомогою диференціального зв'язку вдалося:  
– зменшити час перехідного процесу (підвищити швидкодію) системи, що викликається 

ступінчастою зміною задаючого впливу, як і в комбінованій системі, в 4,5 рази;  
– зменшити час перехідного процесу, що викликається ступінчастою зміною збурючого 

впливу в порівнянні з традиційною системою ФАПЧ з принципом управління за відхиленням 
і комбінованою системою зі зв'язком по задаючому впливу, в 4 рази. 
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Рис. 3. Перехідні складові помилок по фазі 


