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АЛГОРИТМИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЙОМУ СКЛАДЕНИХ СИГНАЛІВ  

У БАГАТОПРОМЕНЕВИХ КАНАЛАХ ЗВ'ЯЗКУ 
 

Беркман Л. Н., Варфоломеєва О. Г., Чумак Н. С., Похабова І. Е. Алгоритми оптимального прийому 
складених сигналів у багатопроменевих каналах зв'язку. В статті обґрунтовано актуальність розробки 
алгоритмів оптимального прийому складених сигналів в широкосмугових системах зв'язку. Визначено переваги 
використання складених сигналів і досліджено алгоритми оптимального прийому складених сигналів  в 
багатопроменевому каналі зв'язку. Запропоновано класифікаційну схему взаємодії методів прийому складених 
сигналів. Досліджено алгоритми завадостійкості за допомогою методів когерентного прийому і некогерентного 
прийому з когерентним складанням променів. Визначено алгоритми оптимальної обробки складених сигналів 
широкосмугових систем зв'язку і наведено структурні схеми оптимальних демодуляторів, які відповідають цим 
алгоритмам.  

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, складений сигнал, широкосмугова система, когерентний 
прийом, некогерентний прийом, щільність імовірності, імовірність помилки 

 
Беркман Л.Н., Варфоломеева О.Г., Чумак Н.С., Похабова И.Э. Алгоритмы оптимального приема 

составных сигналов в многолучевых каналах связи. В статье обоснована актуальность разработки 
алгоритмов оптимального приема составных сигналов в широкополосных системах связи. Рассмотрены 
преимущества использования составных сигналов и исследованы алгоритмы оптимального приема составных 
сигналов в многолучевом канале связи. Предложена классификационная схема взаимодействия методов приема 
составных сигналов. Исследованы алгоритмы помехоустойчивости для методов когерентного и  некогерентного 
приема с когерентным сложением лучей. Определены алгоритмы оптимальной обработки составных сигналов 
широкополосных систем связи и приведены структурные схемы оптимальных демодуляторов, которые 
соответствуют этим алгоритмам.  

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, составной сигнал, широкополосная система, когерентный 
прием, некогерентный прием, плотность вероятности, вероятность ошибки 

 
Вступ. Постановка задачі. Багатопроменеве поширення сигналів є одним з основних 

видів завад при здійсненні безпроводового зв'язку. Теорія алгоритмів обробки сигналів для 
випадку, коли разом з флуктуаційним шумом і зовнішніми завадами присутні частотно-
селективні завмирання, які викликані багатопроменевим розповсюдженням сигналу,  
знаходиться у стадії розвитку, про що свідчить велике число публікацій в науковій 
літературі, журналах і монографіях [1...10].  Для подолання негативних явищ, пов'язаних з 
багатопроменевим поширенням сигналів доцільно  використовувати широкосмугові системи 
зв'язку з складеними сигналами з великою базою, що  надає можливість активно боротися з 
наслідками багатопроменевого поширення і використовувати це явище для підвищення 
вірності передачі інформації. Згідно загальної теорії інформації загальною рисою складених 
сигналів є велика надмірність. Приймання цих сигналів, як і приймання будь-яких сигналів з 
надмірністю, можна здійснювати в цілому або поелементно. Тільки при обробці складеного 
сигналу в цілому можливо, зокрема, здійснити роздільне приймання променів при 
багатопроменевому поширенні сигналу і реалізувати повністю інші переваги складеного 
сигналу. Тому на даний час актуальною задачею є розробка   алгоритмів оптимального 
обробки складених сигналів широкосмугових систем зв'язку, що дозволить з єдиних позицій 
підходити як до дослідження самих сигналів, так і до методів їх приймання [1...5, 7]. 

Методи прийому складених сигналів в багатопроменевому каналі зв'язку утворюються 
як комбінації відповідних методів прийому в цілому по відношенню до променів і по 
відношенню до елементів складеного сигналу. Класифікаційна схема (Рис. 1) показує 
взаємодію методів прийому складених сигналів в кожному промені і методів складання 
променів в багатопроменевому каналі. 
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Рис. 1. Класифікаційна схема методів прийому складених сигналів  
 
Методи прийому складених сигналів в багатопроменевому каналі. Застосування 

складених сигналів, що мають автокореляційну функцію певного виду, дозволяє здійснювати 
роздільний прийом сигналів, які прийшли  різними шляхами в багатопроменевому каналі. В 
такому каналі кожен з надходжуваних променів несе інформацію про переданий сигнал, і 
використання всіх променів має підвищити вірність передачі повідомлень. Цього можна 
досягти шляхом складання роздільно прийнятих променів. Поділ променів в даному випадку 
необхідно лише тому, оскільки це сприяє їх складанню. При деяких методах прийому 
відбувається складання нерозділених променів. 

Задача складання променів аналогічна задачі складання сигналів при рознесеному 
прийомі і задачі прийому сигналів з надмірністю. Це завдання оптимального використання 
надмірності прийнятих сигналів і вирішується методами прийому в цілому. Розглядаючи 
окремо прийняті промені як елементи цілого сигналу на основі алгоритмів прийому в цілому, 
можна побудувати відповідні алгоритми складання променів. 

У більш загальному вигляді оптимальні алгоритми прийому складених сигналів в 
багатопроменевому каналі зв'язку можуть бути отримані на підставі критерію ідеального 
спостерігача. Відповідні алгоритми складання променів, звичайно, збігаються з алгоритмами 
прийому в цілому. Тому методи складання променів класифікуються відповідно до методів 
прийому в цілому. Методи прийому складених сигналів в багатопроменевому каналі зв'язку 
утворюються як комбінації відповідних методів прийому в цілому по відношенню до 
променів і по відношенню до елементів складеного сигналу. 

Дослідимо методи прийому складених сигналів на прикладах когерентного прийому в 
цілому і  некогерентного прийому з когерентним складанням променів і елементів. 

При когерентному прийомі в цілому сигнал, що приймається за умови передачі r-го 
варіанта (r =1, 2, ..., m) можна представити в наступному вигляді: 

 (1) 

де     – складений сигнал, відповідає передачі  r-го 

символу і складається з N взаємоортогональних елементів на інтервалі посилки Т;  
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 – невизначена фаза k-го елемента сигналу в i-му промені;  
L – число прийнятих променів;        – коефіцієнт передачі по i-го променя;  

 – затримка i-го променя відносно першого;       – флуктуаційна завада. 
Згідно критерію ідеального спостерігача приймач при рівноімовірних символах повинен 

прийняти рішення про передачу r-го символу, якщо при всіх : 
   )t(s/)t(x)t(s/)t(x qr    (2) 

де   )t(s/)t(x r  – умовна щільність імовірності прийому сигналу  при передачі , 
дорівнює щільності імовірності реалізації завади вираженої у вигляді наступної різниці: 

 (3) 

Щільність імовірності заданої реалізації завади на інтервалі (0-Т) може бути 
представлена у вигляді: 

 (4) 

де    – спектральна щільність завади;     – розмірність простору завади 
(подвоєний добуток тривалості реалізації на смугу пропускання каналу). 

Підставляючи (3) в (4), отримуємо: 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

де   – потужність прийнятого сигналу; 

 – потужність r-го варіанту сигналу. 

Після низки перетворень із врахування (1)...(5) отримаємо наступне оптимальне правило 
рішення про прийом r-го символу для систем з активною паузою  при повністю 
відомому сигналу 

>  . (6) 

Вираз (6) є алгоритмом  когерентного складання променів при когерентному прийомі 
елементів сигналу. У відповідності з цим алгоритмом кожен промінь приймається 
когерентно, і потім ці промені складаються з урахуванням коефіцієнта передачі променя . 

Блок-схема приймача, що реалізує алгоритм (6), зображена на Рис. 2.  
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Рис. 2. Блок-схема приймача когерентного прийому в  багатопроменевому каналі 

 
Приймач складається з L когерентних приймачів окремих променів, на входи яких 

сигнал подається з урахуванням коефіцієнта передачі даного променя.  
Сигнали з виходів приймачів, відповідні однойменним варіантам сигналу різних 

променів, додаються і подаються на схему порівняння. Крім того, приймач містить пристрій 
визначення коефіцієнтів передачі прийнятих променів. 

Якщо обрати  межі  інтегрування  таким чином, щоб час аналізу сигналу   (0-T) був 
спільним для всіх променів і сусідні посилки сигналу не перекривалися, то алгоритм (6) 
можна представити також у вигляді: 

 > , (7) 

де    – затримка i-го променя щодо останнього прийнятого. 
Алгоритм (7) відрізняється від звичайного алгоритму когерентного прийому складених 

сигналів в цілому тим, що в даному випадку аналізується сумарний сигнал, складові якого 
затримані і сфазовані у відповідності з розташуванням прийнятих променів. На Рис. 3 
представлена блок-схема приймача, що реалізує алгоритм (7) у випадку, коли невизначена 
фаза сигналу в кожному промені однакова для всіх елементів, тобто .  

 

 
Рис. 3. Блок-схема когерентного приймача  при додаванні променів на його вході 
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Приймач містить L гілок підстроювання і фазування сигналу по числу прийнятих 
променів. У кожній гілці сигнал множиться на коефіцієнт передачі променя  і затримується 
на час  запізнення цього променя щодо останнього; далі вводиться зміщення фази таким 
чином, щоб всі промені на виході гілок мали однакову невизначену фазу. 

На виході гілок фазування сигнали підсумовуються і подаються на когерентний приймач 
складених сигналів. Крім того, приймач містить пристрої визначення коефіцієнтів передачі 
променів , затримок променів  і невизначених фаз  . 

Визначимо алгоритм некогерентного оптимального прийому при наступних умовах: в 
місці прийому відомі коефіцієнти передачі променів  Невизначені фази елементів сигналу 
у всіх променях  однакові, але невідомі, тобто . У разі нерівності ми робимо їх 
рівними, створюючи фразування всіх променів (якщо потрібно, то і елементів).Умовна 
щільність імовірності прийому сигналу  при передачі : 
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де      – функція, сполучена по Гільберту з ;     ; 

      – потужність прийнятого сигналу; 

       – потужність r-го варіанту сигналу. 

Для знаходження оптимального в цьому випадку алгоритму прийому усереднимо (8) по 
всіх можливих значеннях фази  в інтервалі 0-  вважаючи, що всі значення 
рівноімовірні: 

 (9) 

Після усереднення:  

, (10) 

 
де I0  – модифікована функція Бесселя нульового порядку, 

Правило рішення про прийом r-го символу для систем з активною паузою: 
 

 > . (11) 

 

Величини  і .є геометричною сумою векторів, відповідних сигналів різних 
променів, які складаються когерентно, так як мають однакову фазу [8]. 
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Враховуючи, що  при > 0 є монотонною функцією, правило рішення (11) 
можна спростити: 

> . (12) 
 

Відповідно до алгоритму (12) відносно променів виконуються ті ж операції, що і у 
відношенні елементів при некогерентному прийомі з когерентним накопиченням. Таким 
чином, оптимальним методом прийому, коли фази сигналів всіх променів невідомі, але 
рівні, є некогерентний прийом з когерентним складанням променів і елементів.  

Величину  можна також представити у вигляді: 
 

 (13) 

 

Блок-схема приймача, що реалізує алгоритм (12) при обчисленні за формулою (13), 
аналогічна блок-схемі, зображеної на Рис. 3 із заміною когерентного приймача на 
некогерентний. Цей приймач може бути реалізований за допомогою будь-якого з 
розглянутих з методів. Якщо промені, які надходять мають однакову фазу, то необхідність у 
пристроях фазування променів відпадає. 

Блок-схема гілки приймача для обчислення величини  відповідно до (13) наведено 

на Рис. 4. Приймач у загальному вигляді повинен містити пристрої визначення ,  і 

генератор сигналів . 
 

 
 

Рис. 4. Блок-схема некогерентного приймача з когерентним складанням  
променів і елементів сигналу 
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Розглянемо вирази для імовірностей помилки при когерентному і оптимальному 
некогерентному методах прийому деяких видів складених сигналів у двійкових системах, 
відповідно перетворивши відомі вирази для поелементного прийому [4, 8]. 

 

Когерентний метод прийому в цілому. Вираз імовірності помилки для даного випадку: 
 

 ,км kF Nh    (14) 
 

де      
21 exp

22 x

yF x dy
  

    
 ;   

  – коефіцієнт, що дорівнює 2  для систем з протилежними сигналами;   1 – для систем 

з ортогональними сигналами з активною паузою;  
1
2

 – для систем з пасивною паузою. 

Для систем з однократною ФРМ:  
 

 2 2 ,км kF Nh   (15) 

 
Некогерентний прийом з когерентним накопиченням. При прийомі ортогональних в 

посиленому сенсі сигналів з активною паузою [9] імовірність помилки дорівнює: 
21 ex p

2 2
kN h 

   
 

оп т
, (16) 

при прийомі сигналів з однократною ФРМ: 

 21 exp
2 kNh  ФРМ . (17) 

 
У багатопозиційних системах з числом варіантів сигналу m імовірності помилки 

будуть визначатися наступними виразами, для двох видів прийому. 
 

 Когерентний прийом в цілому при прийомі ортогональних сигналів з активною паузою: 
 

1 exp 1, 4
2

kNhm
 

     
 

лютого

опт
. (18) 

При прийомі складених сигналів з багатократної ФРМ 
 

2 2 sin
2k nF N h  

   
 

ФРМ
, (19) 

де   n – кратність системи,   2nm  . 
 

Некогерентний прийом з когерентним накопиченням при прийомі ортогональних 
сигналів з активною паузою [10]: 
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де       
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. 

Тому можемо зробити  висновок, що у відповідності з виразами (15)...(20) імовірність 
помилки при когерентному та некогерентному з когерентним накопиченням методах 
прийому при рівній енергії складених сигналів не залежить від бази і смуги частоти сигналу. 
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Висновки. При дослідженні алгоритмів оптимального прийому складених сигналів у 
багатопроменевому каналі визначено: 

– когерентний метод прийому, коли фази сигналів всіх променів відомі. Відповідно 
алгоритму кожен промінь приймається когерентно, і потім ці промені складаються з 
урахуванням коефіцієнта передачі променя ; 

– коли фази невідомі, але рівні – це некогерентний прийом з когерентним складанням 
променів і елементів. Показник  є геометричною сумою векторів, відповідних сигналів 
різних променів, які складаються когерентно; 

– імовірності помилки при різних методах прийому складених сигналів при флук-
туаційних завадах. Встановлено, що завадостійкість методу когерентного прийом в цілому й 
некогерентного прийому з когерентним накопиченням не залежить від бази сигналу. 
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ПОБУДОВА ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 
 

Копійка О. В. Побудова єдиної інформаційної платформи телекомунікаційного оператора. 
Вирішується задача синтезу інформаційно-комунікаційних систем телекомунікаційного оператора на базі 
єдиної інформаційної платформи, яка забезпечує автоматизацію виробничого та управлінського процесів, 
операційної діяльності, транспортної та загальносистемної інфраструктури. Для формування платформи 
пропонуються удосконалені елементи галузевої концепції Frameworx, які є сукупністю розробок ТМ Forum, 
заснованих на кращих практичних рішеннях, методологіях та інформаційних технологіях. Frameworx  
стандартизована на міжнародному рівні і націлена на побудову систем підтримки бізнесу та операційної 
діяльності OSS/BSS.  

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні системи, синтез, єдина інформаційна платформа,  
телекомунікаційний оператор 

 
Копейка О. В. Построение единой информационной платформы телекоммуникационного оператора. 

Решается задача синтеза информационно-коммуникационных систем телекоммуникационного оператора на 
базе единой информационной платформы, которая обеспечивает автоматизацию производственного и 
управленческого процессов, операционной деятельности, транспортной и общесистемной инфраструктуры. Для 
формирования платформы предлагаются усовершенствованные элементы отраслевой концепции Frameworx, 
которые представляют собой совокупность разработок ТМ Forum, основанных на лучших практических 
решениях, методологиях и информационных технологиях. Frameworx стандартизирована на международном 
уровне и нацелена на построение систем поддержки бизнеса и операционной деятельности OSS / BSS. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные системы, синтез, единая информационная 
платформа, телекоммуникационный оператор 

 
Введення та постановка задачі.  
Вирішується задача побудови  інформаційної платформи телекомунікаційного оператора 

яка складається із: структури бізнес-процесів; структури підсистем; інформаційної 
структури; інтеграційної структури та базується на п`яти  основних принципах, а саме 
загальна інформаційна модель; загальна спільно використовувана телекомунікаційна 
інфраструктура; чітко встановлені інтерфейси; незалежність бізнес-процесів і 
застосовуваних підсистем; використання розподіленої системи з нежорсткими зв'язками між 
її компонентами. Графічне зображення цієї задачі представлено на Рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Задача побудови  інформаційної платформи телекомунікаційного оператора  
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Для телекомунікаційного оператора пропонуються удосконалені елементи концепції 
Frameworx: у якості структури бізнес-процесів використовується модифікована карта бізнес-
процесів  Telecom Operations Map (eTOM); структури підсистем – модифікована карта 
підсистем  Telecom Application Map (TAM); інформаційної структури - модифікована модель 
даних Shared Information/Data (SID) model; інтеграційної структури - модифіковане 
інтеграційне середовище Integration Program (TIP). Для автоматизації інших об`єктів 
використовуються індивідуально розроблені структури з використанням рекомендацій 
Frameworх [1-11]. 

 
1. Математична формалізація наукової проблеми 
Будемо вважати, що єдина інформаційна платформа складається з простору  

множин  , , ,V D F E , де   V – бізнес-процеси;   D – підсистеми;    F – елементи 
інформаційної структури;   E – елементи інтеграційної структури. 

 

Структуру єдиної інформаційної платформи запишемо у вигляді:  
, , ,v d f e  ,  де: FfDdVv  ,, . 

У якості зовнішніх факторів, які впливають на структуру та функціональність єдиної 
інформаційної платформи є принципи побудови, які описуємо у вигляді простору множин: 

, , , ,X Q Y Z J , де   X – загальна інформаційна модель;    Q – загальна телекомунікаційна 
інфраструктура;      Y – чітко встановлені  інтерфейси;     Z – незалежність бізнес-процесів  
підсистем;    J – розподілена система з нежорсткими зв'язками між її компонентами.  

Залежність від принципів побудови  єдиної інформаційної платформи опишемо у 
вигляді:  

, , , ,x q y z j  , 
де:  

XxXx  , ,     QqQq  , ,      YyYy  , ,      ZzZz  , ,      JjJj  , . 
 

У тому числі враховуємо множину цілей 
r ,R r x  . 

Таким чином, структуру єдиної інформаційної платформи запишемо у вигляді: 
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2. Принципи побудови єдиної інформаційної платформи 
 

2.1. Загальна інформаційна модель  (X) 
Інтеграція ІКС означає, що підсистеми повинні  забезпечувати обмін даними. І щоб 

даний процес був ефективним, кожна підсистема повинна взаємодіяти з іншими. Щоб 
відбувався обмін даними між системами їм необхідно мати стандартний формат інформації. 
Спроба перетворити ієрархічні продукти в неієрархічні, не втрачаючи при цьому 
інформацію, було б неможливо. Єдина інформаційна модель для даних, якими обмінюються 
підсистеми, забезпечує вирішення цієї проблеми. Тому пропонується загальна інформаційна 
модель, яка вирішує всі задачі єдиної інформаційної платформи.  
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2.2. Загальна спільно використовувана телекомунікаційна інфраструктура (Q) 
В середині 2000-х років настала ера конвергентних послуг. Тому, була вирішена задача 

об'єднання окремих OSS-систем для надання такої можливості, як «Flow-through 
provisioning» («моніторинг ходу процесу»), коли замовлення можна було б розмістити он-
лайн і відбувся  б автоматичний моніторинг одержуваного результату без участі персоналу. 
Однак, для великих телекомунікаційних операторів  з сотнями окремих OSS-систем швидке 
збільшення інтерфейсів стало серйозною проблемою. Кожна OSS повинна була взаємодіяти з 
багатьма іншими, приводячи до експоненціального зростання числа інтерфейсів при 
збільшенні числа OSS-систем. Тому, доцільно використовувати спільну телекомунікаційну 
інфраструктуру (Common Communications Infrastructure, CCI). У цій моделі OSS-системи 
взаємодіють з CCI, а не безпосередньо одна з одною. CCI таким чином дозволяє підсистемам 
взаємодіяти, використовуючи CCI для їх з'єднання. Кожна підсистема вимагає тільки одного 
інтерфейсу (до CCI), а не багатьох. У зв`язку з чим, значно знижена складність всієї системи. 
Також CCI може забезпечувати інші сервіси, включаючи забезпечення безпеки, 
перетворення даних і т.п. В дисертації це положення модифіковано і запропоновано 
використовувати проміжну інформаційну систему, яка б взяла на себе функції управління 
CCI, а архітектура відповідала відомим моделям service delivery platform (SDP) (зазвичай це 
набір компонентів, які забезпечують архітектуру доставки послуг (наприклад, створення 
служби, управління сеансами і протоколами)) [12-13]. 

 

2.3. Чітко встановлені певні інтерфейси (Y) 
Даючи вище характеристику принципу взаємодії підсистем з CCI, стає зрозуміло про 

необхідність розробити ці інтерфейси, причому, як з точки зору застосовуваної технології 
(наприклад, Java/JMS або Web-сервіси/SOAP), так і з точки зору функціональних 
можливостей підсистем, даних, які використовуються, початкових і кінцевих умов і т.п. 
Тому, слід задокументувати ці інтерфейси і, таким чином, інтерфейси стають чітко 
визначеними і встановленими та  розглядаються як доповнення до специфікацій API 
(Application Programming Interface). 

 

2.4. Незалежність бізнес-процесів і застосовуваних підсистем  
Коли ІКС в межах єдиної інформаційної платформи пов'язані разом, бізнес-процеси, які 

вони підтримують, поширюються на всю IT сферу підприємства. В результаті виникає 
ситуація, коли певний процес стартує з підсистеми A, яка обробляє деякі дані і яка потребує 
в подальшому  виклику підсистеми B, яка в свою чергу також вимагає обробку даних і 
викликає підсистему С і т.д. Як наслідок, вкрай важко визначити який з етапів процесу є 
поточним в даний момент. І ще складнішою є задача зміни даного процесу, внаслідок його 
розподіленої природи. Припускаємо, що процес повинен управлятися як частина єдиної 
інформаційної платформи з використанням будь-якого механізму, що забезпечує 
послідовність виконання дій і відповідального за здійснення контролю ходу бізнес-процесу 
від однієї підсистеми до іншої. Таким чином, даний механізм ініціював би процес на 
підсистемі A, яка би повертала контроль назад. Після цього даний механізм викликав би 
підсистему B і так далі. В такому випадку, було б завжди можливо визначити який з етапів 
бізнес-процесу виконується в даний момент часу, оскільки контроль за його ходом був би 
вже централізованим. При цьому зміни процесу могли б оброблятися з використанням 
певного інструментарію згаданого механізму. Ясно, що деякі складові процесу нижнього 
рівня будуть вбудовані в окремі підсистеми, але це повинно розташовуватися нижче того 
рівня, на якому виконуються значущі для бізнесу функції, тобто нижче того рівня на якому 
функціонують застосовувані стандарти і політики підприємства.  
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2.5. Використання розподіленої системи з нежорсткими зв'язками між її 
компонентами (Z) 

Нежорсткий зв'язок між елементами припускає, що кожна підсистема є порівняно 
незалежною від інших підсистем в рамках загальної системи. Таким чином, в оточенні з 
нежорсткими зв'язками, в одну підсистему можуть бути внесені зміни без впливу на інші. 
Принаймні, даний принцип іноді може розглядатися, як надання можливості впроваджувати 
підсистеми за схемою «plug and play» (включай та працюй), оскільки вони є настільки 
незалежними по відношенню одна до одної, що можуть бути замінені без впливу на систему 
в цілому. Використання «розподіленої системи» передбачає набір інтегрованих і 
взаємодіючих одна з одною підсистем, а не монолітної підсистеми для управління всіма 
операціями підприємства. 

 
3. Концептуальний підхід до синтезу структури платформи 
Концепція єдиної інформаційної платформи забезпечує побудову сучасної 

інфраструктури національного масштабу на основі конвергенції інформаційно-
комунікаційних систем  для розв'язання задач електронного урядування та корпоративного 
бізнесу, що надає можливість забезпечити якісний і повсюдний доступ клієнтів до ІТ-
сервісів та служб. 

Розглянемо декомпозицію платформи у вигляді: 
  10 , 

де 0 та 1 визначають базову структуру, яка проектується виходячи з мінімально очікуваних 

minr та прогнозних prr цілей. В той час як  1 та 2 розрахункові підмножини цілей, які 
відповідають прогнозним prr  та реальним r цілям. 

Тоді стан єдиної інформаційної платформи в залежності від цілей запишемо у вигляді: 
 

       prpr rrrrrr \*\*** minmin   . 
 

Дуже важливим показником є співвідношення наявного та необхідного часу на 
створення структури платформи. 

Наявний час для створення структури платформи до початку та в ході її функціонування 
запишемо у вигляді: 

 

0 , 0xt t t t   . 
 

Необхідний час для створення структури платформи: 
 

    minmin \**
0

rrr
t

prht   ,   * \ prr r
t xh t  , при    tht tx   . 

 

Основну спрямованість процесу оптимізації опишемо у вигляді: 
 

   ,       1,        2 ,  ... ,   N   . 
 

Визначення області припустимих рішень, щодо побудови структури єдиної 
інформаційної платформи запишемо у вигляді:   

 

  


 ,, 0
* a  . 

 
Висновки 
За рахунок синтезу інформаційно-комунікаційних систем телекомунікаційного 

оператора на базі єдиної інформаційної платформи яка складається із: структури бізнес-
процесів; структури підсистем; інформаційної структури; інтеграційної структури та 
базується на п`яти  основних принципах, а саме загальна інформаційна модель; загальна 
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спільно використовувана телекомунікаційна інфраструктура; чітко встановлені інтерфейси; 
незалежність бізнес-процесів і застосовуваних підсистем; використання розподіленої 
системи з нежорсткими зв'язками між її компонентами,  досягаємо підвищення ефективності 
функціонування інформаційно-комунікаційних систем завдяки надання їм властивості 
єдиної, гнучко масштабуємої, інформаційної платформи, що забезпечує створення 
інформаційно-управляючого простору для автоматизації складних організаційно-технічних 
об’єктів. 
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АЛГОРИТМЫ И УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ L- И R-ОЦЕНОК  

НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИЙ L-ГРУППЫ  
 
Попов А. О. Алгоритми та пристрої формування L- і R-оцінок на основі операцій L-групи. 

Запропоновано підхід до опису L- і R-оцінок на основі операцій L-групи. В результаті застосування такого 
підходу отримані алгоритми та пристрої формування L- і R-оцінок. Наводяться значення відносної та 
абсолютної асимптотичної ефективності оцінювання параметра зсуву запропонованими алгоритмами та 
пристроями для деяких симетричних розподілень помилок вимірювань. 

Ключові слова: вибірковий простір,  L-група,  L- оцінка,  R- оцінка,  систолічний процесор,  ефективність 
оцінювання,  розподілення помилок вимірювань    

 
Попов А. А. Алгоритмы и устройства формирования L- и R-оценок на основе операций L-группы. 

Предлагается подход к описанию L- и R-оценок на основе операций L-группы. В результате применения такого 
подхода получены алгоритмы и устройства формирования L- и R-оценок. Приводятся значения относительной 
и абсолютной асимптотической эффективности оценивания параметра сдвига предложенными алгоритмами и 
устройствами для некоторых симметричных распределений ошибок измерения. 

Ключевые слова: выборочное пространство,  L-группа,  L-оценка,  R-оценка, систолический процессор,  
эффективность оценивания,  распределение ошибок измерения 

 
Введение. Одной из наиболее общих задач обработки сигналов на фоне помех (шумов) 

является оценивание сигналов и их параметров. К данной задаче могут быть сведены также и 
другие, например, задачи обнаружения, различения и разрешения сигналов.  

В большей части работ по точечному оцениванию – от учебной до узкоспециальной 
наиболее употребительной моделью косвенного измерения неизвестного  
неслучайного скалярного параметра  является случай его аддитивного взаимодействия  
со статистически независимыми ошибками измерений в линейном выборочном  
пространстве LS(X,BX;+) [1...4]: 

( )i iX   f N   , 
где     f() – некоторая известная  взаимнооднозначная функция от измеряемого параметра;  

{Ni}  независимые ошибки измерения с распределением из класса распределений с 
симметричной плотностью распределения вероятностей (ПРВ) ( )Np z = ( )Np z , 
представленные выборкой N=(N1,…,Nn), NiN, причем NLS(X,BX;+);  

{Xi} – результаты измерений, представленные выборками X=(X1,…,Xn), Xi X: 
XLS(X,BX;+);  

«+»    операция суммы линейного выборочного пространства LS(X,BX;+);  
i=1,…,n – индекс элементов статистических совокупностей {Ni}, {Xi};  
n – объем выборок N=(N1,…,Nn), X=(X1,…,Xn). 

Предметом последующего рассмотрения будут вопросы формирования оценок 
неизвестного неслучайного параметра в выборочном пространстве со свойствами L-группы. В 
существующей алгебраической литературе L-группы известны достаточно давно и хорошо 
исследованы [5, 6]. Выборочное пространство L(X,BX;+,,) со свойствами L-группы 
определяется как вероятностное пространство (X,BX), в котором одновременно выполняются 
аксиомы дистрибутивной решетки L(X,BX;,) с операциями верхней и нижней граней 
соответственно: ab=supL{a,b}, ab=infL{a,b}; a,bL(X,,), а также аксиомы аддитивной 
коммутативной группы L(X,BX;+) линейного выборочного пространства LS(X,BX;+).  

Последнее обстоятельство позволяет, с одной стороны, существенным образом расширить 
алгебраические свойства рассматриваемого выборочного пространства, а, с другой стороны, 
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описывать алгоритмы и устройства обработки сигналов в терминологии не только аддитивной 
коммутативной группы линейного пространства, но и с привлечением операций решетки. 

В практических приложениях достаточно обоснованные допущения об известности 
распределения генеральной совокупности встречаются крайне редко, в связи с  
этим ряд специалистов в области математической статистики формулируют следующие 
вопросы [4, 7, 8]. Во-первых, каково поведение оптимальных (по некоторому критерию) 
оценок, построенных для одних распределений, в случае их применения к выборкам с 
другими распределениями; а, во-вторых, каким образом возможно получение оценок, 
устойчивых к различным распределениям из заданного класса.   

Целью статьи является получение алгоритмов и устройств формирования L- и R-оценок 
неизвестного неслучайного параметра сдвига в выборочном пространстве со свойствами L-
группы, устойчивых по отношению к широкому классу симметричных распределений.  

 
Основная часть. Всякую пару случайных выборок 1( ,..., )nX X X , 1( ,..., )nY Y Y

L(X,BX;+,,) можно рассматривать как частично упорядоченное множество X Y , в 
котором между двумя парами значений выборок ,i jX X X , ,i kX Y X Y   определено 

отношение порядка i jX X , i kX Y  (или i jX X , i kX Y ). Тогда частично 
упорядоченное множество X Y  является решеткой с операциями верхней и нижней граней 
соответственно:  

sup { , }i j X Y i jX X X X   ,  inf { , }i j X Y i jX X X X   ; 

sup { , }i k X Y i kX Y X Y   ,  inf { , }i k X Y i kX Y X Y   , 
и если i jX X , то i j iX X X   и i j jX X X  , а если i kX Y , то i k iX Y X   и 

i k kX Y Y   [5, 6]: 

iX  jX 
;

,
i j i

i j j

X X X

X X X

 
  

    i kX Y 
;
.

i k k

i k i

X Y Y
X Y X

 
  

 

Естественным образом определим в выборочном пространстве L(X,BX;+,,)  операцию 
сложения i jX X , i kX Y  между парами элементов ,i jX X X , ,i kX Y X Y   выборок X, 

Y L(X,BX;+,,). Тогда выборочное пространство L(X,BX;+,,) является решеточно-
упорядоченной группой (Lгруппой). 

Во всякой  Lгруппе справедливы следующие утверждения [5, 6]:  
      1) L(X,BX;+)  – группа;            2) L(X,BX; ,)   решетка. 
 
1. Алгоритмы и устройства формирования упорядоченной выборки на основе 

операций решетки. Часто бывает нужным упорядочить элементы выборки упорядочивают 
по возрастанию, т.е. получают новую выборку (1) (2) ( )( , ,..., )nX X X X  , в которой элементы 
связаны отношением порядка: 

(1) (2) ( 1) ( )... n nX X X X    . 

При этом выборка (1) (2) ( )( , ,..., )nX X X X   называется вариационным рядом [9] или 

ранжированной выборкой [10], а ( )iX , ( )iX X   называется i-й порядковой статистикой  [7]. 
Структурная схема устройства, называемого систолическим процессором [11], которое 

реализует метод упорядочения выборки последовательно-параллельным попарным 
объединением с попарной перестановкой для объема выборки, равного семи, и 
неотрицательной определенности её элементов, показана на Рис. 1а. Далее такое устройство 
будем называть систолическим процессором на бинарных элементах для формирования 
упорядоченной выборки.  
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Структурная схема систолического процессора, реализующего метод упорядочения 
выборки последовательно-параллельным тернарным объединением с тернарной 
перестановкой для объема выборки, равного девяти, показана на Рис. 1б. Далее такое 
устройство будем называть систолическим процессором на тернарных элементах для 
формирования упорядоченной выборки.  

 

 
Рис. 1а. Структурная схема систолического процессора (объем выборки равен 7) 

 

 
Рис. 1б. Структурная схема систолического процессора (объем выборки равен 9) 

 
Пример работы систолических процессоров, изображенных на Рис. 1а, 1б, поясняется в 

Табл. 1а, 1б, соответственно, где 1 2 8, ,...,y y y  – векторы состояний, описывающие сигналы на 
выходе соответствующего каскада обработки. В соответствии с указанными выше 
алгоритмами обработки, количество двух- (трех-) входовых элементов, реализующих на трех 
своих выходах операции верхней/ нижней граней, а также вычисление медианы (показано 
символом  ), в нечетном каскаде обработки на единицу больше числа этих элементов в 
четном каскаде. На входах систолических процессоров подаются значения элементов 
исходной выборки 1 2( , ,..., )nX X X X  (при необходимости и нулевой элемент 0 
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выборочного пространства L(X,BX;+,,)), а на выходе снимаются значения элементов 
упорядоченной выборки (1) (2) ( )( , ,..., )nX X X X  . 

Табл. 1а 

 
 
 

Табл. 1б 

 
 

2. Алгоритмы и устройства формирования L-оценок на основе операций L-группы. 
Несмотря на то, что M-оценки обладают достаточно хорошими робастными свойствами, во 
многих практических приложениях L-оценки могут оказаться более предпочтительными с 
точки зрения обеспечения простоты их вычислений. Анализ взаимосвязи между M-оценками 
и L-оценками приводится, например, в [4, 12] 
 

Определение 1. L-оценками , ( )n LT X называются оценки в виде линейной комбинации от 
порядковых статистик [7, 13]: 

, ( )
1

( )
n

n L i i
i

T X a X


  ,                                                         (1) 

где  1 2( , ,..., )nX X X X  – исходная выборка;   (1) (2) ( )( , ,..., )nX X X X   – упорядоченная 

исходная выборка;   ia  – некоторые коэффициенты: 1n i ia a   , 
1

1
n

i
i

a


 . 
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Общий вид структурных схем устройств формирования L-оценок на основе 
систолических процессоров на бинарных / тернарных элементах показаны на Рис. 2а, 2б, 
соответственно.  

 
Систолические процессоры на бинарных / тернарных элементах здесь и далее 

обозначаются символами бинарных операций решетки ,   выборочного пространства 
L(X,BX;+,,) со свойствами L-группы и взятия медианы   соответственно. Заметим, что 
для обработки выборки 1 2( , ,..., )nX X X X  с четным числом элементов, причем 

2 ,n k k  N , целесообразно использовать систолический процессор на бинарных 
элементах (см. рис. 1а), в то время как для обработки выборки с нечетным числом элементов, 
причем 3 ,n k k  N  лучше использовать систолический процессор на тернарных 
элементах (см. Рис. 1б). 

Среди L-оценок различают винсоризированные средние оценки, оценки усеченного 
среднего, оценки линейно-взвешенного среднего.  

 

Определение 2. Винсоризированными средними оценками ( , )nW X p  называются L-
оценки вида: 

1
( 1) ( ) ( )

2

1( , ) ( 1)( )
n r

n r n r i
i r

W X p r X X X
n

 
 

 

 
    

 
 ;                                 (2) 

где 1
2

r
np   , 1

20 ( 1)r n   , 
1

(( 1) / 2)2( , )n nnW X X  ,                                                   (2а) 

где 1
2 ( 1)r n  , n  нечетное. 

Структурные схемы устройств формирования винсоризированных средних оценок 
( , )nW X p  на основе систолических процессоров на бинарных/ тернарных элементах, которые 

реализуют вычисление оценок по формулам (2), (2а), показаны на Рис. 3а, 3б соответственно. 

 

Рис. 2а Рис. 2б 

Рис. 3а Рис. 3б 
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Здесь заметим, что для обработки выборки 1 2( , ,..., )nX X X X  в соответствии с 
формулой (2) можно использовать систолический процессор на бинарных или тернарных 
элементах в зависимости от четности (нечетности) объема выборки n, в то время как для 
обработки выборки с нечетным числом элементов, лучше использовать систолический 
процессор на тернарных элементах. 

 

Определение 3. Оценками усеченного среднего ( , )nL X  , которые также будем 
обозначать X , называются L-оценки вида: 

X = ( )
1

1( , )
2

n r
n i

i r
L X X

n r



 
 


 ,       (3) 

где / 1/ 2r n   ; [ ]r n  , [ ]t  – наибольшее целое, меньшее или равное t. 
Оценки усеченного среднего X  составляют важный сегмент в классе L-оценок. Кроме 

того, выборочное среднее X  и медиана X представляют собой два крайних варианта оценки 
(3), когда не отбрасывается ни один элемент выборки ( 0  ), либо отбрасываются все, за 
исключением элементов (( 1) / 2)nX  , если n нечетно, или пары ( / 2)nX , ( / 2 1)nX  , если n 

четно. Cтруктурные схемы устройств формирования оценок усеченного среднего X   
на основе систолических процессоров на бинарных/ тернарных элементах показаны на 
Рис. 4а, 4б соответственно. 

 

 
3. Алгоритмы и устройства формирования R-оценок на основе операций L- группы.  

Рассмотрим кратко еще один класс оценок центра симметричного распределения, а именно, 
R-оценки. R-оценки основаны на применении ранговых критериев для проверки гипотез о 
значении центра симметрии распределения [14]. Здесь приведем определение R-оценок из 
[15], которое запишем в терминологии выборочного пространства L(X,BX;+,,) со 
свойствами L-группы.  
 

Определение 4. R-оценкой называется решение уравнения относительно параметра m: 
2

1
( ) 0

2 1

n
i

i

iW m e K
n

    
 ,                                              (4) 

где 1[( ) ( )]i i ie X m X m     ; 1(t) – единичная ступенчатая функция Хевисайда; 

1 2( , ,..., )nX X X X  – исходная выборка; K(t) – неубывающая функция, определенная на 
интервале ]0,1[, которая удовлетворяет условию: (1 ) ( )K t K t   .  

Среди R-оценок можно выделить оценки Ходжеса-Лемана ( )nW X , ( )nW X , которые 

представляют собой медиану ( 1) / 2n n   ( ( 1) / 2n n  ) попарных средних 1
, ( ) ( )2 ( ),i j i jm X X   

включающих (исключающих) сами наблюдения соответственно:  

Рис. 4а Рис. 4б 
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,( ) med{ }n i j
i j

W X m


 ;                                                           (5а) 

 

,( ) med{ }n i j
i j

W X m


  ,                                                          (5б) 

где ,med{ }i ja  – медиана элементов некоторого выборочного множества ,{ }i ja , ,i I j J  . 

Cтруктурные схемы устройств формирования оценки Ходжеса-Лемана ( )nW X  на основе 
систолических процессоров на бинарных/ тернарных элементах показаны на Рис. 5а, 5б, 
соответственно.  

 

 
 

В случае четного значения количества ( 1) / 2K n n   ( 2mod 0K  ) попарных средних 

,i j km Y , 1,...,k K  вычисление оценки ( )nW X  по формуле (5б) осуществляется с 
помощью систолического процессора на бинарных элементах (Рис. 5а). В случае нечетного 
значения количества ( 1) / 2K n n   ( 2mod 1K  ) попарных средних ,i j km Y , 1,...,k K  

формирование оценки ( )nW X  по формуле (5б) выполняется на основе систолического 
процессора на тернарных элементах (Рис. 5б).  

 
4. Сравнительная эффективность L- и R-оценок. Одной из сторон качества оценок 

является их асимптотическая относительная эффективность оценок относительно оценки 
выборочного среднего X , которая показывает насколько лучше (или хуже) исследуемая 
оценка ведет себя по сравнению с такой широко используемой оценкой, какой является 
оценка X . Асимптотическая относительная эффективность ,X Xe


 оценок усеченного 

среднего ( , )nL X   относительно оценки выборочного среднего X  определяется по формуле 
[2...4]:  

, /X Xe D D
  ,                                                             (6) 

где D – дисперсия оценки выборочного среднего X ;    D  – дисперсия оценки усеченного 
среднего ( , )nL X  = X , равная в соответствии с [4;  §5.4 (2)]: 

(1 )
2 2

2
0

2 ( ) (1 )
(1 2 )

D t f t dt
 


 

     
    

 ; [ ( )]F     ,                         (6а)   

где ( )f x  – ПРВ элементов выборки 1 2( , ,..., )nX X X X  с исходным распределением F. 

Рис. 5а Рис. 5б 
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Для симметричных распределений F асимптотическая относительная эффективность 
оценки Ходжеса-Лемана ( )nW X  относительно оценки выборочного среднего X  в 
соответствии с формулой [4;  §5.6 (29)] равна:  

 2212 ( )We f x dx D  ,                                                       (7) 

где D – дисперсия распределения F. 
Другой стороной качества оценки является абсолютная эффективность, т.е. 

асимптотическая эффективность относительно наилучшей оценки. В работе [4] 
показывается, что абсолютная эффективность Xe


оценки усеченного среднего ( , )nL X   

равна [4; §5.4 (7)]: 
1/( )fXe D I

  ,                                                            (8) 

где D  – дисперсия оценки усеченного среднего ( , )nL X  = X , определяемая функцией 

(6а);  fI  – информация по Фишеру. 

Абсолютная эффективность We  оценки Ходжеса-Лемана ( )nW X  определяется 
формулой [4; §5.6 (35)]: 

 2212 ( ) /W fe f x dx I  ,                                                     (9) 

где ( )f x  – ПРВ элементов выборки 1 2( , ,..., )nX X X X  с распределением F.  
Значения асимптотической относительной эффективности оценок усеченного среднего 

( , )nL X   и оценки Ходжеса-Лемана ( )nW X  относительно оценки выборочного среднего X , 
вычисленные на основе формул (6) и (7) для некоторых симметричных распределений 
приведены в Табл. 2 в числителе. В этой же таблице в знаменателе приведены значения 
абсолютной асимптотической эффективности оценок усеченного среднего ( , )nL X   и 
оценки Ходжеса-Лемана ( )nW X , вычисленные на основе формул (8) и (9) для тех же 
распределений. 

Табл. 2 
Оценка 

 
Распределение 

( , )nL X  = X  ( )nW X  

=0 1/20 1/8 1/4 3/8 1/2 
( , )N a b  1.00/1.00 0.99/0.99 0.94/0.94 0.84/0.84 0.74/0.74 0.64/0.64 0.95/0.95 
(0.01,3)T  1.00/0.95 1.04/0.99 0.99/0.94 0.89/0.85 0.79/0.75 0.66/0.63 1.01/0.96 
(0.05,3)T  1.00/0.81 1.2/0.975 1.18/0.96 1.08/0.88 0.96/0.78 0.74/0.60 1.19/0.97 
( , )L a b  1.00/0.91 1.08/0.98 1.09/0.99 1.04/0.95 0.94/0.86 0.82/0.75 1.10/1.00 

( , )DE a b  1.00/0.50 1.20/0.60 1.40/0.69 1.64/0.82 1.82/0.92 2.00/1.00 1.50/0.75 
(5)St  1.00/0.80 1.20/0.96 1.24/0.99 1.20/0.96 1.10/0.88 0.96/0.77 1.24/0.99 
(3)St  1.00/0.50 1.70/0.85 1.92/0.96 1.96/0.98 1.84/0.92 1.62/0.81 1.90/0.95 
( , )C a b  1.00/0.00 /0.23 /0.503 /0.79 /0.88 /0.81 /0.61 

 
В Табл. 2  приняты следующие обозначения для распределений: ( , )N a b  – нормальное 

распределение; ( , )T    – модель Тьюки; ( , )L a b  – логистическое распределение; ( , )DE a b  –
двухстороннее показательное распределение (распределение Лапласа); ( )St   – распределение 
Стьюдента с  степенями свободы; ( , )C a b  – распределение Коши.  
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Как следует из Табл. 2, абсолютная и относительная асимптотическая эффективность L-
оценок  (при выборе параметра   оценок ( , )nL X  , взятым на интервале [0.125,0.25]), а 
также эффективность R-оценок может быть достаточно высокой на различных классах 
симметричных распределений. 

 
Выводы  
1. Предложенный подход к описанию L- и R-оценок на основе операций L-группы 

позволяет существенно расширить алгебраические свойства выборочного пространства, что 
обеспечивает возможность получения новых алгоритмов и устройств оценивания параметров 
сигнала, которые более просты в технической реализации.   

2. Полученные алгоритмы и устройства формирования L- и R-оценок на основе операций 
L-группы характеризуются достаточно высокой абсолютной асимптотической 
эффективностью оценивания параметра сдвига на широком классе симметричных 
распределений ошибок измерений. 
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СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
 

Савченко Ю. Г., Коваленко А. П. Використання загальноканальної сигналізації для оперативного 
моніторингу та контролю технічного стану телекомунікаційної мережі. Розглянута задача побудови 
системи моніторингу для успішної експлуатації мережі ЗКС-7. Запропонована модель та функції системи 
моніторингу для отримання звітів про раптове погіршенні параметрів мережі, збільшення сигнального трафіку 
або кількості неуспішних викликів, попереджаючи таким чином про можливі проблеми в мережі. 

Ключові слова: система моніторингу, ЗКС-7, підтримка експлуатації мережі 
 
Савченко Ю. Г., Коваленко А. П. Использование общеканальной сигнализации для оперативного 

мониторинга и контроля технического состояния телекоммуникационной сети. Рассмотрена задача 
построения системы мониторинга для успешной эксплуатации сети ОКС-7. Предложенная модель и функции 
системы мониторинга для получения отчетов о внезапном ухудшении параметров сети, увеличении 
сигнального трафика или количества неуспешных вызовов, предупреждая таким образом о возможных 
проблемах в сети. 

Ключевые слова: система мониторинга, ОКС-7, поддержка эксплуатации сети 
 

1. Вступ і постановка задачі. В сучасних умовах телекомунікаційні мережі з точки зору 
надійності стають такими ж критичними і важливими, як і системи оборонного призначення, 
комп’ютерні системи керування повітряним транспортом, атомними електростанціями, 
державними продуктопроводами тощо. Передусім це пов’язано з величезними економічними 
збитками, які потенційно можуть виникнути у разі навіть часткової втрати працездатності 
систем зазначеного типу. Саме тому стає актуальною задача  розроблення допоміжних 
апаратних і програмних інструментів, які могли б покращити ефективність технічної 
експлуатації телекомунікаційних мереж завдяки наданню персоналу оперативної інформації 
про технічний стан станційного і лінійного обладнання мережі та, що не менш важливо, 
інтенсивність трафіку та реальну якість надання послуг споживачеві. 

 
2. Критерії ефективності технічного обслуговування та специфіка функціонування 

телекомунікаційних мереж з точки зору якості надання послуг. Телекомунікаційні 
мережі здебільшого є об’єктами відновлюваними, тобто при виникненні порушень 
працездатності припускається, що система може бути зупинена для відновлення 
(перезапуску, переключення на резервне обладнання тощо). Для таких об’єктів традиційно як 
основний показник надійності використовують коефіцієнт готовності   

к
г

к в

tК
t t




,      (1) 

де  кt  та вt – час, відповідно, корисної роботи та час, витрачений на відновлення системи 
після втрати працездатності. Цей показник зазвичай обчислюється за тривалий час 
експлуатації (місяць, рік). Очевидно, що покращити коефіцієнт готовності можна практично 
лише за рахунок зменшення часових витрат на відновлення. В свою чергу, у цих витратах 
вагому частину складає час пошуку причин втрати працездатності або погіршення 
експлуатаційних показників мережі. 

Водночас оператори зв'язку зацікавлені, а іноді й змушені розширювати перелік послуг, 
цей процес супроводжується збільшенням трафіку. Але у цьому випадку мережі стають 
більш складними с точки зору експлуатаційного керування при відсутності, найчастіше, 
адекватних засобів такого керування. 
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Частково це пов'язано з тим, що простим способом неможливо звести в єдиний центр 
засоби керування і спостереження за пунктами сигналізації різних виробників. Крім того, 
перебуваючи в режимі перевантаження, комутаційне обладнання може неадекватно 
відображати стан елементів мережі ЗКС-7, а саме такі моменти є найбільш практично 
важливими при експлуатації мережі. 

 
3. Функції допоміжних засобів оперативного контролю стану мережі. Мережа ЗКС-7, 

яка, по суті, є виділеної мережею передачі даних всієї мережевої сигналізації, має високу 
ефективність саме тому, що одна сигнальна ланка підтримує багато мовних або 
інформаційних з'єднань і каналів. Але той факт, що одна сигнальна ланка обслуговує досить 
багато з'єднувальних ліній між АТС, висуває особливі вимоги до її надійності, оскільки 
відмова однієї ланки виводить з ладу всі ці лінії, що відчутно позначається на якості 
обслуговування викликів. Мережевий моніторинг ЗКС-7 є важливою складовою в 
забезпеченні надійності операторських мереж (необхідно по можливості намагатися усунути 
причини погіршення зв'язку ще до того, як на це поскаржився клієнт). 

У зв'язку з цим пропонується побудова системи моніторингу ЗКС-7 шляхом пасивного 
підключення до ланок ЗКС-7 моніторів сигналізації. Принцип роботи такої системи 
базується на тому, що інформація про стан мережних елементів, коливаннях сигнального 
навантаження і більшості інших параметрів, які повинні бути передані від мережевих 
елементів в центр спостереження для подальшого аналізу, можна отримати, декодуючи 
повідомлення, зняті системою з ланки сигналізації. Розподілена система моніторингу 
забезпечує додаткові функції, наприклад, формування записів про виклик (CDR) для більш 
детального аналізу сигналізації [1].  Іншими словами, організувати розподілений моніторинг 
всіх елементів мережі ЗКС-7, централізований збір, аналіз і відображення інформації про 
функціонування мережі сигналізації. 

Спостереження за станом ланок мережі ЗКС-7 дозволяє оператору запрограмувати 
систему таким чином, щоб вона повідомляла про раптове збільшення сигнального трафіку 
або збільшенні кількості неуспішних викликів, попереджаючи, таким чином, про можливу 
атаку, виникнення закільцьованого сигнального трафіку чи проблемах з лініями зв'язку або 
самим обладнанням. 

Для цього користувач системи визначає значення порогів, що вважаються нормальними 
для його мережі або окремих її ланок, перевищення якого викличе попередження. При 
перевищенні цього порога система генерує тривожне повідомлення-звіт для оператора 
системи. Повідомлення супроводжується додатковою інформацією про потенційно 
небезпечну подію. 

Кожна спроба міжстанційного виклику, успішна чи ні, генерує повідомлення ISUP, які 
проходять по ланці сигналізації [2]. Зібрані системою моніторингу дані повинні 
пересилатися в базу даних центру спостереження. Перед передачею можлива фільтрація і 
попередня обробка їх у віддаленому модулі, що зменшує час передачі інформації в 
центральну базу даних. Зібрана з усіх віддалених модулів інформація архівується в базі 
даних і потім може бути згрупована і статистично оброблена відповідно до запитів оператора 
системи (за часом спостереження, маршрутами, вузлам і т. д.). 

Формування CDR на підставі інформації, отриманої при аналізі зібраних міжстанційних 
повідомлень ISUP, є альтернативою традиційному способу, при якому в кожній станції 
генеруються записи про виклики, що збираються потім зі всіх станцій в розрахунковому 
центрі. Станція зазвичай формує CDR-записи тільки для завершених або викликів з 
відповіддю, у той час як формування CDR-записів з міжстанційних повідомлень може дати 
набагато більше інформації. 

Для того щоб формувати CDR-запис для кожного виклику, система моніторингу повинна 
бути здатна обробляти величезну кількість повідомлень. Крім того, для дослідження подій 
безпосередньо в момент їх виникнення система формує CDR-записи в режимі реального часу 
(або близькому до нього). Великої користі не дасть інформація, що помилка маршрутизації 
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виклику сталася кілька днів тому, – система повинна генерувати аварійне повідомлення про 
те, що щось відбувається не так, негайно по виникненню події. 

Наявність системи моніторингу дозволяє технічному персоналу, який обслуговує 
мережу, не тільки оперативно виявляти проблеми, але й керувати рівнем послуг, 
добиваючись виконання угод SLA (Service Level Agreement) між абонентами і оператором, а 
також аналізувати структуру сигнального трафіку, проводити аналіз мережі з точки зору 
ефективності використання станційних ресурсів і формувати звіти [1]. 

Функція збору статистичного навантаження дозволяє системі фіксувати максимальні і 
мінімальні значення сигнального навантаження за заданий період часу. Зібрана інформація 
може бути корисна при з'ясуванні відмов у мережі сигналізації або в обладнанні комутаторів, 
якщо вони були викликані збільшенням сигнального навантаження. Так само стає можливим 
більш точно розрахувати необхідну кількість сигнальних каналів в заданому напрямку. 

 
4. Можливі реалізації підсистеми оперативного моніторингу. Система підключається 

до мережі сигналізації в якості пасивного, територіально розподіленого аналізатора і 
представляє собою комплекс, який виконує централізований збір та аналіз даних про 
функціонування мережі сигналізації, що забезпечує видачу експертних оцінок і відображає в 
реальному часі основні характеристики мережі сигналізації. Система здатна надати 
інформацію, необхідну для організації та планування мережі, повсякденної її експлуатації, 
адміністрування і контролю. 

Але головне завдання, вирішення якого покладається на систему аналізу та моніторингу, 
полягає в превентивному виявленні умов, що загрожують зниження якості наданих мережею 
послуг, тобто задовго до того моменту, коли погіршення якості стане помітним споживачеві 
послуг. Найбільш типові випадки застосування системи спостереження в реальному часі 
включають виявлення наступних загальномережевих проблем: 

• визначення основних споживачів ресурсів мережі; 
• виявлення та повідомлення про зниження якості надання мережевих послуг; 
• виявлення відмов окремих компонентів; 
• обробка історії загальномережевих подій, збір статистики; 
• збереження сигнальних повідомлень за тривалий період часу для подальшого аналізу. 

Віддалений модуль системи моніторингу може бути реалізованим комп'ютером на 
операційній системі Linux, що фізично підключається до потоку Е1, в одному з таймслотів 
якого передаються дані ЗКС-7. Цей модуль підтримує кілька програмних додатків, 
розроблених для трасування викликів. Вони дозволяють виділити потік даних, 
розшифрувати його і записати у файл, в якому зберігається момент часу надходження кожної 
сигнальної одиниці. 

Центральний модуль системи моніторингу – це потужний сервер з великим об'ємом 
жорстких дисків, здатний збирати і оперативно обробляти інформацію з віддалених модулів. 

Сучасні вимоги до якості послуг, що надаються мережею, вимагають підвищення 
відповідальності оператора і зменшення часу реакції на проблему, що виникла. Основний 
вид заявок, які розглядає технічний персонал – неможливість додзвонитися на якийсь номер, 
погіршення якості зв'язку. Найчастіше для вирішення проблеми, потрібно отримати дані 
моніторингу неуспішного виклику. 

Найбільш простий спосіб розібратися з такими заявками – це використання функції 
трасування викликів системи моніторингу за даними CDR. Можливе і декодування викликів, 
які пройшли через мережу в минулому. Термін залежить від потужності процесора і розміру 
жорстких дисків сервера [3]. 

Система моніторингу в режимі реального часу відстежує сплеск сигнального 
навантаження. Правила (пороги) при яких буде генеруватися повідомлення про проблему в 
мережі встановлюються заздалегідь. 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 30 

Система робить аналіз кількості сигнальних повідомлень MSU за певний проміжок часу і 
якщо кількість MSU перевищує встановлений поріг, то система генерує звіт-повідомлення, в 
якому вказані необхідні дані для аналізу ситуації, і надсилає його оператору системи. 

Перевищення порога може відбуватися внаслідок різкого збільшення навантаження, 
наприклад, при закільцьовуванні сигнального трафіку, перемаршрутизації трафіку при 
виході з ладу обладнання або ліній зв'язку або несанкціонованого використання мережі 
зв'язку. 

Параметри, які містить повідомлення-звіт, що надсилається оператору системи, наведено 
в Табл. 1. 

 
Параметри звіту при перевищенні кількості MSU                       Табл. 1 

StartTime Час початку вимірювання 
EndTime Час закінчення вимірювання 

OPC Відправник 
DPC Отримувач 

Linkset Назва пучка сигнальних ланок 
SLC Ланка сигналізації 

MSU Quantity Кількість повідомлень MSU 
MSU Increasment, % Приріст повідомлень MSU у відсотках 

Rule Ідентифікатор і опис правила генерації звіту 
 

Також система в режимі реального часу відстежує, за яких причин відбувається 
роз'єднання. Збір даних для такого аналізу організований на основі рекомендації Е.422 [4]. 
Для цього аналізуються всі повідомлення ініціації закінчення виклику REL. У повідомленні 
REL є поле Cause Value, яке описує причину роз'єднання. 

У системі моніторингу встановлюється відсотковий поріг, співвідношення 
повідомлень REL з незадовільними CV доусіх повідомленьREL. Також вказуються,  
які CV є незадовільними (за замовчуванням це всі повідомлення REL крім тих,  
у яких CV = 16, 17, 18 і 19). 

При перевищенні порогу система генерує звіт-повідомлення, в якому вказані необхідні 
дані для аналізу ситуації, і посилає оператору системи. Параметри, які містить повідомлення-
звіт, що надсилається оператору, наведено в Табл. 2. 
 

 
Параметри звіту з причин роз'єднань                            Табл. 2 

StartTime Час початку вимірювання 
EndTime Час закінчення вимірювання 

OPC Відправник 
DPC Отримувач 

Linkset Назва пучка сигнальних ланок 
SLC Ланка сигналізації 

Unsuccesful CV Increasment, % Приріст неуспішних викликів 
Unsuccesful CVQuantity Кількість неуспішних викликів 

Unsuccesful CV Description, % Опис процентного співвідношення між 
причинами неуспішних викликів 

Rule Ідентифікатор і опис правила 
генерації звіту 
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Для оцінки працездатності мережі також формується звіт якісних показників мережі, 
таких як частка викликів з відповіддю ASR, коефіцієнт зайнятості ABR і ефективність 
мережі NER, які визначені рекомендацією E.411 [5]. 

На основі аналізу сигнального трафіку дана опція системи в реальному часі розраховує і 
формує деталізовані звіти для кожного напрямку. Якщо значення одного з коефіцієнтів 
перетне заздалегідь встановлений поріг, то системою генерується звіт-повідомлення, в якому 
вказані необхідні дані для аналізу ситуації, і надсилає оператору системи. 

Коефіцієнт ASR розраховується як процентне співвідношення числа викликів, на які 
відповіли, до загальної кількості спроб викликів в заданому напрямку. Оскільки такі 
ситуації, як зайнятість абонента й інші, коли відкидається виклик, вважаються як невдалі 
спроби викликів, розрахункове значення параметра ASR може змінюватися в залежності від 
поведінки абонента. Коефіцієнт ASR розраховується за формулою: 

 
REL(CV=16)ASR= 100%.

ΣREL


       
(2) 

 
Значення коефіцієнта ASR унормовано в рекомендації Е.426, його значення не повинно 

бути нижче 30%, а при значенні,що більше за 60% якість зв'язку вважається відмінною[6]. 
Коефіцієнт ABR розраховується як процентне співвідношення числа зайнятості 

абонентів, тобто кількість успішних (що отримали відповідь) викликів по відношенню до 
кількості викликів, коли абонент був зайнятий. Коефіцієнт ABR розраховується за 
формулою: 

 
REL(CV=16)ASR= 100%.
REL(CV=17)

            (3) 

 
Коефіцієнт NER вимірює здатність мережі доставити виклик до терміналу, що 

викливається. Сигнал зайнятості та інші помилки, викликані поведінкою користувача 
вважаються як успішно доставлені виклики для розрахунку NER. На відміну від ASR, NER 
виключає поведінку клієнта і термінального обладнання. Він розраховується як процентне 
відношення викликів з відповіддю,  викликів коли абонент був зайнятий, викликів, на які не 
відповіли, викликів, відкинутих кінцевим обладнанням абонента до загальної кількості 
викликів. Коефіцієнт NER розраховується за формулою: 

 
REL(CV=16, 17, 18, 19, 21, 27)ASR= 100%.

REL



                              (4) 

 
У Табл. 3 наведені параметри звіту, що надаються оператору системи моніторингу. 

 
 

Параметри звіту за коефіцієнтами ASR, ABR, NER          Табл. 3 
Start Time Час початку вимірювання 
End Time Час закінчення вимірювання 
Linkset Назва пучка сигнальних ланок 

SLC Ланка сигналізації 
ASR, % Частка викликів з відповіддю ASR 
ABR, % Коефіцієнт зайнятості ABR 
NER, % Коефіцієнт ефективності мережі 

Calls Кількість викликів 
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Для розрахунку інформації, за якою формується звіт, що відстежує, з яких причин 
відбувається роз'єднання, і звіт коефіцієнтів ASR, ABR і NER в режимі реального часу може 
використовуватися такі три методи виконання вибірки даних. 

1. Оцінка за фіксованою кількістю останніх викликів. Перевага цього методу в 
підвищенні точності розрахунку, оскільки чим більше вибірка, тим більш точно можна 
розрахувати коефіцієнти. Недолік  методу полягає в тому, що при малому потоці викликів на 
ємності лінії, статистичні дані будуть відповідати досить великому проміжку часу, тобто цей 
метод мало ефективний при вимірюваннях в режимі реального часу. 

2. Розрахунок показників за викликами, які надійшли за останній час фіксованої 
тривалості. Перевага цього методу в тому, що він більш орієнтований на вимірювання в 
режимі реального часу, тобто більше підходить для моніторингу та оперативного реагування. 
Недолік цього методу в його неточності при малому потоці викликів. 

3. Комбінація попередніх двох методів. Встановлюється пріоритетний метод, а інший 
використовується при недостатній вибірці або при перевищенні встановленого часу. 

 
5. Висновки. Найбільш суттєвим фактором, який може збільшити надійність мережі та, 

зокрема, її коефіцієнт готовності (1) при реалізації підсистеми моніторингу, на думку 
авторів, полягає у можливості оперативного виявлення ситуацій, які потенційно можуть 
привести до втрати системою працездатності або зменшення ефективності щодо надання 
послуг. Можна вважати, що для успішної експлуатації мережі система моніторингу 
абсолютно необхідна. Розроблені звіти і методи їх формування дозволять в режимі, 
наближеному до реального часу, передбачити та уникнути перевантажень, атак, 
закільцювання сигнального трафіку, проблем з лініями зв'язку або самим обладнанням. Вся 
необхідна для цього інформація вже існує в загальноканальній сигналізації. Мова йде лише 
про її відносно нескладне оброблення для надання персоналу у зручному для нього вигляді. 
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ІНДУКТИВНИЙ УМОВИВІД ДЛЯ СИСТЕМ ОБРОБКИ ЗНАНЬ 
 

Бондаренко В.Є. Індуктивний умовивід для систем обробки знань. У роботі розробляється алгоритм 
неповного індуктивного умовиводу, призначений для реалізації в системах обробки знань для поповнення бази 
знань новим знаннями, які являються узагальненням знань, існуючих в базі знань. Такий алгоритм, аналізуючи 
й узагальнюючи дані, які обробляються в процесі кожної консультації, що дається експертною системою, 
знаходить нові закономірності і, відповідно до  них, формує нові правила бази знань. Розглядаються два 
варіанти практичної реалізації алгоритму неповного індуктивного умовиводу.  

Ключові слова: індуктивний умовивід, задача булевого програмування, база знань 
 
Бондаренко В.Е. Индуктивное умозаключение для систем обработки знаний.  В работе 

разрабатывается алгоритм неполного индуктивного умозаключения, предназначенный для реализации в 
системах обработки знаний для пополнения базы знаний новым знаниями, которые являются обобщением 
знаний, существующих в базе знаний. Такой алгоритм, анализируя и обобщая данные, обрабатываемые в 
процессе каждой консультации, которая дается экспертной системой, находит новые закономерности и, в 
соответствии с ними, формирует новые правила базы знаний. Рассматривается два варианта практической 
реализации алгоритма неполного индуктивного умозаключения.  

Ключевые слова: индуктивное умозаключение, задача булевого программирования, база знаний 
 
Вступ. Питання одержання нових знань із наявних почали розроблятися задовго до 

необхідності проектування систем обробки знань. Так, ряд важливих законів умовиводів 
були сформульовані ще Арістотелем [1]. Однак велика частина існуючих робіт з логіки 
вивчають дедуктивний умовивід, незважаючи на те, що поява нових ідей і узагальнень 
зв'язана з умовиводами індуктивного типу. Такі умовиводи описані в [2] і докладно 
вивчалися Л. Рутковським (Рутковский Л. Основные типы умозаключений) . Але виклад його 
роботи носить описовий характер, що не дозволяє безпосередньо використовувати її 
результати в процесі проектування систем обробки знань.  

У дедуктивних умовиводах думка рухалася від загального положення до одиничного і 
окремого. Індуктивні ж висновки виражають рух думки від одиничного і окремого до 
загального. Залежно від повноти і закінченості емпіричного дослідження розрізняють два 
види індуктивних висновків: повну індукцію і неповну індукцію. Повна індукція 
застосовується лише в тих випадках, коли дослідник має справу із замкнутими класами, 
число елементів яких є легко осяжним. 

У неповній індукції загальний вивід роблять на підставі знання не про всі предмети 
класу, а про деяку їх частину [3]. Слід підкреслити, що для цієї індукції характерне 
ослаблене логічне слідування – дійсні посилки забезпечують здобуття не достовірного, а 
лише проблематичного висновку. Проте далі зазначимо, що істотнийвплив на характер 
логічного слідування у виводах неповної індукції надаєне стільки кількісний, скільки якісний 
підхід – спосіб відбору вихідного емпіричного матеріалу. У зв'язку з цим, розрізняють два 
види неповної індукції: популярну індукцію і наукову.  

Популярною індукцією називають узагальнення, в якому через перелік встановлюють 
повторюваність ознаки в деяких предметах класу, на підставі чого роблять висновок про 
приналежність ознаки всьому  класу. 

До методів наукової індукції відносяться: метод схожості, метод відмінності, сполучений 
метод схожості і відмінності, метод супутніх змін, метод залишків[3...5].  

Ці методи застосовуються при дослідженні причинних, функціональних і інших видів 
умовної залежності між явищами. Кажучи про метод схожості, слід відзначити, що він 
найчастіше застосовується лише на перших рівнях дослідження для отримання виводів про 
причини досліджуваних явищ.  

Метод відмінності, хоча і має ряд переваг в порівнянні з методом схожості, проте виводи 
за цим методом теж мають вірогідний характер. Застосування сполученого методу схожості і 
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відмінності підвищує вірогідність висновку, однак з'єднання цих двох методів на практиці 
важко здійсненне. Тут необхідно сказати, що даний метод не можна змішувати з 
послідовною реалізацією методу схожості і методу відмінності. 

Метод супутніх змін застосовується в тих випадках, коли існує тісний внутрішній зв'язок 
причини і наслідку. Метод залишків є різновид методу відмінності. Слід підкреслити, що всі 
ці методи дають вірогідне знання.  

Треба відзначити, що способи логічного переходу від відомого до нового знання не 
обмежуються індукцією і дедукцією. Поряд з ними можливий і третій спосіб – логічний 
перехід від відомого знання про окремий предмет або їх групу до нового знання про інший 
окремий предмет або іншу їх групу [6]. Висновок, отриманий в такий спосіб, називається 
висновком за аналогією. Знання, що отримані за допомогою аналогії, в одних випадках 
мають вірогідний характер, а в других – достовірний.  

Різні підходи до використання індуктивного умовиводу у інтелектуальних системах  
представлено у [7], де, на жаль, детально не досліджуються взаємозв’язки між поняттями та 
їх властивостями, що робить представлені підходи досить схематичними. 

У основі індуктивних виводів лежить правило індуктивного узагальнення [8]  
, A B F A

B
 

  ,   де A – множина відомих фактів,     B – поняття (гіпотеза). 

Сенс цього правила полягає в наступному. Нехай є множина фактів A. Якщо ввести 
деяку гіпотезу B і показати, що з B виводимо будь-який факт F A, то гіпотеза B вірна. 

 
Основні положення неповного індуктивного умовиводу. У зв'язку з вищевикладеним, 

у роботі описується формалізація процесу неповного індуктивного умовиводу, а також 
розробляється алгоритм [9] неповного індуктивного виводу, призначений для реалізації в 
системах обробки знань, що базуються на концепції семантичних структур [10]. Щоб 
зробити процес індуктивного умовиводу більш якісним, спочатку детально розглянемо 
взаємозв’язки між поняттями та їх властивостями, зробивши ряд визначень, на основі яких, 
сформулюємо необхідні аксіоми і теореми. Введемо такі визначення.  

 

Визначення 1. Якщо деяке поняття A має властивість B, то цей факт будемо позначати як 
A(B). Якщо поняття A має множину властивостей, то, в залежності від способів завдання цієї 
множини, позначення будуть мати вид:  

1)  A( {k, l, m} ) множина властивостей { k, l, m } задається перерахуванням;  
2)  A( { x P(x) } ) множина властивостей задається за допомогою предикату P;  
3) A(M) множина властивостей М задається способом, що не має значення для даного 

розгляду.  
Приведемо приклади, що ілюструють описані вище позначення.  
Яблуко ( { сферична форма, вага до 500 гр. } );  людина ( { x x – властивість, що 

відбиває духовні якості } ). 
 

Визначення 2. Якщо властивість A властива деякому поняттю B, то цей факт будемо 
позначати як A[B].  

Розглянемо ряд типових відношень між поняттями з властивостями, для чого введемо 
наступні визначення.  

 

Визначення 3. Два поняття (властивості) тотожні, якщо їхні значення збігаються.  
 

Визначення 4. Два поняття (властивості) аналогічні, якщо їхні значення збігаються лише 
в деяких рисах.  

 

Визначення 5. Властивість визначимо як характерну для деякого поняття, якщо вона 
стійко повторюється для різних його екземплярів.  
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Мірою характеристики властивості для деякого поняття будемо вважати відношення 
кількості екземплярів поняття, яким притаманна розглянута властивість, до всіх 
проаналізованих екземплярів поняття.  

 

Визначення 6. Властивість будемо називати випадковою для поняття, якщо вона може 
мати або не мати місце для різних екземплярів поняття при однакових умовах їх вивчення.  

Властивості понять можуть бути як взаємозалежні, так і незалежні. Залежність між 
властивостями понять будемо розрізняти двох видів: причинну і логічну.  

 

Визначення 7. Причинною залежністю властивостей будемо називати залежність, у якої 
одна властивість є наслідком іншої, а інша являє собою причину першої.  

 

Визначення 8. Логічною залежністю між властивостями будемо називати залежність, 
обумовлену логічними законами зв'язку властивостей.  

Для вивчення особливостей взаємозв'язку властивостей необхідно оперувати не тільки 
поняттями але і класами.  

 

Визначення 9. Класом понять будемо називати їх сукупність, що має найменування і 
побудовану за визначеними законами.  

 

Визначення 10. Залежність властивостей будемо позначати так P [A]  S [A] . 
Це визначення означає, що властивість P поняття A тягне за собою властивість S цього ж 

поняття.  
 
Розглянемо деякі закономірності і залежності властивостей, які сформулюємо у 

вигляді таких аксіом. 
 

Аксіома 1. (R T)  (B [T]) (A [R]) (A [R]  B [T]). Якщо поняття R тягне поняття T , 
то для кожної властивості B поняття T існує властивість А поняття R , що тягне цю 
властивість  .  

 

Аксіома 2.  (AB) & (B C)  (A C). Якщо властивість A тягне властивість B , а 
властивість B тягне властивість C , то властивість A тягне властивість C.  

 

Аксіома 3. P [M]   (AM ) P [A]. Якщо властивість властива всьому класу понять, то 
вона властива і кожному його елементу. Вірно і зворотне твердження.  

 

Аксіома 4. (P)  P[A] P[A]. Кожна властивість тягне саму себе.  
 

Аксіома 5.  (P)  P[A]  Q[A].  
Кожна властивість тягне деяку іншу властивість.  
 

Аксіома 6. P =  P.  Відсутність відсутності властивості рівнозначно її наявності.  
 

Аксіома 7.  (A, B) (A B)  (R)[ A R & R B].  Якщо властивість A тягне 
властивість B , то завжди знайдеться деяка властивість R, така, що A тягне R і R тягне B . 
Інтуїтивне розуміння цієї аксіоми базується на тому, що якщо  A  B , то хоча б принципово 
завжди можна пояснити факт такої залежності, але це пояснення являє собою наявність 
деякої властивості (ланцюжка властивостей), що виходить з властивості A і яка, з 
очевидністю, тягне властивість B.  

 

Аксіома 8. ( A B ) &(BA) ( A  B)&(  B A). Якщо властивість A тягне 
властивість B і навпаки, то відсутність властивості A тягне відсутність властивості B і 
навпаки. 

 

Аксіома 9. A(B) & C(E) & A = C B = E. Властивості тотожних понять тотожні.  
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Аксіома 10. A ({B – випадкова властивість}& A = C  C(B). Якщо поняття A має 
множину випадкових властивостей B і є аналогічним або тотожним поняттю C , то не 
обов'язково щоб поняття C мало властивості B .  

 
Приведемо деякі корисні теореми про властивості понять.  
 

Теорема 1. Якщо властивість P властива поняттю A тягне властивість S для цього ж 
поняття, то для будь-якого класу понять M, що містить A, наявність у нього властивості P 
тягне і властивість S для всього класу. У формалізованому вигляді теорема має вид: 

(P[A]  S[A])  (MAM) (P[M]  S[M]) . 
Доказ.  Оскільки P[M] , то слідуючи аксіомі 3., (AM )P[A], але з умови теореми P[A] 

 S[A], тому за аксіомою 3., (AM) S[A]. Звідкіля, у силу зворотного твердження тієї ж 
аксіоми 3  S[M] . Теорема доведена.  

 

Теорема 2. Якщо для кожного елемента класу понять М існує властивість R, яка тягне  
властивість S , то властивість S притаманна всьому класу M .  

Доказ. Випливає з аксіоми 3.  
 

Теорема 3. Якщо властивість P властива всьому класу понять M і тягне за собою 
властивість S, то S властива і більш вузькому класу R M.  

Доказ. Якщо P[M] і P S, то за теоремою 2 S[M], але тоді з аксіоми 3, (A  M) P[A]. 
Оскільки RM , то (A M) (A  R), але для цих понять також має місце S[A] .  Звідкіля, на 
підставі аксіоми 3, S[R] , що і доводить теорему.  

 

Теорема 4. Для будь-якої властивості A завжди існує властивість B така, що AB і BA.  
Доказ. Випливає з аксіоми 7.  
 

Теорема 5.  Якщо для елемента  m  класу понять  M властивість  P  не має місця, то існує 
підмножина властивостей m , така що множина M, визначена властивістю   м  буде 
мати властивість  P .  

Доказ. Відповідно до теореми 4    ( м )(  P& P), а виходячи з аксіоми 8 
маємо  P& P   P& P . Скориставшись аксіомою 6, отримаємо   
P& P. Оскільки  P, то сформувавши М за допомогою властивостей м, 
отримаємо, що усі елементи М не мають властивість  і оскільки  P, то на основі 
теореми 2, всі елементи множини М будуть мати властивість Р, що і доводить теорему.  

 
Узагальнення знань на семантичних структурах. Існуючі експертні системи 

вимагають залучення експертів для проектування баз знань. У зв'язку з психофізіологічними 
особливостями людини, таке проектування може зустрічати технічні і психологічні 
труднощі, тому бажано використовувати алгоритми, що дозволяють експертній системі 
конструювати правила бази знань самостійно, без допомоги експертів. Такий алгоритм, 
аналізуючи й узагальнюючи дані, які оброблюються в процесі кожної консультації, що 
дається експертною системою, знаходить нові закономірності і, відповідно до  них, формує 
нові правила бази знань. 

Розглянуті вище аксіоми і теореми про властивості понять дозволяють на підставі знань 
одних властивостей понять зв'язувати з цими поняттями інші властивості. 

Вивчивши властивості понять, їхній взаємозв'язок, а також форми представлення знань, 
зупинимося докладніше на механізмі індуктивного умовиводу, під яким будемо розуміти 
засоби виявлення властивостей класу понять на основі властивостей елементів цього класу.  
Метою такого умовиводу є побудова узагальнених знань, що описують клас понять.  

Говорячи формальною мовою, розглянута задача індуктивного умовиводу має вид: 
 

Задача 1. Нехай M К  – поняття приналежне класу К, яке має властивість P[M]. 
Необхідно виконати обґрунтований переніс властивості P на весь клас К, тобто   M  К & 
P[M] P [К]. 
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Зрозуміло, що такий переніс можна виконати далеко не завжди. Метод звуження класу 
К, для якого такий перенос припустимий розглядається в нижченаведеному алгоритмі. 
Приведений алгоритм носить лише принциповий характер і для його реалізації можуть 
використовуватися різні методи, які залежать від характеру знань, що обробляються. Деякі з 
таких методів будуть розглянуті далі. 

  

Алгоритм 1.  
1. Задається клас понять  К  і вектор його властивостей   к.  
2. Вводиться поняття  M і вектор його властивостей  м.  
3. Виконується звуження класу понять К на основі нового вектора властивостей  к м: 

К  = { М  К    к    м } 
4. Виконується перенесення властивості  P  із поняття  M  на весь клас  К, тобто  

M  К & P [M]  P [K]. 
5. Проводиться модифікація вектора властивостей класу  К   к   =  к  м  
6. Перехід до п. 2.  
 

Алгоритм 1 може бути реалізований за допомогою різних підходів, один з яких наведено 
нижче. Він заснований на формулюванні проблеми у вигляді наступної задачі булевого 
програмування. 

 

Задача 2. Нехай М множина понять, а М1, М2,…, Мк  ⊂ М – набір його підмножин, які 
являють собою різні звуження множини М. Необхідно знайти таке МL, щоб поняття Аі, яке 
має властивість Р[Аі] належало до цієї підмножини Аі ⋳ МL і переніс властивості Р на всю 
підмножину МL був би найбільш обґрунтований. 

Для рішення задачі 2, введемо змінну    
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0 якщо  
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, де  i=1,2,…,n;  n – 

кількість елементів (потужність) множини М;   j=1,2,…,k; k – кількість розглянутих 
підмножин множини М. 

Значення yij обирають таким чином, щоб максимізувати таку цільову функцію: 
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n k

ij ij
i j
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де cij[0,1] – коефіцієнт можливості перенeсeння властивості Р і-го поняття на j-у 
підмножину множини М. cij =0, якщо таке перенесення зробити неможливо і cij =1, якщо у 
перенесенні властивості Р існує абсолютна упевненість. Величинуcij  визначають виходячи з 
аналізу наявних знань властивостей понять, що розглядаються на основі наведених теорем і 
аксіом, а також на основі експертних оцінок. 

Оскільки кожне поняття  Аі М повинно бути хоча б в одній підмножині Мj , але може 
бути і у всіх підмножинах, то цей факт може бути сформульований у вигляді такого 

обмеження:     
1

1  ,
k

ij
j

y k


    де i=1,2,…,n.  

Друге обмеження означає, що в одній підмножині Мj  може знаходитися не більше ніж n 

понять:      
1

,
n

ij
i

y n


   де j=1,2,…,k.  

Розбиття множини М на підмножини Мі  може бути виконане таким чином, що завідома 
деякі поняття AiMj . В цьому випадку на такі змінні задачі 2, які відповідають цим і-му 
поняттю і j-ій підмножині необхідно накласти додаткові обмеження виду:    0.ijy   

Друга реалізація алгоритму 1 – статистичний алгоритм формування правил управлінь 
семантичної структури [6]. Вхідні дані системи представляються об'єктами семантичної 
структури реалізовані реляційною моделлю, яка побудована в такий спосіб. Нехай {A1, A2 
,...Ai} множина імен атрибутів, що визначають назви параметрів, які вимірюються. Кожному 
імені атрибута Ai , де i=1,2,...,m, (m – потужність множини імен атрибутів) відповідає домен 
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Di , що представляє собою множину вимірюваних значень цього параметра. Реляційна 
модель R визначається як R Di     {d1 ,d2 ,...dm >R dk Di } – кортеж, тобто набір значень, 
що спостерігаються для усіх параметрів в один момент вимірів. 

Правила управлінь семантичної структури задаються у виді: ЯКЩО <передумова 1> І 
<передумова 2> І...<передумова p> ТО < висновок >, КО=< коефіцієнт обґрунтованості >. 

Після висновку кожного правила випливає коефіцієнт обґрунтованості (КО), що показує 
рівень довіри до цього правила.  Довіра абсолютна, якщо КО=1. Довіра відсутня, якщо КО=0. 

Конструкції < передумова > і < висновок > являють собою предикати (факти). Факти є 
формулами, що містять імена атрибутів. Передбачається, що кожний факт містить тільки 
одне ім'я атрибута, і ім'я атрибута Ak  міститься у висновку нового правила. 

Спочатку знаходяться усі імена атрибутів, що корельовані з іменем  атрибута з висновку 
правила. Для визначення такої кореляції використовуються домени Di , що відповідають цим 
іменам атрибутів, і обчислюються вибіркові коефіцієнти кореляції rki між Dk і кожним із 
доменів Di  i k   , i=1,2,...m, для ik. 
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де xD i k , yDk  – значення кожного кортежу;   x, y – математичне очікування Di і Dk  
відповідно;    n – потужність множини Di  або Dk ;    x , y – середнє квадратичне відхилення 
x і y;   x2 ,y2 – математичне очікування  x2, y2,  відповідно. 

Коефіцієнт кореляції генеральної сукупності R0, якщо T>tкр, де  
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Критичні точки tкр знаходяться в таблиці розподілу Ст’юдента для значень числа 
ступенів свободи k=n-2 і рівня значимості α ( можна прийняти α=0,05). 

 Після побудови множини W = { Di R(Di k, Dk) 0}, необхідно знайти підмножину PW,  
P={Di WR(Di, Dj) =0 & ij}, що містить тільки незалежні між собою домени. 

 Імена атрибутів Ai , що відповідають Di P, будуть використовуватися у фактах-
передумовах нового правила. Припустимо наступну структуру фактів: <ім'я атрибута >< 
відношення < значення >, де < відношення >:=   =  . Необхідно побудувати для кожного 
імені атрибута Ai , що відповідає Di P, такі факти: (Aj  max d j Di ), (A j  min dj D i ), 
(якщо  dj Di =const, то Aj =const). 

Подібно фактам-передумовам, будуються факти-висновки з ім'ям атрибута Ak , що 
відповідає домену Dk . Далі формується множина правил, що використовують усі побудовані 
вище варіанти фактів-передумов і фактів-висновків. 

Кожне правило має коефіцієнт обґрунтованості 1, але надалі  він буде корегуватися після 
кожного випадку використання бази знань відповідно до  формули  k=m/n , де m – кількість 
випадків використання бази знань, коли правило справедливе, n – кількість усіх випадків 
використання бази знань.  Таким чином, правила, що систематично підтверджують свою 
неістинність, будуть мати коефіцієнт обґрунтованості, що прямує до 0 і можуть виключатися 
з бази знань. 

 

Висновки. Знання про моделі, зокрема, комп’ютерні мережі і деструктивні впливи на 
них, можна отримувати не тільки з зовні моделі, але і на основі наявних знань, шляхом 
побудови умовиводів. Особливо значний інтерес представляє можливість отримання нових 
узагальнених знань, тому у роботі вивчаються механізм побудови індуктивних умовиводів, в 
процесі яких з наявних окремих знань будуються загальні знання.  

В результаті проведених досліджень, була строго сформульована задача побудови 
індуктивного умовиводу, а також запропонований загальний алгоритм його отримання.  

В рамках розробленого алгоритму, розглянута задача узагальнення знань. Рішення задачі 
засновано на знанні взаємозв’язку властивостей понять, тому в роботі досліджувалися 
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принципи указаного взаємозв’язку, що дають змогу з наявності одних властивостей понять 
робити висновки про наявність у них інших властивостей. 

Проведені дослідження показали, що запропонований апарат може успішно 
використовуватися для формування узагальнених знань в процесі побудови  моделей 
живучості комп’ютерних мереж. 

Моделювання складних деструктивних явищ в комп’ютерних мережах вимагає 
механізму ефективного виводу нових знань із наявних фактів на основі баз знань. У зв'язку з 
цим, у роботі був розроблений: 

1. Апарат що дозволяє виконувати індуктивні умовиводи на семантичних  структурах, 
завдяки чому з фактів, які відносяться до елементів системи, що моделюється і циркулюють 
у семантичній структурі, можна виводити нові факти на основі логічного виводу і бази знань 
вбудованої в семантичну структуру. 

2. Часто, через складність системи, що моделюється, цілком сформувати базу знань для 
експерта досить важко. У зв'язку з цим, у роботі були розроблені два нові алгоритми 
індуктивного виводу, що дозволяють, використовуючи результати роботи моделі, 
виконувати узагальнення знань і формувати нові знання, включаючи їх у базу знань. 

Перший алгоритм заснований на вирішенні оптимізаційної задачі булевого 
програмування, а другий – базується на основі статистичного аналізу. 

3. Апробація розглянутих механізмів на прикладах широкого класу різних моделей 
конфліктних ситуацій, що описують комп’ютерні мережі з деструктивними впливи на них, 
показали ефективну можливість використання механізмів виводу для оцінки складних 
ситуацій і вироблення рекомендацій щодо необхідних заходів, які мають бути проведені у 
цих ситуаціях. 
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ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ КОНФЛІКТУ ЗА МЕТОДОМ  

ІНТЕГРАЛЬНОГО УСІКАННЯ ВАРІАНТІВ  
 

Семко В. В. Вирішення задачі конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів. 
Запропоновано та досліджено алгоритми розрахунку простору рішення, простору реалізації комбінованого 
управління об’єктом управління та синтезу ланцюжків стратегії рішення задачі конфлікту взаємодії об’єкту 
управління з відкритою множиною об’єктів спостереження з невизначеною поведінкою за методом 
інтегрального усікання варіантів. В результаті імітаційного експерименту розглянуто процес синтезу 
ланцюжків управління об’єктом управління за методом інтегрального усікання варіантів при рішення задачі 
конфлікту в «малому».  

Ключові слова: простір спостереження та пошуку, простір рішень, об'єкт спостереження, об'єкт 
управління, модель, рішення конфлікту, відкрита множина, обмеження простору спостереження 

 
Семко В. В. Решение задачи конфликта по методу интегрального усечения вариантов. Предложены и 

исследованы алгоритмы расчета пространства решения, пространства реализации комбинированного 
управления объектом управления и синтеза цепочек стратегии решения задачи конфликта взаимодействия 
объекта управления с открытым множеством объектов наблюдения с неопределенным поведением по методу 
интегрального усечения вариантов. В результате имитационного експеримента рассмотрен процесс синтеза 
цепочек управления объектом управления по методу интегрального усечения вариантов при решении задачи 
конфликта в «малом».  

Ключевые слова: пространство наблюдения и поиска, пространство решений, объект наблюдения, объект 
управления, модель, решение конфликта,  открытое множество, ограничения пространства наблюдения 
 

Вступ. Існуючі методи розв’язання конфліктів [1...3] мають методичні проблеми, а саме 
такі, як “прокляття розмірності”, “ефект доміно”, неможливість прийняття гіпотези про 
випадковий характер процесів, наявність відкритої множини об’єктів спостереження (ОС) в 
просторі спостереження та пошуку (ПСП), наявність неопуклої та незамкненої системи 
обмежень простору рішень (ПР) *

рішG ,  тощо. 
В якості методу рішення конфлікту запропоновано метод інтегрального усікання 

варіантів [4...7], який методологічно дозволяє знаходити рішення задачі конфлікту в 
“малому” та в “великому” на множині гарантовано існуючих рішень з використанням 
мінімально-перебірних процедур. 

Для формального опису ПР використовуються моделі [5, 7], які дозволяють врахувати 
невизначеність поведінки (переміщення) відкритої множини ОС в ПСП, а також визначити 
інформаційні множини стану ПР задачі конфлікту з врахуванням його неопуклості та 
незамкненості. В такому разі для об’єкту управління (ОУ), який знаходиться в стані 
конфлікту, забезпечуються вимоги цілісності та ціледосяжності його поведінки з 
використанням методів ситуаційного управління. 

 
Постановка задачі. Виходячи з структурної схеми  системи інтелектуального 

управління (СІУ) ОУ [7], синтез стратегій управління при вирішенні конфлікту взаємодії ОУ 
та ОС в ПСП вміщує два основних етапи: синтез моделі опису ПСП та синтез формального 
опису простору реалізації комбінованого управління (ПРКУ) ОУ згідно моделі та 
формального опису стану конфлікту взаємодії ОУ з відкритою множиною ОС [4...7]. 

В такому разі задача вирішення конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів 
розглядається як варіаційна, а екстремальний елемент за критерієм вибору стратегій рішення 
є припустимим, незважаючи на можливу стрибкоподібну зміну  вектора  стану  формального  
середовища  опису конфлікту. 

Актуальним є синтез алгоритмів розрахунку та формального відображення 
інформаційної множини ПР, ПРКУ та методу синтезу стратегій оптимального управління в 
“малому” ОУ за певним критерієм при вирішенні задачі конфлікту взаємодії з відкритою 
множиною ОС за умов невизначеності їх поведінки та довільної системи обмежень ПСП. 
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Критерій оптимального управління враховує принципи гомеостатичності 
функціонування технічної ергатичної системи, якою є ОУ. В такому разі підхід до 
розв’язання конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів, пов'язаний з побудовою 
мінімізуючої  послідовності траєкторій (стратегій, ланцюжків)  у  ПР, відображає принцип 
оптимальності при синтезі та виборі стратегії рішення конфлікту. 

Метою дослідження є опис алгоритмів розрахунку та формального відображення 
інформаційної множини ПРКУ, ПР та методу синтезу стратегій вирішення конфлікту при 
взаємодії ОУ з відкритою множиною ОС в умовах невизначеності  та обмежень вирішення 
довільної задачі синтезу стратегій управління ОУ. При цьому враховуються особливості 
стану і поведінки суб'єктів та об'єктів конфлікту. Саме ці особливості є визначальними при 
синтезі та виборі стратегії управління ОУ в ПР при вирішенні конфлікту. 

 
Розв’язання задач. Для опису конфлікту взаємодії ОУ з відкритою множиною ОС в 

ПСП застосуємо модель, описану в [4]. 
Виходячи з співвідношень, які є формальним описом стану і-го ОС, визначимо 

інформаційну множину ПРКУ [6, 7] співвідношенням 
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де   iS   – множина припустимих  значень параметрів, які визначають  характеристики 
переміщення та позицію і-го ОС в ПСП при його переміщенні за напрямком , який 
належить множині припустимих напрямків переміщення ОУ за умови дотримання значення 
припустимої дистанції зближення в ПСП di ;  

t  – інтервал часу вимірювань та розрахунків; 0X  - множини потенційно можливого 
знаходження ОУ; множина 0Y  визначається характеристиками переміщення ОУ;  

iX  – множини потенційно можливого знаходження i-го ОС, які визначаються як 
множини (області) керованих та напівкерованих станів у відповідності з припущенням 
невизначеності та прогнозу переміщення i-го ОС;  

множина iY  визначається характеристиками 
переміщення i-го ОС в просторі керованих та 
напівкерованих станів (ресурси управління щодо 
зміни динамічних та кінематичних характеристик) у 
відповідності з припущенням iA , яке враховує 
прогноз, невизначеність, динаміку та небезпечність 
переміщення i-го ОС щодо ОУ для співвідношення iF
в базисі iБ ; 

o
cf  – згладжені значення першої похідної 

(вектору швидкості зміни координат); 
i
cf  – згладжені значення першої похідної 

(вектору швидкості зміни координат); 
 id  – припустиме зближення ОУ з i-м ОС.  

Розрахунок ПРКУ за співвідношенням (1) 
здійснюється за алгоритмом (Рис. 1). 

Робота алгоритму розрахунку ПРКУ починається 
з обчислення відстані до ОС.  В разі знаходження ОС 
в зоні надзвичайного  зближення в ПСП на відстані, 
яка не більша припустимої для зближення ОУ та ОС.  

В блоці 2 вирішується задача оцінки місця 
знаходження ОС та можливості зміни його параметрів 

 
 

Рис. 1. Схема алгоритму  
розрахунку ПРКУ 
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переміщення (напрямку та швидкості). Аналіз та виділення ОС, з якими можливим є стан 
конфлікту взаємодії при переміщенні в ПСП здійснюється в блоці 3. 

Аналіз приналежності ОС до ПР (простір Q ) здійснюється в блоці 4. В блоці 5 
здійснюється розрахунок параметрів, необхідних для обчислення ПРКУ, а саме діапазону 
можливих напрямків переміщення ОУ, кроку зміни напрямків переміщення, що 
аналізуються, діапазону можливих значень швидкості переміщення ОУ, кроку зміни 
значення швидкості переміщення ОУ. Необхідні розрахунки з використанням алго-ритму 
побудови ЛС для кожного ОС та розрахунку вихідної множини, яка утворюється при 
перетині ПРКУ за окремими ОС виконуються в блоці 6. Відображення розрахованої 
множини ПРКУ здійснюється в блоці 7. 

 

Розглянемо приклад розрахунку ПРКУ в двомірному евклідовому просторі для трьох 
довільних ОС в двомірному евклідовому ПСП з ортогональним базисом, дані про які 
наведено в Табл. 1.  В прикладі розрахунку ПРКУ для ПСП встановлена незамкнена границя 
простору (Табл. 2). За правилами замикання отримуємо границю ( )гр QГ   простору Q . 

Характеристики ОУ, а також дані, необхідні для розрахунку ПРКУ наведені в Табл. 3. 
 

Об'єкти спостереження                             Табл. 1 
Номер 
об'єкта Координати Вектор істиної 

швидкості 
Вектор відносної 

швидкості 
Припустиме 
зближення 

1 (9.7, -5.6) (-10.3, 4.8) (-18.8, 13.3) 2.0 
2 (11.7, -3.7) (-15.0, 0.1) (-23.5, 8.6) 2.0 
3 (5.9, -5.9) (-9.9, 9.9) (-18.4, 18.4) 2.0 

 
 

Обмеження простору спостереження та пошуку                       Табл. 2 
Вершини лінії лівої границі обмежень Вершини правої границі обмежень 
№ з/п Координати № з/п Координати 

1 (-14.0, -4.0) 1 (-10.0, 12.0) 
2 (14.0, 10.0) 2 (6.0, -2.0) 
  3 (14.0, 6.0) 

 

 
Об'єкт  управління                                                Табл. 3 

№ з/п Показник Значення 
1 Найбільша швидкість ОУ 40 одиниць 
2 Час запізнення на прийняття рішення 6 хвилин 
3 Радіус зони оцінки ситуації 16 одиниць 
4 Напрямок переміщення ОУ 315 градусів 
5 Швидкість ОУ 12 одиниць/одиниця часу 
6 Координати вектору власної швидкості (8.5, -8.5) 
7 Початок сектору перегляду ситуації (ПРКУ) 215 градусів 
8 Кінець сектору перегляду ситуації (ПРКУ) 45 градусів 
9 Крок перегляду ПРКУ 5 градусів 

 
Дані, які наведені в Табл. 1...3 відображені на Рис 2. Ламана лінія правої границі 

обмежень простору Q  позначена, як лінія 1 2 3 4 5 6( )R R R R R R . Ламана лінія лівої границі 
обмежень простору Q  позначена, як лінія 1 2 3 4 5 6 7( )L L L L L L L . За правилом замикання простір 
Q  обмежений відрізками 6 7( )R L  та 1 1( )R L . ОС позначені як 1, 2, 3OC OC OC . Відповідні 

вектори швидкості ОС позначені як 1
CV


, 2
CV


 та 3
CV


. Вектор швидкості ОУ позначено як НV


. 
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Рис. 2. Простір рішень для прикладу розрахунку ПРКУ 

 
На Рис. 3 наведено відоб-

раження результату розрахунку 
ПРКУ за даними, які наведені в 
Табл. 1...3. В лівій частині 
відображені напрямки можливого 
переміщення ОУ. За кожним 
напрямком наведені відповідні до 
напрямку переміщення линійки 
швидкостей (ЛШ). Розрахунки 
здійснені з врахуванням значення 
часу запізнення на прийняття 
рішення, який заданий в Табл. 3. 
Світло-сірим кольором позначені 
безпечні швидкості переміщення 
ОУ, а темно-сірим – небезпечні. 
Таким чином, для ОУ можна 
вибрати варіант безпечного 
комбінованого управління при 
синтезі та виборі рішень.  

Синтез стратегій рішень щодо 
управління ОУ здійснюється за 
методом інтегрального усікання 
варіантів [7], алгоритм якого 
наведено на Рис. 4. 

Аналогічно до алгоритму 
розрахунку ПРКУ цей алгоритм 
передбачає наявність інформації 
щодо ОС, ОУ, простору Q , мети  

Рис. 3. Відображення результату розрахунку ПРКУ 
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переміщення ОУ, границі простору ( )гр QГ , значень припустимого зближення ОУ з ОС, 
тощо. Усі похідні дані мають вводитись модулем приймання та перетворення похідних даних 
СІУ ОУ [7]. 

 
Рис. 4. Схема алгоритму методу інтегрального усікання варіантів та синтезу стратегій рішень 

 
Робота алгоритму методу інтегрального усікання варіантів та синтезу стратегій рішень 

(Рис. 4) починається з визначення змінних та параметрів (блок 2), які необхідні для 
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функціонування алгоритму, а також контролю наявних даних, які необхідні для обчислення 
критерію відбору синтезованих стратегій рішення конфлікту при переміщенні ОУ в цільову 
точку простору рішень Q згідно згідно критерію Ф   

1 1
; , ; 1.

sup
k ki

i i i i
i ii

uФ C Ci u
 

 


         (2) 

Коефіцієнти iC  в співвідношенні (2) визначається для кожного виду конфліктів окремо. 
 i  визначає "витрати на управління"  параметром або функцією управління u i . 

В такому разі задачу синтезу управління можна сформулювати як конфлікт взаємодії 
об'єктів в просторі Q  

,,,,, GГSAMK рішпр .      (3) 

Для співвідношення (3) визначимо 
N

i
iAA

0

 , де N – кількість ОС в просторі Q , а простір 

рішG  визначає геометричне місце точок ПСП, як лінійного евклідового простору, в якому 
значення параметру взаємного розміщення об'єктів (відстань, напрямок на об'єкт, тощо) не 
менший за значення співвідношення порівняння 푑  для ОУ. Тобто в просторі рішG  
управління ОУ є гарантованим, реалізуємим, безперевним та ціледосягаючим. 

Процедуру синтезу стратегій керування 휇 на підставі принципу оптимальності χ, який 
реалізовує вимоги критерію (2) для конфлікту згідно співвідношення (3), можна представити 
у вигляді:  

, , , , , ;пр рішK M A S KGГ     .     (4) 
Вибір оптимальної стратегії 휇∗ з урахуванням правила зупинки  Гзуп	 для співвідношення 

(4) формулюється в вигляді:      K
Г зуп

inf
,

  .                             (5) 

Співвідношення (4) і (5) є постановкою задачі конфлікту взаємодії об'єктів в ПСП, який 
вирішується за методом інтегрального усікання варіантів.  

На Рис. 4 наведено схему алгоритму рішення задачі конфлікту взаємодії ОУ з відкритою 
множиною ОС в умовах невизначеності та обмежень за методом інтегрального усікання 
варіантів. 

Процедура аналізу ознаки визначеності параметрів для обчислення критерію відбору 
здійснюється в блоці 3. В разі наявності значень параметрів, Які необхідні для обчислення 
значення критерію, управління передається блоку 4. В іншому випадку управління 
передається блоку 28 для формування ознаки помилки та завершення роботи алгоритму. 

Розрахунки, які дозволяють визначити обчислювальну імітаційну модель простору 
рішень здійснюються в блоці 4.  Крім того, слід враховувати зміни в просторі рішень Q , які 
обумовлені часом затримки, пов'язаним з обчислювальними процедурами та прийняттям 
рішення (особливо важливо для технічних ергатичних систем). Повторне обчислення 
значення координат границі ( )гр QГ , всіх ОС, цільової точки переміщення ОУ, а також 
похідні дані траєкторії переміщення ОУ, яка відображає геометричне місце положень ОУ в 
ПР для стратегії управління, яка обирається згідно синтезованому ланцюжку управління.  

Перевірка наявності ОС в просторі рішень здійснюється в блоці 5. При наявності ОС в 
просторі Q  управління передається блоку 6. В іншому випадку управління передається 
блоку 7.  

Після перерозрахунку простору Q  в блоці 6 оцінюється відношення ОУ до зони оцінки 
ситуації та реалізації стратегій рішення. ОС, які не входять до зазначених зон, не 
враховуються при вирішенні конфлікту. Для зони надзвичайного зближення, синтез 
стратегій управління, як правило, визначається відповідними інструкціями, настановами, 
правилами, тощо. Також здійснюється ініціація ланцюжка управління ОУ. 
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Після виконання алгоритмічної частини блоку 6 управління передається засобам блоку 
25, в якому визначається напрями переміщення ОУ в просторі Q .  

Процедури обчислення та оброблення даних щодо секторів небезпечних напрямів 
переміщення (СННП) ОУ щодо усіх ОС в просторі Q  виконуються в блоці 26. Обчислення 
здійснюються згідно співвідношенню (1). 

Після визначення напрямків переміщення ОУ (блок 25) та простору рішення з 
врахуванням усіх обмежень (блок 26) в блоці 27 визначаються швидкості переміщення ОУ 
при синтезі ланцюжків стратегій рішення конфлікту взаємодії з ОС в просторі рішень  рішG   
за умов обмежень та невизначеності. 

Алгоритм розрахунку значень  коефіцієнтів та параметрів для правила рішення у 
відповідності до співвідношення (2) здійснюється в блоці 27. 

Після закінчення функціональних процедур блоку 28 управління передається блоку 7. 
Процедури перерахунку простору рішG  для зв'язаної з ОУ системи координат, що 

спрощує подальші обчислення, а також здійснюється ініціація структури ланцюжка для 
стратегій управління, яки в подальшому будуть синтезовані для ОУ, виконується в блоці 7. 

Розрахунок напрямку переміщення ОУ в цільове точку простору рішG , який враховує всі 
обмеження простору рішG . здійснюється в блоці 8. 

Аналіз можливості переміщення ОУ здійснюється в блоці 9. При цьому визначається  
значення модуля вектору швидкості ОУ. Якщо ОУ не переміщується, управління 
передається блоку 28. В разі переміщення ОУ управління передається блоку 10. 

Розрахунок ознаки приналежності точки початку переміщення синтезованому ланцюжку 
управління, а також траєкторії переміщення  ОУ маршруту в просторі рішG   здійснюється в 
блоці 10. Алгоритми розрахунків блоку 10 аналогічні алгоритмам блоку 5. 

Аналіз приналежності основних параметрів (координат) ланцюжка управління ОУ 
(траєкторії переміщення ОУ) в просторі рішG здійснюється в блоці 11. При цьому 

визначаються точки початку та закінчення переміщення ОУ в просторі рішG  та координати 
точок зміни стратегії управління ОУ (точки конкатенації елементів ланцюжків рішень) в 
просторі рішG .  

В разі приналежності точок конкатенації ланцюжків рішень (ламаної лінії траєкторії 
переміщення в перерізі ПР) з простором рішG (перерізом простору) управління передається 
блоку 12. В іншому випадку управління передається блоку 28. 

Ознаки приналежності синтезованих ланцюжків рішень простору рішG для його перерізу 
площиною здійснюється в блоці 12.  

Аналіз ознаки приналежності елемента ланцюжка синтезованого рішення (елемента 
ламаної лінії траєкторії) простору рішG здійснюється в блоці 13. В разі приналежності 

елемента траєкторії переміщення ОУ простору рішG управління передається блоку 14. В 
іншому випадку – блоку 28. 

Синтез ланцюжка стратегії рішення для випадку, коли ОС не накладають обмеження на 
рішG , а саме рішріш )(

Q

GG    здійснюється в блоці 14. 

Перевірку ланцюжка стратегії управління (траєкторії переміщення) ОУ щодо перетину з 
границею ПСП ( )гр QГ  здійснюється в блоці 15. Основні алгоритми функціональних 
складових блоку 15 співпадають з основними алгоритмами блоків 12 та 14. 

За сформованими в блоці 15 ознаками засоби блоку 16 здійснюють передачу управління 
блоку 17 в разі приналежності ланцюжка стратегій управління (траєкторії переміщення ОУ) 
за межі простору Q . В іншому разі управління передається блоку 20. 
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Засоби блоку 17 формують параметри ланцюжка стратегії рішення та здійснюють 
перерахунок параметрів простору Q  з урахуванням переміщення ОУ за умов вибору 
синтезованої стратегії рішення. 

Процедури формування ознаки наявності правильного рішення, визначення значення 
критерію відбору та виводу результатів розрахунку параметрів лінцюжка рішень 
здійснюється в блоці 18. Для ергатичної системи управління (СУ) передбачається індикація 
траєкторії та параметрів переміщення для особи, яка приймає рішення (ОПР). При наявності 
рішення, яке відповідає вимогам критерію відбору або правилам зупинки, процедура синтезу 
стратегій рішення завершується і управління передається блоку 19. 

В блоці 19 виконуються процедури, пов'язані з завершенням процесу синтезу стратегій 
рішення та завершення функціонування алгоритму. 

При передачі управління блоком 16 в блоці 20 здійснюється обчислення значення 
параметрів критерію згідно співвідношенню (2), а також обчислюється ознака зупинки 
процесу синтезу стратегій за правилом зупинки. 

Аналіз наявності ознаки зупинки обчислень за правилом зупинки при аналізі можливості 
переміщення ОУ за певним напрямком в ПР забезпечується в блоці 21. За наявності ознаки 
зупинки управління передається блоку 22. В іншому разі управління передається блоку 12 
для продовження процесу синтезу альтернативних стратегій рішення. 

Аналіз можливості подальшого синтезу стратегій рішення в просторі рішG здійснюється 
засобами блоку 22. В разі наявності можливості продовження процесу полшуку стратегій 
рішення за можливим напрямком переміщення в просторі рішG

 
управління передається 

блоку 8. В іншому випадку управління передається блоку 23. 
Можливість зміни швидкості переміщення ОУ за напрямком, який аналізується, 

визначається блоком 23. В разі можливості зміни значення швидкості переміщення ОУ в ПР  
обчислюється значення швидкості та формується ознака наявності можливості зміни 
швидкості. В разі відсутності можливості зміни швидкості ОУ при переміщенні за 
аналізуємим напрямком в ПР формується ознака неможливості зміни швидкості. 

Аналіз ознаки зміни швидкості переміщення ОУ в ПР, яку було визначено в блоці 23, 
здійснюється в блоці 24. За ознакою можливості зміни швидкості ОУ в ПР управління 
передається блоку 8, в іншому випадку – блоку 28. 

В разі відсутності синтезованих стратегій рішення в блоці 28 встановлюється ознака 
відсутності рішення та управління передається блоку 19.  

Таким чином здійснюється синтез стратегій рішень за методом інтегрального усікання 
варіантів. 

Для гіпотетичного прикладу розрахунку ланцюжків рішення задачі конфлікту взаємодії 
ОУ та ОС в двомірному евклідовому ПСП за методом інтегрального усікання варіантів в 
неопуклій системі обмежень при переміщенні ОУ в цільову точку ПСП. Дані для розрахунку 
наведені в Табл. 1. 

В гіпотетичному прикладі визначаємо систему неопуклих обмежень ПСП (Табл. 2). 
Замкнення ПСП здійснено шляхом з'єднання початкових та кінцевих точок обмеження ПСП 
відповідно, що дозволяє визначити простір обмG . В загальному випадку отримано переріз 
простору обмG .  

Дані щодо характеристик переміщення ОУ в просторі обмG наведено в Табл. 3.  
Цільова точка переміщення P  для гіпотетичного прикладу має координати  

 13.0 6.0P  . 
Похідні дані для гіпотетичного прикладу, які наведені в Табл. 1 та Табл. 2 та відображені 

на Рис. 2. 
Для гіпотетичного прикладу конфлікту взаємодії ОУ та ОС маємо опис поточної 

ситуації, який формується згідно даним Табл. 1...3  та відображений на Рис. 2. 
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При синтезі стратегій вирішення задачі конфлікту взаємодії ОУ з ОС в умовах обмежень 
та невизначеності згідно даним гіпотетичного прикладу умовах обмежень та невизначеності 
та обмежень було синтезовано стратегію вирішення конфлікту (Рис. 5) за алгоритмом методу 
інтегрального усікання варіантів. 

При розрахунку стратегії управління ОУ для функції ціни, визначеної співвідношеннями 
(2) було обрано значення коефіцієнтів часткових критеріїв відбору  

1 3 420,1; 0, 2; 0,3; 0,4k k k k    .     (6) 
Значення зміни напрямку переміщення ОУ  

1 1;3 3     .     (7) 
При синтезі рішення визначимо значення часу затримки на прийняття рішення та 

виконання дій щодо управління ОУ 0,1   одиниці часу. 
Визначимо максимальну кількість синтезованих варіантів рішень для кожного елементу 

траєкторії переміщення ОУ ( ).15n    
За похідними даними, наведеними в Табл. 1...3, та функцією ціни проведено розрахунок 

параметрів управління ОУ щодо реалізації стратегій рішення задачі конфлікту взаємодії ОУ з 
ОС в умовах обмежень ПР та невизначеності за значеннями коефіцієнтів згідно (6) та 
параметру перебору (7) для співвідношення (2). 

На Рис. 5 за функцією ціни синтезовано дві альтернативні траєкторії переміщення ОУ 
1 2OM M P  при значенні функції ціни 0, 244J   та 1 2OM M P  при значенні функції ціни 

J=0,045.  

 
Рис. 5. Траєкторії рішення конфлікту взаємодії ОУ з ОС в перерізі ПР 

 
За похідними даними, які наведені в Табл. 1...3 обчислено ПРКУ (Рис. 4) для точки 푂 

при початку переміщення за елементом траєкторії ( 1OM ). При переміщенні по елементу 
траєкторії ( 1OM ) обчислено ПРКУ для точки 1M  в уявленні збереження напрямку 
переміщення в точку P  (Рис. 6). 
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При зміні напрямку переміщення в точці 1M  на точку 3M  після досягнення точки 3M  
обчислений ПРКУ показує відсутність конфлікту взаємодії ОУ з ОС в умовах обмежень та 
невизначеності при подальшому переміщенню з точки 3M в точку P (Рис. 7). 

 

  
Рис. 6. Відображення результату  

розрахунку ПРКУ в точці М1 
Рис. 7. Відображення результату  

розрахунку ПРКУ в точці М3 
 

На Рис. 4, Рис. 6 та Рис. 7. при відображенні ПРКУ світло-сірим кольором відмічені 
значення швидкості та напрямку переміщення ОУ, при яких немає зближення з i-м ОС на 
відстань меншу id . Значення швидкості та напрямку переміщення, при яких ОУ має 
зблизитись з i-м ОС на відстань меншу id , відмічені темно-сірим кольором. 
Відображення ПРКУ при синтезі ланцюжка оптимальної стратегії управління ОУ дозволяє 
зробити висновок про те, що стратегія забезпечує безконфліктну взаємодію ОУ з ОС в ПСП 
за умов обмежень ПР та невизначеності.  

Параметри переміщення ОУ за синтезованими стратегіями (ланцюжки синтезованого 
управління) для траєкторії 1 3OM M P  наведені в Табл.4, а для траєкторії 1 2OM M P  – в Табл. 5. 

 

Табл. 4 
Елемент траєкторії Напрямок переміщення 

(градуси) 
Швидкість  

(одиниця/одиниця часу) 
Час переміщення 

(одиниця часу) 
OM1

 315 12 0,083 
M1M3

 268 12 0,233 
M3P

 349 12 1 
  

Табл. 5 
Елемент траєкторії Напрямок переміщення 

(градуси) 
Швидкість  

(одиниця/одиниця часу) 
Час переміщення 

(одиниця часу) 
OM1

 315 12 0,083 
M1M2

 1 12 0,267 
M2P

 328 12 0,85 
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Синтезована траєкторія 1 3OM M P  переміщення ОУ не є оптимальною за значенням 
функції ціни, але є непровокуючою ("обережною"). Синтезована траєкторія 1 2OM M P  
переміщення ОУ є оптимальною за значенням функції ціни. 

Коефіцієнти функції ціни за співвідношенням (2) визначають вимоги до синтезованого 
ланцюжка управління ОУ при вирішенні задачі конфлікту взаємодії з ОС в умовах обмежень 
та невизначеності, що дозволяє обирати варіант управління, який забезпечує сталість 
швидкості переміщення ОУ в ПР. 

Обчислені значення функціоналу ціни визначеного співвідношеннями (2) та значенням 
коефіцієнтів часткових критеріїв відбору, визначених співвідношеннями (6) та (7), при 
синтезі ланцюжка рішень щодо управління ОУ згідно похідним даним (Табл. 1...3)  
наведені в Табл. 6. 

Табл. 6 
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Застосування семіотичних систем виявилося плідним для вирішення завдань управління 

не тільки динамічними об'єктами, але і некласичними, наприклад, кібернетичними. 
 

Висновки. Метод інтегрального усікання варіантів дозволяє вирішувати конфлікти в 
малому для динамічних, кінематичних та віртуальних об'єктів спостереження. 

Застосування методу інтегрального усікання варіантів при рішенні задач конфлікту в 
багатомірних просторах спостереження та пошуку в неопуклому та небезперевному просторі 
рішень за умов невизначеності при відкритій множині об'єктів спостереження є ефективним. 

Використання методу інтегрального усікання варіантів дозволяє запропонувати шлях 
вирішення задачі управління конфліктом за рахунок множини правил, які описують 
поведінку об'єкту управління в умовах неопуклої системи обмежень, відкритої множини 
об'єктів спостереження та невизначеності. Метод інтегрального усікання варіантів дозволяє 
синтезувати управління об'єктом тільки на множині гарантованих управлінь.  

 
Література 
1. Касьянов В. А. Субъективный анализ : монография  / В. А. Касьянов. – Київ : НАУ, 

2007. – 512 с. 
2. Берж К. Общая теория игр нескольких лиц / К. Берж. – Москва : Физматгиз, 1961. – 

126 с. 
3. Павлов В. В. Конфликты в технических системах / В. В. Павлов. – Київ : Вища школа, 

1982. – 184с. 
4. Семко В. В. Модель конфлікту взаємодії об’єктів кібернетичного простору  

/ В. В. Семко // Проблеми інформатизації та управління. – 2012. – Вип. 2(38). – С. 88-92. 
5. Семко В. В. Формальний опис простору пошуку при синтезі рішень / В. В.Семко  

// Проблеми інформатизації та управління. – 2013. – Вип. 2(42). – С. 104-111. 
6. Семко В. В. Дослідження властивостей рішення задачі конфлікту за методом 

інтегрального усікання варіантів / В. В.Семко, О. В.Семко // Проблеми інформатизації та 
управління. – 2013. – Вип. 2(46). – С. 60-71. 

7. Семко В. В. Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні 
задач конфлікту взаємодії об’єктів в просторі спостереження / В. В. Семко // Інформаційні та 
телекомунікаційні технології. – 2015. – Вип. № 1. – С. 59-66. 

 
Дата надходження в редакцію:   16.04.2015 р. Рецензент:   д.т.н., доц.   В. Л. Бурячок 

 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 51 

УДК  621.391.833 
 

Дикарев А. В., канд. техн. наук, доц.    (Тел.  +380 (44) 275 86 34.     E-mail:  aleksandr@ukr/net) 
                (Государственный университет телекоммуникаций, г. Киев) 
 

СПЕЦИФИКАТОРЫ  КОЛЬЦЕВЫХ  КОДОВ 
 

Дікарєв О. В. Специфікатори кільцевих кодів. Показано, що ідентифікатори кільцевих кодів мають 
складатись із окремих компонентів-специфікаторів, які, у кінцевому рахунку, утворюють його  завершений 
ідентифікатор, який дає змогу  виявляти та виправляти канальні помилки.  Всі специфікатори розраховуються 
на базі елементів вектору показників зсуву, який  повністю описує кільцевий код у іншому математичному 
уявленні. Наведено приклади ідентифікації кільцевих кодів. Обґрунтовано алгоритм ідентифікації окремих 
рядків матриці кільцевих кодів, що виконують роль кодових слів. 

Ключові слова: кільцевий код,  ідентифікатор, кодове слово, вектор, перевірочні символи 
 
Дикарев А. В. Спецификаторы кольцевых кодов. Показано, что идентификаторы кольцевых  кодов  

должны  состоять из отдельных компонентов-спецификаторов, которые, в конечном счете, составляют 
завершённый идентификатор, позволяющий обнаруживать и исправлять канальные ошибки. Все 
спецификаторы рассчитываются на базе элементов вектора показателей сдвига, который полностью описывает 
кольцевой код в другом математическом представлении. Даны примеры идентификации кольцевых кодов. 
Обоснован алгоритм  идентификации отдельных строк кольцевых кодов, выполняющих роль кодовых слов. 

Ключевые слова: кольцевой код, идентификатор, кодовое слово, вектор, проверочные символы 
 

1. Постановка задачи. Каждый кольцевой код в общем случае представляет собой  
квадратную матрицу сдвинутых по кольцевому принципу на один символ вправо либо влево 
N двоичных последовательностей, в которых m элементов единичные, а остальные N-m 
нулевые [1...4]. Любую  строку кольцевого кода можно использовать в качестве кодового 
слова при кодировании дискретной информации. Каждому кольцевому коду соответствует 
свой  уникальный вектор показателей сдвигов (ВПС), элементами которого являются N-1 
целых четных чисел. ВПС полностью характеризует свой кольцевой код и является его 
эквивалентом в другом математическом представлении. Одновременно он также является 
идентификатором кольцевого кода. Однако, значительная информационная величина 
элементов  вектора показателей сдвигов, если представить их двоичным кодом, не позволяет 
использовать ВПС в этом качестве. Однако  отдельные, значительно меньшие по величине 
компоненты ВПС, имеющие малую информационную величину, могут выполнять роль не 
только идентификаторов кодовых слов, но также фактора проверки и исправления 
канальных ошибок в кодовом слове. Задача заключается в нахождении и обосновании таких 
компонентов  этого показателя указанного вектора с успехом выполняют эту роль. В 
зависимости от полноты информации о кольцевом коде и таких компонентов требуется 
разное количество  и получаются они с различной  степенью сложности. 

В дальнейшем для названия различных компонентов  идентификатора кольцевого кода 
воспользуемся термином “спецификатор”. Общепринятое понятие “спецификатор” 
трактуется, как обобщённое название семейства функций или  свойств различного рода 
разработок. В приложении к кольцевым кодам будем использовать этот термин, как частный, 
один из нескольких возможных компонентов-показателей, определяющих основные свойства 
кодового слова, являющегося строкой  кольцевого кода. В этот термин будем вкладывать 
понятие частичного, не достаточно полного и достоверного показателя кодового слова. 
Тогда идентификатор кодового слова должен состоять не  из одного, а из нескольких 
спецификаторов. 

 

2. Исходные данные к построению спецификаторов.  Являясь в определённой мере 
аналогом  циклических, кольцевые коды отвечают всем законам и особенностям групп и 
полей Галуа [5...7]. И в то же время в большой  мере  подобием  кольцевых кодов и 
сопровождающих их векторов показателей сдвигов являются  математические методы 
цифровой обработки сигналов [8]. Аналитическому представлению периодических функций 
в амплитудно-частотной области при указанной  аналогии соответствует квадратной  
матрице каждого кольцевого  кода, а соответствующему каждому кольцевому коду  матрица 
векторов показателей сдвигов по характеру своих свойств напоминает и даже в некоторой 
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мере соответствует комплексному частотному спектру периодического сигнала либо и его 
компонентам: амплитудно- и фазо-частотному спектрам периодической функции. Такое 
дуальное представление периодических функций в теории цифровой обработки сигналов  
позволяет использовать  различные способы обработки функций: теорию векторно-
матричного анализа,  комплексных чисел, операционного исчисления, оптимизационные 
алгоритмы и методы. Воспользовавшись  этой аналогией, назовём основные свойства  
кольцевых кодов и соответствующих им векторов показателей сдвигов, которые были 
использованы при создании спецификаторов.  

1) Свойство подобия, при котором  закономерность,  выявленная, для одного  
кольцевого кода, распространяется на все остальные  кольцевые коды. 

2) Свойство взаимной симметрии, при котором закономерности, выявленные для 
преобразования строк кольцевых кодов остаются справедливыми  и  для их столбцов.  

3) Свойство взаимной  симметрии элементов ВПС, при котором элементы с 
одинаковыми номерами левой половины вектора показателей сдвигов тождественно равны 
элементам правой половины. При этом отсчет элементов левой половины ведется с начала 
вектора, а правой половины-с его конца. Подобное  свойство наблюдается в значениях 
комплексных частот, получаемых в результате прямого представления периодических 
сигналов рядом Фурье [8].  

4) Свойство эквивалентности ВПС для кольцевых кодов с дельта-фактором при его 
повороте на 180 градусов на символах исходного вектора. 

5) Свойство эквивалентности ВПС для кольцевых кодов с прямыми и 
инвертированными символами строк кольцевых кодов. 

6) Свойство равенства  зеркального преобразования исходной последовательности, 
состоящее в том, что ВПС получается одним и тем же для кольцевого кода с левым или 
правым кольцевым сдвигом символов исходного вектора.  

7) Свойство постоянства сумм элементов ВПС, которое можно сформулировать 
следующим образом. Базовой начальной суммой ВПС любого кольцевого кода с длиной 
базового вектора N=const является сумма кольцевого кода  S(1), у которого число единиц 
равно m=1, а нулей – N-1.  Тогда сумма элементов ВПС с той же длиной исходного вектора N 
и количеством единиц m находится как  S(m)=m S(1). 

8) Между длиной кольцевого кода N, числом в нем единичных символов  m и общей 
суммой  S(N) элементов ВПС существует функциональная зависимость, выражающаяся 
формулой    S(N)=2 m  (N-m). 

9) Свойство функциональной зависимости: ВПС получены из кольцевых кодов на 
основании функционально связанных между собой двоичных операций HOR, OR и NOT. 

10) Элементы ВПС, полученные использованием операции HOR, всегда четные и 
могут быть уменьшены по величине в два раза. 

Для семейств кольцевых кодов [3] можно выделить три этапа получения представителей 
(членов) каждого семейства: базовый начальный этап, определяемый  выбранным дельта-
фактором  (структурой звена); этап настройки или переходного состояния, при которой 
часть элементов ВПС  изменяются в интервале от 2 до 2m и установившийся “коматозный” 
этап, при котором увеличение длины исходного вектора очередного представителя 
выбранного семейства N на единицу приводит только к добавлению в середине ВПС нового 
элемента со значением 2m.  

Назовём операции связи для кольцевых кодов и порождаемых ими векторов  показателей 
сдвигов. Для ВПС это  распределение элементов в интервале от 0 до 2m, их повторяемость, 
общая сумма, связь с видом дельта-фактора исходного вектора, изменение суммы элементов 
с ростом m, глубина  связи.  Вектор показателей сдвигов характеризуют  каждую строку 
кольцевого кода одним своим  элементом в порядке следования строк. 

 

3. Возможные спецификаторы кольцевых кодов. Самым полным верным и надёжным 
идентификатором кодового слова, входящего в состав строк кольцевого кода мог бы служить 
вектор показателей сдвигов этого кольцевого кода. Можно предложить ряд различных 
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спецификаторов, вытекающих из свойств кольцевых кодов. Рассмотрим некоторые 
спецификаторы, получаемые на основании математических операций с элементами ВПС: 

– общая сумма элементов ВПС S, по которой можно определить N и m кольцевого кода; 
– спецификатор D1, который находится как разность двух соседних элементов ВПС, 

причём из большего значения вычитается меньшее и полученные значения алгебраически 
суммируются таким образом, чтобы результат получался нарастающим итогом. 
Алгебраическая сумма может быть как положительным, так и отрицательным числом, что и 
видно из таблиц 1 и 2. 

– спецификатор  D2, получаемый как целая часть от деления двух соседних элементов 
ВПС. Причем, если предыдущий элемент по величине меньше последующего, результат 
получается нулевым. Если же два соседних элемента одинаковы, результат деления равен 
единице. Результаты суммируются и получается один из возможных спецификаторов. В 
таблицах деление соседних элементов ВПС осуществлялось слева на право. Подобный 
данному спецификатор D3, но с другим значением может быть получен при делении 
соседних элементов в направлении с права налево.  

Ясно, что для кольцевых кодов можно предложить и другие спецификаторы, 
определяемые  по различным алгоритмам. 

В Табл. 1 и 2 показаны примеры получения описанных здесь спецификаторов к выбору 
единого идентификатора для различных кодовых слов. Так в Табл.1 кодовые слова-исходные 
векторы-имеют одинаковую длину N=17 и одно и то же число единиц m=5. Но дельта-фактор 
(распределение единиц на символах кодового слова) у них разный. Поэтому спецификатор S, 
позволяющий определить длину и кратность единиц в кодовом слове (исходном векторе), 
везде одинаковый и равен 120, а другие спецификаторы  D1, D2, и D3, по которым методом 
подбора и сравнения можно идентифицировать кодовое слово, различны.   

Табл. 1 
Параметры Исходный  вектор N Вектор показателей сдвигов   S  D1 D2 D3 
N=17,   m=5  1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  10   2  10   4  10   6  10   8   120  20   9   8 
N=17,   m=5  1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  10  10   2  10   8   4  10   6  120  10   10   8  
N=17,   m=5  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1    8  10  10   2   6  10   10   4  120  28   7   7 
N=17,   m=5  1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0      10   8   6   8   4  10   8   6   120   0   5   3 

 
В Табл. 2  для кодов с длиной блока N=19 и кратностью единиц  m=6 и m=8 

демонстрируются два частных случая, описанные в п. 2, когда два кодовых слова имеют 
инвертированные символы-первые две строки Табл. 2 и дельта-фактор повёрнут на символах 
исходного вектора на 180°. В обоих случаях ВПС, а соответственно, и все спецификаторы 
остаются одинаковыми. Такие коды могут использоваться для обнаружения и  исправления 
канальных ошибок. Как и в случае кодовых слов Табл. 1, спецификатор S позволяет 
определить длину и кратность единиц в кодовом слове (исходном векторе), а спецификаторы 
D1, D2, и D3 методом подбора и сравнения идентифицировать кодовое слово. 

Табл. 2 
Параметры  Исходный  вектор N Вектор показателей сдвигов   S D1 D2 D3 
N=19,   m=6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10  10  10   6   6   8  12  10   6  156   6   6  5 
N=19,   m=13 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10  10  10   6   6   8  12  10   6  156   6   6  5 
N=19,   m=8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 12   8  12   8   8  10   8  10   8  168   6   5  4 
N=19,   m=11 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 12   8  12   8   8  10   8  10   8  168   6   5  4 

 
4.  Применение спецификаторов в  кольцевых кодах. Спецификаторы кольцевых 

кодов в общем случае можно разделить на две группы: спецификаторы обычных  кольцевых 
кодов (Табл. 3...8) и спецификаторы семейств кольцевых кодов (Табл. 9, 10).  Дадим краткую 
характеристику спецификаторов обеих групп. 

 

4.1. Спецификаторы обычных  кольцевых кодов 
Табл. 3. В качестве идентификатора  кодового слова, входящего в состав  кольцевого 

кода, используется общая сумма коэффициентов вектора показателей сдвигов S. Этот 
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параметр кольцевого кода позволяет однозначно определить длину кодового слова (что 
важно для кодов переменной длины) и кратность единиц (нулей) в кодовом слове.  

Табл. 4. В качестве идентификатора кодового слова используется общая сумма 
коэффициентов вектора показателей сдвигов S и один  спецификатор D1 или  D2. 
Последующие  вычисления позволяют проверить и устранить путём подбора (с 
определенной  степенью точности) ошибки в кодовом слове. 

Табл. 5. В качестве идентификатора кодового слова используется общая сумма 
коэффициентов вектора показателей сдвигов S и два спецификатора D1 и  D2. Как и в 
предыдущем случае, последующие  вычисления позволяют проверить и устранить путём 
подбора ошибки в кодовом слове. Точность расчетов при этом повышается.  

Табл. 6. В качестве идентификатора  используется инвертированное кодовое слово и 
один из спецификаторов  D1 или  D2. Недостатком метода является завышенное количество 
бит, используемых для идентификации кодового слова и исправления ошибок.  

Табл. 7. В качестве идентификатора  используется инвертированное кодовое слово и 
два спецификатора  D1 и  D2. Недостатком метода, как и в предыдущем случае, является 
завышенное количество бит, используемых для идентификации кодового слова и 
исправления ошибок. Точность исправления ошибок при этом высокая. 

Табл. 8. В качестве идентификатора  используется  общая сумма коэффициентов 
вектора показателей сдвигов S и  два  спецификатора  D1 и  D2. Кодовое слово на приемный 
конец вообще не посылается. Оно восстанавливается посредством последующих 
вычислений.  
 

Один спецификатор-сумма S        Табл. 3 
Кодовое слово Сумма элементов ВПС  S 

 
Три спецификатора-сумма S+D1+D2       Табл. 5 

Кодовое слово Сумма элементов 
ВПС  S D1 D2 

 

 
4. 2. Спецификаторы семейств (особых) кольцевых кодов  

Табл. 9. В качестве идентификаторов специальных кольцевых кодов образующих 
семейства, входят два спецификатора: индекс (название) самого семейства, который передается 
один раз для всего семейства, а далее время от времени может обновляться, оставаясь одним и 
тем же. Индекс может занимать одно хорошо защищенное от искажений кодовое слово. 

Табл. 10. В дальнейшем для каждого представителя (члена) семейства передается 
только длина кодового слова и номер строки кольцевого кода, поскольку с одной и той же 
длиной N может быть не один, а N кодовых слов, а именно столько, сколько строк в 
кольцевом коде.  

 

          Индекс семейства  
кольцевых кодов                  Табл. 9 

Общий индекс семейства кольцевых 
кодов 

 
5. Идентификация отдельных строк  кольцевых кодов. В общем случае по одному 

известному вектору показателей сдвигов идентифицируется весь кольцевой код, а не одна 
его строка. Номер каждой из N строк приходится задавать, как это требуется в цепочечных 
кольцевых кодах. Но в общих случаях этого делать  не требуется, благодаря свойствам 
каждой строки кольцевого кода. Объясняется это тем, что при кольцевом сдвиге на один шаг 
влево или вправо m единиц и  N-m нулей занимают m и  N-n новых положений относительно 
предыдущего своего  состояния. Тогда, во всяком случае теоретически,  при пуассоновском 

Два спецификатора-сумма S+D1            Табл. 4 
Кодовое слово Сумма элементов ВПС  S D1 

Два кодовых слова и спецификатор  D1     Табл. 6 

Кодовое слово Инвертированное 
кодовое слово 

D1 

      Сумма элементов ВПС  и два  
спецификатора  D1 и D2               Табл. 8 

Сумма элементов вектора 
показателей сдвигов S D1 D2 

Два кодовых слова и два 
спецификатора  D1 и D2                   Табл. 7 

Кодовое слово D1 Инвертированное 
кодовое слово D1 D2 

   Длина кодового слова N+ 
+номер строки                 Табл.  10 

Длина кодового слова N+номер строки, 
защищенные  циклическим кодом 
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возникновении ошибок в канале связи, которые инвертируют единичные и нулевые символы 
с вероятностью р,  возможность исказить в кодовом слове часть или  все m  единиц  сведётся 
к крайне малой величине mp  и, следовательно, по методу наибольшего правдоподобия, 
проверяя принятое кодовое слово и сравнивая его со всеми остальными строками кольцевого 
кода, становится легко выявить нужную строку кольцевого кода, используемую сейчас в 
качестве кодового слова, даже если произошла трансформация некоторых, но не всех 
символов на тех местах, которые они занимали первоначально. Например, исходное кодовое 
слово имело вид [1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1],  а принятое  искаженное стало [1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1].  
Очевидно, имеет смысл принять решение, что в кольцевом коде была использована строка [1 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1].  Здесь можно подобрать и более корректный алгоритм,   с 
использованием, в частности, условных вероятностей. 

Отсюда следует вывод, что имея все  спецификаторы или идентификатор кодового 
слова, передавать на приемный конец его порядковый номер в кольцевом коде не требуется.  

 
Выводы 
1. Наилучшим идентификатором кольцевого кода является его ВПС. 
2. В чистом виде ВПС для идентификации и исправления ошибок в кодовых словах 

использовать нерационально, заменяя его одним или несколькими спецификаторами. 
3. Спецификаторы получаются математическим преобразованием элементов ВПС. 

Получено четыре вида спецификаторов и показаны способы их применения. 
4. На основании любого кольцевого кода можно создать семейство подобных ему 

кольцевых кодов. Особым видом семейств являются такие, у которых имеется простая 
функциональная связь между видом исходного вектора кольцевого кода и значениями 
величин элементов его вектора показателей сдвигов. Показаны особенности отдельных  
представителей таких семейств и предложен алгоритм их идентификации. 

5. В работе  показано, что несмотря на то, что каждый кольцевой код содержит не один, 
а N кодовых слов, особых спецификаторов для них не требуется: достаточно проверить все 
строки кольцевого кода и выбрать наиболее подходящую по виду строку и этого будет 
достаточно для идентификации кодового слова. 
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ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОДИОДОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Зінгаєва О. І.  Частотні характеристики фотодіодів при різних станах поверхні. З теоретичного 
аналізу кінетичних характеристик фотодіодів зроблено висновок, що інерційністю ФД можна істотно 
управляти, варіюючи станом поверхні. Проведено експериментальне дослідження та підтвердження основних 
результатів теорії впливу поверхні на кінетику фотодіодів. Показана перспективність використання фотодіодів 
в волоконно -оптичних системах передачі інформації.  

Ключові слова: фотодіод, кінетика фотодіодів, оптичний зв'язок, вигин зон, стан поверхні, поверхнева 
рекомбінація 

 
Зингаева Е. И. Частотные характеристики фотодиодов при различных состояниях поверхности. Из 

теоретического анализа кинетических характеристик фотодиодов  сделан вывод,  что инерционностью ФД 
можно существенно управлять, варьируя состоянием поверхности. Проведено экспериментальное исследование 
и подтверждение основных результатов теории влияния поверхности на кинетику фотодиодов. Показана 
перспективность использования фотодиодов в волоконно-оптических системах передачи информации. 

Ключевые слова: фотодиод, кинетика фотодиодов, оптическая связь, изгиб зон, состояние поверхности,  
поверхностная рекомбинация 

 
Введение. Фотодиоды (ФД) различного типа используются в волоконно-оптических 

линиях связи (ВОЛС) [1...5]. При разработке ФД в качестве приемников оптической 
информации большое внимание уделяется частотным характеристикам инерционности ФД. 
Для повышения граничной частоты (fгр) необходимо уменьшать толщину базы h, поскольку, 
fгр=1500h-2, Мгц. 

Между тем, расчеты показали, что инерционность ФД и соответственно величина fгр 
весьма сильно зависят от состояния освещаемой поверхности [6]. 

Однако, до настоящего времени  соответствующие экспериментальные исследования не 
проводились. В настоящей работе изложены результаты проведенных исследований. 

 
1. Основные результаты теории. Теория [6] была построена для модели ФД, 

энергетическая схема которого изображена на Рис. 1. 
На рисунке отмечено поверхностное электронное состояние (ПЕС), изгиб зон на 

поверхности ys, уровень Ферми f, барьер n-p-перехода . 
В общем случае кинетика фотодиодов, т.е. их инерционность, определяется рядом 

характеристических времен, часть из которых является функцией объемных параметров и 
конструкции схемы: временем пролета  
через n-р-переход пр, максвелловским 
временем релаксации в материале м=п0/, 
постоянной времени RС-цепи, где С – 
эффективная емкость n-р-перехода и монтажа; 
R – эффективное сопротивление нагрузки, 
толщи материала и контактов.  

Обычно пр по порядку величины близко  
к  м. Эти времена, как правило, меньше 10-8 с 
и не лимитируют инерционности фотодиода. 
Величину RC также можно понизить до 10-9 с. 
Поэтому в реальных условиях собственная 
постоянная времени релаксации фотодиода, 
соответствующая наибольшему из всех 
характеристических времен, определяется 

        Рис. 1. Энергетическая схема  
            фотодиода с короткой базой 
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временем диффузии неосновных носителей к n-р-переходу и временем их жизни, в 
дальнейшем будем рассматривать эти времена.  

Как видно из Рис. 1, рассматриваемая структура состоит из следующих областей:  
I – область приповерхностного пространственного заряда, ток в которой замыкается 
поверхностным током;     II – квазинейтральная базовая область, в которой полевой ток 
дырок можно не учитывать и рассматривать только диффузионный ток дырок рn; 
III – n-р-переход и р-область, не дающие вклада в фототок. 

Для тока короткого замыкания ФД (фотодиодный режим) имеем: 
1

ch sh i t
кз

D D d dJ eI R e
L L L L


   



   
   
 

,    (1) 

где е – заряд электрода;      I – интенсивность света;      D – коэффициент диффузии;  
 – частота модуляции. 

Величины, входящие в (1) подробно описаны в [3]. Приведем конечное выражение  
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Здесь д бп дD L   – скорость рекомбинации в квазинейтральном объеме; 
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υ – тепловая скорость;        Cnt  и  Cpt – сечение захвата ПЕС. 
 

Далее:    fnt=1–fpt =1+exp(t+UB+yз),  где t – энергетическое положение ПЕС; 
 

UB  – уровень Ферми в объеме. 
 

Для вентильной фото-э.д.с. (фотогальванический режим) 
1

np
1 sh ch i tхх
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.   (2) 

 

Анализ частных случаев. Рассмотрим случай, когда поверхностный уровень является 
уровнем быстрой рекомбинации [3]. В этой ситуации имеем практически 
моноэкспоненциальную релаксацию – как тока короткого замыкания фотодиода с временем 
J и амплитудой AJ, так и вентильной фото-э.д.с. (y, Ay). 

При обогащающих изгибах зон выражения для времен релаксации можно упростить, 
поскольку в этом диапазоне изгибов зон можно пренебречь величинами f1, f2, exp(–2ub–ys), а 
также рекомбинацией в ОПЗ: 

 ,21 2 dSdDJ     (3) 
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где первый член описывает время диффузии неосновных носителей к n-p-переходу,   второй 
– время жизни неосновных носителей,    S – эффективная скорость. 

Из (3) следует, что при обогащающих изгибах зон, действии поверхностного уровня 
быстрой рекомбинации и достаточно тонкой базе при умеренных значениях S, обычно легко 
реализуемых в опыте (D/(dS)1), инерционность тока короткого замыкания фотодиода 
определяется временем пролета носителей через, базу. Влияние поверхности будет 
сказываться лишь при очень больших скоростях поверхностной рекомбинации (SD/d), 
которые позволяют уменьшить инерционность действия прибора в фотодиодном режиме. 
Однако при этом выигрыш за счет улучшения кинетических характеристик фотодиода 
сопряжен с проигрышем за счет уменьшения амплитуды сигнала. 

При рассматриваемых условиях время релаксации вентильной фото-э.д.с. будет 
описываться формулой  

dSy   11 .  (4) 
Из (4) следует, что в вентильном режиме при разомкнутой цепи инерционность 

фотодиода определяется эффективным временем жизни неосновных носителей. Таким 
образом, при умеренных значениях S инерционность прибора будет меньшей в 
фотодиодном режиме, чем в вентильном. При S кинетические характеристики двух 
режимов сближаются. 

Перейдем далее к рассмотрению инверсионных изгибов зон, для поверхностного уровня 
быстрой рекомбинации получим 
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Подставляя эти выражения в (6), легко убедиться, что выполнение условия динамически 
тонкой базы облегчается при переходе от обогащающих к инверсионным изгибам зон.  

Далее, из (5) следует, что полное время пролета (собирания) носителей в базе фотодиода 
состоит из суммы времен пролета через приповерхностный р-n-переход (опз) и 
квазинейтральную область базы (опз). Время пролета через область I (Рис. 1) соответствует 
величине Lэexp(2ub) в знаменателе (5), а время пролета через нейтральную часть базы II – 
величине  d.  

При типичных параметрах кремниевых 
фотодиодов (|ub|5) время пролета через 
приповерхностный р-n-переход сущес-
твенно превышает время пролета через 
нейтральную часть базы II и практически 
определяет полное время собирания и 
неосновных носителей в базе. Резкое 
замедление движения неосновных 
неравновесных носителей в приповерх-
ностной области приводит к значительному 
увеличению тока короткого замыкания 
фотодиода и одновременно к уменьшению 
быстродействия фотодиода в оптоэлек-
тронном устройстве. Аналогичный резуль-
тат предсказывается и для сильного исто-
щения ОПЗ и иллюстрируется на Рис. 2.  

После рассмотрения поверхностного 
уровня быстрой рекомбинации рассмотрим 
уровень замедленной рекомбинации, когда 

 
Рис. 2. Зависимость отношения времен пролета в 

ОПЗ и квазинейтральной области базы от 
поверхностного изгиба зон 

(d=10-2 см,    Lэi=2,810-3 см –длина 
экранирования в собственном проводнике) 
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на поверхностном уровне может накапливаться значительный неравновесный заряд. При 
преобладающем захвате неосновных носителей, что для Si типично при обогащающих 
изгибах зон и слабом истощении, для времен релаксации фотодиода в фотодиодном и 
вентильном режиме имеем: 

    spyJ yrdDd 
 exp2
11 ,     (7) 

 

    spyy yrdd   exp2 111
 .     (8) 

В этом случае инерционность фотодиодов существенно уменьшается, поскольку вместо 
Sст проявляется Sкин (см. [6...8]). 

 
2. Экспериментальные результаты.  Исследования были проведены на кремниевых и 

германиевых ФД. Величины уs и S варьировалась путем различных обработок поверхности. 
Соответствующие данные изображены в Табл. 1 и на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимость эффективной скорости поверхностной рекомбинации  

от интенсивности возбуждающего света (а)   и изгиба зон уs (б) 
1) ионно-аргонная бомбардировка поверхности (=1 кэВ, D=10-16 ион/см2);  
2, 2') легирование золотом из травителя (10-7 вес. %);  
3, 3') свежетравленая (СР-7) поверхность;  
4) термическое окисление в присутствии паров С2НСlз + прогрев 400°С в вакууме, 1 ч. 
 

Частотная зависимость фототока ФД имела стандартный вид [4, 7]: участок насыщения и  
медленный спад к граничной частоте fгр. При минимальных величинах S величине fгр 
составляла 8 МГц. Постоянная () времени ФД на основе Ge составляла 210-5 с, при 
минимальных величинах S и уменьшилась до 610-6с при максимальных S. Переход в режим 
замедленной поверхностной рекомбинации (ионная бомбардировка) приводила к 
дальнейшему уменьшению  (до 210-6с). Соответственно граничная частота увеличивается 
до 10 МГц. 

При исследовании ФД [8...10] на основе Si типичные величины постоянной времени 
составляла 310-6с при минимальных S и использовании режима быстрой поверхностной 
рекомбинации. 
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Значения изгиба зон, определенные методом конденсаторной фото эдс             Табл. 1
Материал ub nсм-3 Обработка поверхности ys 

n-Ge 0,7 
 Травление -0,5 

Шлифовка -0,1 

p-Ge -2,3 
 Травление +3,0 

Шлифовка 0 

n-Si 5 

 Травление -5 
Шлифовка +0,5 
Бомбардировка ионами Не -3,8 
Облучение лазером (I01026 квант/смс) -2,5 

p-Si –10 

 Травление +7,0 
Шлифовка +9,0 
-облучение 107 рад +7,5 
-облучение 108 рад +5,0 

 
При максимальных величинах S и использовании режима замедленной поверхностной 

рекомбинации величина  уменьшалась до 810-7с. Граничная частота при этом 
увеличивается от 20 МГц до 50 МГц. 

 
Выводы.  Из теоретического анализа кинетических характеристик ФД следует, что 

инерционностью ФД можно существенно управлять, варьируя состоянием поверхности. 
Экспериментальное исследование влияния поверхности на кинетику ФД подтвердили 

основные результаты теории.  Установлено, что при определенных состояниях поверхности 
постоянную времени ФД на основе Ge можно уменьшить до 210-6с, а постоянную времени 
ФД на основе Si до 810-7с. 
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РАСЧЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИБОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОБРОТНОСТИ 
КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ВОЛНОВОГО ГИРОСКОПА 

 
Бондаренко Т. Г., Зенів І. О. Розрахунок чутливості приладу для оцінки добротності кварцового 

резонатора твердотільного хвильового гіроскопа. Проведено теоретичну оцінку чутливості апаратури, що 
обмежена тепловими шумами,  для вимірювання добротності кварцових та сапфірових резонаторів хвильових 
гіроскопів.  Отримані розрахункові формули для коефіцієнта модуляції ємності датчика в залежності від зміни 
відстані між обкладаннями конденсатора і діелектриком, а також від величини теплового шуму вхідних 
ланцюгів апаратури. Використання отриманих формул дозволяє обгрунтувати вимоги до вимірювальної 
апаратури. 

Ключові слова: твердотільний хвильовий гіроскоп, кварцовий резонатор, сапфіровий резонатор, 
добротність резонатора, тепловий шум, коефіцієнт модуляції, вимірювальна апаратура 

 
Бондаренко Т. Г., Зенив И. О. Расчет чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого 

резонатора твердотельного волнового гироскопа.  Проведена теоретическая оценка чувствительности 
аппаратуры, ограниченная тепловыми шумами, для измерения добротности кварцевых и сапфировых 
резонаторов волновых гироскопов. Получены расчетные формулы для коэффициента модуляции ёмкости 
датчика в зависимости от изменения расстояния между обкладками конденсатора и диэлектриком, а также от 
величины теплового шума входных цепей аппаратуры. Использование полученных формул позволяет 
обосновать требования к измерительной аппаратуре. 

Ключевые слова: твердотельный волновой гироскоп, кварцевый резонатор, сапфировый резонатор, 
добротность резонатора, тепловой шум, коэффициент модуляции, требования к аппаратуре 

 
1. Введение и постановка задачи. При создании твердотельных волновых гироскопов 

[1, 2] важно предварительно измерить добротность резонатора еще до напыления 
электродов, которое существенно снижает добротность. Измерение добротности 
производится путем возбуждения механических колебаний резонатора, например, 
электростатической раскачкой [3...5], и затем измеряется время, в течение которого 
наблюдаются колебания. Для измерения амплитуды колебаний предлагается использовать 
ёмкостной датчик, имеющий две параллельные обкладки, лежащие в одной плоскости. При 
колебаниях резонатора изменяется расстояние между диэлектриком конденсатора 
(резонатором) и обкладками, что приводит к изменению ёмкости конденсатора и к 
изменению напряжения на выходе датчика. Стояла задача оценить саму возможность 
обнаружения сигнала датчика, вызванного  механическими колебаниями резонатора, на фоне 
маскирующих шумов измерительной аппаратуры.  

 
2. Оценка постоянной составляющей ёмкости емкостного датчика. Структурная 

схема обработки сигнала от ненапылённого резонатора, которая предназначена для 
измерения его добротности, показана на Рис. 1. Данная схема является разновидностью 
ёмкостного датчика [6, 7]. Высокое напряжение подается на одну обкладку конденсатора С0, 
сигнал снимается с другой обкладки.  

В работах [3, 5] было показано, что для такой схемы амплитуда сигнала на входе 
усилителя, вызванная модуляцией ёмкости конденсатора, определяется выражением 

 20
2

2

00
1 1

вх
вх

m

CC
R

UCmU






,      (1) 

где   вхR  – сопротивление входной цепи усилителя;    вхС  – паразитная ёмкость схемы; 
f 2  – частота собственных колебаний резонатора (f ≈ 5 кГц);     0С  – ёмкость между 
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электродами датчика;    0U  – постоянное напряжение поляризации;    m – коэффициент 
модуляции (относительное изменение ёмкости конденсатора).  
 

 
Рис. 1. Структурная схема входных цепей исследуемой схемы обработки сигнала 

 
В результате моделирования в программе MATLAB SimuLink для напыленного 

резонатора было получено, что коэффициент модуляции может быть 
0d
dm 

 =10-3…10-7,  

где     d0  –  среднее расстояние между электродом и резонатором;     d0 ≈ 0,1 мм;  
  Δd – амплитуда колебаний резонатора. 

В [3, 5] было показано, что 
ёмкость между электродами датчика 

0С  может быть рассчитана по 
следующей формуле: 
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где    l – длина сегмента;   b – рас-
стояние между диэлектриком резона-
тора и плёнкой;    r1  и  r2 –  расстояние 
от средней точки между сегментами, 
соотверственно, до ближайшего и до 
дальнего края сегмента (Рис. 2).  

Так как напряжения на соседние 
сегменты подаётся противоположное, 
то r2, практически равно половине ширины сегмента. 

Оценка величины ёмкости по формуле (2) каждого из двух конденсаторов, показанных 
разными заполнениями на Рис. 1, составляет порядка 0,22 пФ. Расчет ёмкости проводился в 
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Рис. 2.  Расположение электродов  
датчика колебаний 
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пренебрежении ёмкостными связями с другими элементами конструкции по таким исходным 
данным:   диаметр резонатора   d = 40 мм;      половина зазора между сегментами  r1 = 0,5 мм;     
средняя ширина сегмента r2ср = 6,28 мм;     длина сегмента l = 15,71 мм;    зазор между 
резонатором и обкладками раскачивающего конденсатора b = 0,1 мм;    относительная 
диэлектрическая проницаемость кварца εr = 2,132. 

Дале предстояло оценить влияние изменения расстояния от диэлектрика до пластин на 
величину выходного сигнала датчика, а также найти минимальную амплитуду механических 
колебаний резонатора, которые возможно обнаружить на фоне тепловых шумов аппаратуры. 

 

3. Оценка величины теплового шума входных цепей усилителя.  Чтобы не задаваться 
вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги и стоимостями ошибок, 
приводящих к критерию Неймана-Пирсона 
[6], приближённо полагалось,  
что сигнал может быть обнаружен на  
фоне белого гауссового шума, если полный 
размах его напряжения больше шести 
среднеквадратических напряжений шума, как 
показано на Рис. 3.  

При этом амплитуда сигнала будет 
превышать максимально возможные значения 
шумового напряжения, и сигнал будет виден, 
например, на экране осциллографа, и может 
быть измерена его амплитуда.  

Для белого шума с нормальным законом 
распределения (гуссового шума) все 
возможные значения напряжения находятся в диапазоне ± ш3  от среднего значения. 

Следовательно, полагаем, что для обнаружения требуется .62 1 шmU   
Рассчитаем сигнал и шум для принципиальной схемы, показанной на Рис. 4. Основные 

источники шумов – высокоомные резисторы 2R1 и 2R2 ( вхR ) во входной цепи, а также 
операционные усилители 2А1, 2А2 и 2А3. Так как буферные усилители 2А1 и 2А2 имеют 
коэффициент усиления 1, вклад в шум вносит также и второй каскад 2А3, что будет 
учитываться далее. 

Среднеквадратическое напряжение теплового шума каждого из высокоомных 
резисторов 2R1 и 2R2 определяется выражением [6, 7]: 

 

fkTRвхRш вх
 4 ,      (3) 

где   
К

Джk 2310381,1   – постоянная Больцмана;    T = (273+20)°K – абсолютная 

температура;        Δf = 500 Гц  –  проектная полоса пропускания фильтра в усилительной 

цепи.    Тогда   
2

204 1,62 10
Гц×Ом

ВkT   .  

Суммарное среднеквадратическое напряжение некоррелированного теплового шума 
двух резисторов определим как  

fkTRвхRшRшRш  82
2

2
1  .     (4) 

 

 
 

     Рис. 3. Наблюдение сигнала на фоне  
        белого шума при условии шmU 62 1   
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Рис. 4. Принципиальная схема входных цепей 

 
Среднеквадратическое напряжение шума, приведённое ко входу усилителя 2А3, и  

обусловленное некоррелированным шумом усилителей, определяется выражением: 
 

fNNN АшАшАшусш  )( 2
32

2
22

2
12 ,    (5) 

где        2
iшN  – спектральная плотность шума соответствующего усилителя, 

  ГцнВN ADAш /414817  , 141 8 / ГцшINAN нВ . 

Отсюда спектральная плотность шума усилителей 9,8 / ГцшусN нВ . 
 

С учетом (4) и (5) получаем, что результирующий шум, приведенный ко входу 
усилителей, определяется как 

 

мкВfNfkTR усшвхвхш 5,118 2  .     (6) 
 

Уточним требования к нужной амплитуде сигнала на входе. На вход схемы обработки 
подаётся два противофазных сигнала одинаковой амплитуды, снимаемые с расположенных 
под углом π/2 датчиков. Эти сигналы вычитаются (с учетом фазы – суммируются) и 
амплитуда полезного сигнала увеличивается в два раза, а некоррелированное квадратичное 
сложение шумов двух резисторов уже было учтено. Поэтому нужно швхmU 32 1  .  

Отсюда получаем требования к амплитуде сигнала на входе каждого из  
двух каналов:   .2,171 мкВUm   
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4. Оценка коэффициента модуляции. Нужно найти изменение ёмкости 
)()( 00 bСbbСC  при изменении расстояния b  между обкладками и кварцевым 

резонатором. Раскладывая функцию 
r

rr

br
brlbC






2
2ln)(

1

20




  в ряд Тейлора в окрестности 

точки 0b  и ограничиваясь первой производной, получаем: 
)()()( 000 bCbbCbbC  . 

После очевидных преобразований получаем выражение для производной: 
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Отсюда находим изменение ёмкости: 
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Коэффициент модуляции ёмкости 
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Так как для обнаружения сигнала необходимо выполнение неравенства   вхшmU 
2
3

1  ,  

то, подставляя в это выражение последовательно   
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Окончательно неравенство для смещения кварцевого ненапыленного резонатора, 
которое может быть обнаружено данной схемой, имеет вид: 
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Отметим, что полученное теоретическое значение всего в 14,3 раза больше, чем диаметр 
атома гелия. 

 
5. Выводы. Предложенная теоретическая оценка чувствительности аппаратуры 

позволяет определить максимально возможную чувствительность, которая ограничена 
только тепловыми шумами. 

Применение этой оценки позволит создать аппаратуру, обеспечивающую высокий 
уровень чувствительности и точности измерения добротности определенных типов 
диэлектрических резонаторов. 

Указанная аппаратура может быть применена при создании волновых гироскопов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ 
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Галкін П. В. Особливості імітаційного моделювання безпроводових сенсорних мереж стандарту 
IEEE 802.15.4. Розглянуті особливості проведення імітаційних експериментів з моделювання безпроводових 
сенсорних мереж (БСМ), побудованих на основі стандарту IEEE 802.15.4. Проведено аналіз протоколів ZigBee, 
WirelessHART, MiWi, Z-Wave з метою виявлення їх особливостей для імітаційного моделювання. Також 
проведений аналіз сучасних засобів імітаційного моделювання GloMoSim, Castalia, NS-2, НS-3, NetSim, 
OMNET ++, Open-ZB, OPNET Modeler, TOSSIM для проведення адекватних симуляційних експериментів. 

Ключові слова: безпроводова сенсорна мережа, імітаційне моделювання, імітаційна модель, GloMoSim, 
Castalia, NS-2, НS-3, NetSim, OMNET ++, Open-ZB, OPNET Modeler, TOSSIM 

 
Галкин П. В. Особенности имитационного моделирования беспроводных сенсорных сетей стандарта 

IEEE 802.15.4. Рассмотрены особенности проведения имитационных экспериментов по моделированию 
беспроводных сенсорных сетей (БСС), построенных на основе стандарта IEEE 802.15.4. Проведён анализ 
протоколов ZigBee, WirelessHART, MiWi, Z-Wave с целью выявления их особенностей для имитационного 
моделирования. Также проведён анализ современных средств имитационного моделирования GloMoSim, 
Castalia, NS-2, NS-3, NetSim, OMNET++, Open-ZB, OPNET Modeler, TOSSIM для проведения адекватных 
симуляционных экспериментов.  

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, имитационное моделирование, имитационная модель, 
GloMoSim, Castalia, NS-2, NS-3, NetSim, OMNET++, Open-ZB, OPNET Modeler, TOSSIM 
 

1. Введение и постановка задачи. Беспроводные сенсорные сети (БСС) предназначены 
для использования в системах сбора данных и управления. В настоящее время стоимость 
компонентов сенсорных сетей достаточно велика, чтобы иметь возможность построить сеть 
значительных размеров для научных исследований. Для полноценной проверки работы 
беспроводной сенсорной сети с большим количеством узлов применяются средства 
имитационного моделирования. Реальное развертывание такой сети было бы связано с 
большими экономическими затратами. 

При реализации имитационной модели БСС следует учитывать протоколы, которые 
основываются на стандарте IEEE 802.15.4. К таким протоколам относятся ZigBee, 
WirelessHART, MiWi, а также целесообразно отдельно рассмотреть протокол Z-Wave. 

Имитационное моделирование (ИМ) строится на основе математической модели, 
которая аппроксимирует свойства и поведение исследуемой сети и, как следствие, позволяет 
решать задачи по оптимизации и ее управлению. Имитационной является математическая 
модель, реализованная как программное обеспечение для компьютера и использующая 
специальные или стандартные языки программирования.  

При построении подобной модели сети связи могут использоваться как статические, так 
и динамические модели. Под статическими понимаются модели, используемые для 
исследования состояния сети в заданные моменты времени, например, аналитические 
методы расчета из теории массового обслуживания, а под динамическими – дискретные 
стохастические модели, например, процессы генерации заявок или процессы их 
обслуживания [1]. Однако  имитационное  моделирование не может учесть всех аспектов 
реальной моделируемой  системы. Всегда вводятся предположения, позволяющие упростить 
и, как следствие, ускорить вычислительный расчёт. Но интуитивно понять, какие 
предположения не повлекут за собой расхождения модели и реальной системы, сложно [2].  

Каждый узел БСС представляет собой устройство, которое состоит из пяти основных 
компонентов: датчики, процессоры, память, беспроводные передатчики и источники питания 
[3]. Энергопотребление узлов сети – ключевой параметр качества работы БСС [4], поэтому 
вопрос о его учёте при моделировании систем возникает одним из первых. Адекватность 
модели зависит от цели моделирования и принятых критериев. Проверку адекватности 
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модели необходимо проводить, если нет совпадения свойств и характеристик модели и 
соответствующих свойств реальной БСС, полученых в ходе натурного эксперимента [5]. 

Сегодня для решения задач имитационного моделирования сетей связи существует 
достаточно широкий спектр программных средств: от библиотек функций для стандартных 
компиляторов до специализированных языков программирования [1].  

В статье [6] отмечено, что системы моделирования БСС, по уровню детализации можно 
разделить на три класса:  

Первый – универсальные симуляторы, которые сосредоточены на моделировании 
высокоуровневых аспектов БСС.  

Второй – представляет собой систему моделирования уровня кода, при этом, этот же код 
используется и в реальном сенсорном узле.  

Третий – представляет собой систему моделирования уровня прошивки, которая 
использует эмуляцию аппаратного обеспечения для выполнения кода приложений и ОС, 
скомпилированных для целевой платформы. 

Обобщенная структура системы дискретно-событийного моделирования, состоящая из 
менеджера событий узлов сети, моделей узла сети и канала связи, программной части сбора 
событий сети, состояния узлов и т.д., а также графической оболочки, приведена в статье [7]. 

Анализу программных средств и методикам ИМ, а также различным аспектам 
функционирования БСС посвящено много работ, как в отечественных, так и зарубежных 
источниках [1-22]. Из разработанных на данный момент имитационных средств 
моделирования сетей можно выделить NS-2[1,8,9,13], NS-3, OMNET++ [6], Castalia [10], 
OPNET Modeler [14], Open-ZB [16], NetSim [17], GloMoSim [18], TOSSIM [20].  

Однако в большинстве работ рассматривается одна или анализируются две системы ИМ. 
Особенностям построения моделей БСС для различных протоколов и систем ИМ в научной 
литературе уделено не достаточно много внимания. 

Например, в работе [1] утверждается, что на 2001 год программный продукт NS-2 
является оптимальным средством моделирования сетей связи. В работе [2] отмечается, что 
для детального моделирования протоколов необходимо использовать системный язык 
программирования, обеспечивающий высокую скорость выполнения и способный 
манипулировать достаточно большими объемами данных. С другой  стороны, для удобства 
пользователя и быстроты реализации различных сценариев моделирования привлекательнее 
использовать язык программирования более высокого уровня. В NS-2 применяется С++ и 
OTcl. С++ позволяет обеспечить высокую производительность и возможность работы с 
пакетами на низком уровне абстракции. А OTcl позволяет обеспечить: простоту построения 
сценария моделирования, возможность соединения воедино блоков, выполненных на 
системных языках программирования, и простую манипуляцию ими. Также в работе [2] 
отмечено, что в рамках проекта NS-2 реализована возможность моделирования работы 
беспроводной сети  на основе  протокола ZigBee на трех уровнях: PHY, MAC, NWK. На 
физическом уровне (PHY) и уровне доступа к каналу (MAC) реализованы все существующие 
возможности стандарта IEEE 802.14.5. 

Система ИМ OMNET++ рассматривается в работе [6], где отмечено, что система в 
основном поддерживает стандартные проводные и беспроводные сети IP коммуникаций, но 
существуют также некоторые расширения для БСС. Как отмечает автор, симулятор 
OMNET++ хорошо масштабируем для очень крупных сетевых топологий, где возможности 
ограничиваются лишь объемом памяти компьютера или рабочей станции. Однако в работе не 
рассмотрена реализация моделирования для БСС и ее отличительные особенности.  

Особенностью симулятора Castalia [10] является то, что команда разработчиков ставила 
перед собой задачу реализовать модели не только уровней передачи данных, но и 
смоделировать физические процессы, данные о которых собираются в узлах. В результате 
получается, что беспроводные сенсоры связаны между собой не только беспроводными 
каналами связи, но и физическим процессом, параметры которого они измеряют.  
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OPNET Modeler рассматривался в работе [14], где отмечено, что это коммерческий 
симулятор содержит модели большого числа существующих протоколов, технологий и 
устройств, инструменты анализа статистики. Также подчеркивается, что моделирование БСС 
является сложной задачей из-за природы аппаратного обеспечения, ограничений емкости 
источников питания узлов и развертывания огромного числа узлов. В статье [14], подробно 
обсуждаются особенности моделирования протокола ZigBee. 

Также для имитационного исследования протокола ZigBee, в работе [16] применяется 
Open-ZB, который реализует физический уровень и уровень доступа к среде, и соответствует 
стандарту IEEE 802.15.4. К недостаткам Open-ZB можно отнести то, что в его основе лежит 
очень дорогой коммерческий продукт OPNET Modeler 10.5 и выше, который бесплатного 
предоставляется только для университетов США. 

NetSim [17] позволяет проводить моделирование сетей по различным протоколам, таким 
как Ethernet, Wireless LAN, TCP / IP, ATM и др.  GloMoSim [18] в настоящее время 
поддерживает протоколы только для моделирования беспроводных сетей.   

Как отмечено в работе [20] система имитационного моделирования TOSSIM является 
разработкой Калифорнийского университета, но, в отличие от семейства NS – TOSSIM 
работает за счет подмены компонентов Tiny-OS и, следовательно, позволяет проводить 
моделирование сетей только на базе TinyOS. Как отмечает автор, преимуществом TOSSIM 
является тесная интеграция с операционной системой, что позволяет моделировать не только 
передачу пакетов по сети, но и работу аппаратной части узла БСС. Для описания 
моделирования используется широко распространенный язык Python. 

На основе анализа литературных источников можно сделать следующие выводы, что 
применение специализированных средств имитационного моделирования позволяет 
совершенствовать разрабатываемые модели, протоколы, стеки, маршруты и проводить их 
оптимизацию без реального развертывания сети. В то же время недостаточно раскрыт вопрос 
применения этих систем для БСС и их взаимосвязь с используемыми протоколами.   

Интерес к исследованию особенностей ИМ  БСС для стандарта IEEE 802.15.4 имеет не 
только теоретический, но и практический характер, так зная специфику средств 
моделирования можно исследовать БСС без проведения натурных экспериментов. Таким 
образом, применяя средства ИМ, разработка новых технологий для БСС сначала проходит 
при помощи моделировании, а только потом на физических экспериментах. 

Целью работы является выявление особенностей ИМ,  присущих для БСС, построенных 
на основе стандарта IEEE 802.15.4, для необходимо решить следующие задачи:   провести 
анализ протоколов, построенных на основе стандарта IEEE 802.15.4, а также близких к ним;  
провести анализ современных средств ИМ, применимых для БСС;    выделить особенности 
построения моделей  БСС для стандарта IEEE 802.15.4. 
 

2. Анализ протоколов БСС стандарта IEEE 802.15.4 и близких к ним. Результатом 
работ по стандартизации БСС стало семейство стандартов IEEE 802.15.4, регламентирующих 
физический и канальный уровни, но оставляющих неопределенными сетевой и прикладной 
уровни. Для практической реализации на базе стандарта IEEE 802.15.4 были разработаны 
протоколы ISA-100.11a, ZigBee, WirelessHART, MiWi. Также отдельно целесообразно 
рассмотреть протокол Z-Wave. 
 

2.1. Протокол WirelessHART. Одной из перспективных беспроводных сенсорных 
протоколов является Wireless-HART [23]. Его реализация имеет стек верхнего уровня, 
который совместим с промышленными протоколами HART, ModBus-RTU и Industrial 
Ethernet. По сути WirelessHART – это расширение стандарта, основанное на стандарте 
передачи данных по беспроводным сетям IEEE 802.15.4-2006 и использующее 
мультиплексирование с разделением по времени. 

При использовании протокола Wireless-HART применяется узловая схема сети , которая 
позволяет добавлять и перемещать устройства. На Рис. 1. показан пример такой схемы сети с 
указанием избыточных каналов передачи. Устройство всегда остается на связи, когда оно 
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находится в зоне действия других устройств в сети. Узловая схема по сути является  
топологией типа «Звезда». Как видно из рисунка видно, чтобы пройти путь до шлюза с узла 
№1 пакеты могут пройти три альтернативных пути А1-А2-А3, В1-В2-В3 или С1-С2-С3-С4. 

 

 
 

Рис. 1. Пример узловой схемы сети при использовании протокола Wireless-HART  
 

Информация, переданная по сети WirelessHART, защищена 128-битным шифрованием, 
чередованием сетевых ключей, определяемым на стадии построения сети, и радиосигналами, 
передаваемыми в расширенном спектре со скачкообразной перестройкой частоты. 

В заключении можно сделать вывод, что применение протокола Wireless-HART  
оправдано в системах мониторинга и контроля технологического оборудования, в то же 
время покрыть весь спектр задач, решаемых при помощи БСС, данный протокол не может. К 
особенностям моделирования стоит отнести, что узел в Wireless-HART всегда остается на 
связи, когда он находится в зоне действия других узлов сети. 
 

2.2. Протокол ISA-100.11a.  Протокол организации промышленных сенсорных сетей, 
сетей датчиков и приводов ISA-100.11a, разработки которого начались в 2005 году, а в 
сентябре 2011 года были одобрены МЭК в качестве общедоступной спецификации. Для 
передачи информации используется низкоскоростная беспроводная связь с использованием 
элементов с низким энергопотреблением. 

Отличительная особенность ISA100.11a от других сенсорных сетей [24]: 
– ориентированность на промышленное использование и, соответственно, 

специфические требования к прочности, помехозащищенности, надежности и безопасности;, 
– возможность эмуляции средствами технологии ISA100.11a протоколов уже 

существующих и проверенных проводных и беспроводных сенсорных сетей. 
Обмен  осуществляется на частоте в районе 2,4 ГГц и скорости порядка 250 Кбит/с, что 

соответствует стандарту IEEE 802.15.4. 
Проблему энергоснабжения автономных эле-ментов беспроводной сети следует 

относить к надежности передачи данных. Внезапно севшая батарея введенного в 
эксплуатацию беспровод-ного прибора – это недопустимая в условиях производства 
ситуация, которая может повлечь за собой аварийную остановку, незапланированный 
простой,  а в крайних случаях – техногенную катастрофу и человеческие жертвы [25]. 

Протокол ISA-100.11a поддерживает различ-ные типологии беспроводных сетей, такие 
как  «звезда», «дерево», «ячейка», «кластер», Рис. 2. 

Протокол ISA100.11a делает передачу разно-образных протоколов по беспроводной 
среде возможным, так как он поддерживает отображение атрибутов, простое и 
интеллектуальное туннели-рование. Мэппирование протоколов и туннелирование 
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уменьшают затраты на оборудование благодаря 
поддержке старых протоколов и интеграции 
проводных и беспроводных устройств, 
разработанных ранее. Архитектура ISA-100.11a 
поддерживает много существующих протоколов, 
включая Foundation Fieldbus, HART, Profibus, 
Modbus и CIP. Поддержка мэппирования 
протоколов и туннелирования позволяют 
Foundation Fieldbus, HART и Profibus 
использовать стек ISA-100.11a для беспроводных 
коммуникаций. 

Беспроводные сети потребительского класса 
используются, в основном, ради удобства, в то 
время как промышленные полевые беспроводные 
сети должны быть намного надежнее, и не 
должны мешать работе других беспроводных систем предприятия.  Основная особенность 
при имитационном моделировании сетей по протоколу ISA100.11a от аналогичных – это его 
использование в промышленности, что накладывает требования на надёжность передачи 
данных, помехозащищенности и безопасности. 

 

2.3.  Протокол MiWi. Протокол MiWi базируется также на спецификации стандарта 
IEEE 802.15.4 для уровней MAC и PHY и предназначен для построения простых 
беспроводных сетей диапазона 2,4 ГГц [26]. В рамках протокола производится 
формирование сети, подключение новых узлов, маршрутизация. Протокол не описывает 
такие  специфические функции, как регистрация узла в определенной сети, определение 
обрыва соединения, не задает  частоту обмена между  узлами – сообщениями. При описании 
протокола MiWi используется два термина, заимствованные из стандартов IEEE. Кластер – 
группа узлов, формирующая сеть. В рамках  протокола MiWi кластер может иметь 3 уровня  
иерархии. В верхнем уровне находится главный узел  PAN-координатор. Сокет – 
виртуальное соединение между  двумя узлами. В отличие от прямого соединения между 
двумя узлами с помощью проводов, здесь все узлы имеют виртуальные соединения с 
использованием одной  физической среды передачи данных. 

Протокол MiWi определяет три типа устройств с различной функциональностью: PAN-
координатор, координатор и конечное устройство. В сети MiWi главным узлом всегда 
является PAN-координатор, он является образующим узлом сети. Сравнение протокола 
MiWi с протоколом Zigbee с учётом требований к аппаратной части приведено в Табл. 1. 

 

Сравнение протокола MiWi с  протоколом Zigbee                             Табл. 1 
Протокол Координатор Оконечное 

устройство (RFD) 
Макс. число узлов, 

тыс. 
Макс. число 
"прыжков" 

Zigbee 46 Кб 
(с шифрацией) 

26 Кб 
(с шифрацией) 

64 узлов в одном 
PAN ID неограниченно 

MiWi 10 Кб 
(без шифрации) 

4 Кб 
(без шифрации) 1 4 

 

Протокол MiWi не требует дополнительных расходов на сертификацию  и лицензионных 
отчислений разработчикам протокола. При имитационном моделировании  следует  учитывать, 
что спецификация MiWi  не является заменой ZigBee, так  как  стек MiWi  может  
использоваться для построения самодостаточных сетей с количеством устройств не более 1024. 
 

2.4. Протокол Zigbee.  При построении БСС на основе протокола ZigBee следует 
учитывать, что он регламентирует обмен данными на всех семи уровнях открытой модели 
взаимодействия систем OSI. При этом на двух нижних уровнях, на физическом и на уровне 
МАС, используется спецификация IEEE 802.15.4.  

 
 

Рис. 2. Поддерживаемые топологии 
протоколом ISA-100.11a 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 72 

Фактически это означает, что стандарт IEEE 802.15.4 содержит описание радиочастотной 
части сети ZigBee:   типы модуляции – BPSK и O-QFSK;   частотные диапазоны – 868, 902 и 
2400 МГц  и  соответствующие им  скорости передачи  –  20, 40 или 250 Кбит/с.  

Для того, чтобы обеспечить полную совместимость устройств разных производителей и 
их способность взаимодействовать в рамках единого распределенного приложения введено 
понятие профилей, которые различаются в пакетах с помощью 16-битного идентификатора.  

Профиль описывает ряд технических 
параметров, соглашений о структурах 
данных и форматах сообщений, которых 
жестко должны придерживаться 
производители чтобы изделия были 
совместимы по этому профилю. 

Стек сетевых уровней Zigbee  и IEEE 
802.15.4 согласно модели  OSI приведён на 
Рис. 3. В протоколе ZigBee используются 
фреймы подтверждения успешного приема 
и достоверности полученных данных или 
МАС-команды. Алгоритм работы состоит 
втом, что если принимающее устройство не 
смогло по каким-либо причинам получить 
данные, то ответное уведомление не 
посылается. Если инициатор отправки 
сообщения не получает подтверждения 
доставки, он снова повторяет передачу. 
Кроме этого для обеспечения надежности 
используется верификация данных, которая 
обеспечивается с помощью 16-и разрядных 
контрольных сумм CRC. 

Согласно протоколу ZigBee в сети  существует три вида пересылки данных. Одна из них, 
это передача данных координатору, которому передает информацию сетевое устройство. 
Вторая  пересылка  связана с пересылкой данных от координатора к сетевому устройству. К 
третьему виду пересылок сообщений относится обмен данными непосредственно между 
сетевыми устройствами. 

Механизм каждого типа обменов сообщениями  зависит от того, поддерживает или нет 
БСС передачу так называемых маяков. Сети с поддержкой маяков используются в сетях, 
которые требуют синхронизации или поддерживают сетевые устройства, требующие малой 
задержки отклика. Если БСС не нуждается в синхронизации или малых задержках, она 
может не использовать кадры-маяки для стандартных обменов. Однако маяки нужны для 
возможности самоконфигурирования сети, т.е. ее восстановления в случае какого либо сбоя. 

В сетях без маяков, когда узел хочет передать кадр данных и MAC-команду, он ждет в 
течение случайного периода времени. Если канал оказывается свободным, производится 
отсрочка передачи со случайной длительностью, после чего производится передача данных. 
Если канал оказывается занятым после случайной выдержки, устройство ждет в течение еще 
одного случайного периода времени, прежде чем совершит очередную попытку доступа к 
каналу. Кадры подтверждения посылаются без использования механизма CSMA-CA. 

В сетях c маяками  домены отсрочки приходятся на начало передачи маяка. Домены 
отсрочки всех устройств в пределах БСС выстраиваются координатором. Каждый раз, когда 
устройство хочет передать кадр данных во время CAP, оно определяет границу следующего 
домена отсрочки и затем ждет произвольное число доменов отсрочки. Если канал занят, 
следует очередная отсрочка, узел ждет очередное случайное число доменов отсрочки, 
прежде чем снова попытается осуществить попытку доступа к каналу. Если канал пассивен, 

 
 

Рис. 3. Стек сетевых уровней Zigbee 
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узел начинает передачу. Кадры подтверждения или меток также посылаются без 
привлечения механизма CSMA-CA. 

Таким образом, к особенностям имитационного моделирования сетей построенных по 
протоколу  ZigBee следует отнести использование или отсутствие маяков, учёт уровня стека, 
который необходимо смоделировать, а также необходимо дополнительно описывать 
профиль ZigBee, который выбран для моделирования.  

 
2.5. Протокол Z-Wave. Протокол Z-Wave, разработанный датской компанией ZenSys AS  

используется в беспроводных сетях и системах домашней автоматизации [27]. 
В рамках протокола Z-Wave предусматривается обмен данными только по радиоканалу, что 
соответствует концепции БСС. Следует отметить, что протокол Z-Wave отправляет 
сообщения, используя алгоритмы SRA (Source Routing Algorithm- алгоритмы маршрутизации 
источника) [28]. Для работы этого алгоритма нужно, чтобы устройства, инициирующие 
сообщения, «знали» расположение других устройств сети с тем, чтобы могли рассчитывать 
наилучшие маршруты для передачи сообщений. Но техническая поддержка и распределение 
базы данных по топологии сети – это сложная задача, особенно учитывая то, что некоторые 
из устройств могут перемещаться в пространстве. Поэтому, для снижения стоимости 
сетевого решения, протокол Z-Wave определяет несколько различных видов приборов, 
некоторые из которых,  для снижения стоимости лишены способности передавать сообщения 
и называются «слейв» (slave) устройствами. 

Для реализации самоорганизации узлы Z-Wave имеют программное обеспечение, 
которое обнаруживает соседей и сообщает о них контроллеру SUC (Static Update Controller). 
Алгоритм SRA, реализованный в устройствах, способен инициировать цепочки коммутаций 
для передачи сообщений и генерировать маршруты на основании базы данных топологии 
сети. Функция самовосстановления требует, чтобы программное обеспечение находило в 
динамическом режиме новые маршруты вокруг временно недоступных узлов. Мобильные 
узлы также должны входить в сферу действия программного обеспечения, которые в свою 
очередь может запрашивать новое сетевое окружение в автоматическом режиме. Такое 
программное обеспечение является частью стека протокола Z-Wave и записано в микросхеме 
памяти узла.   Сравнение протоколов ZigBee и Z-Wave приведено в Табл. 2. 

 
Сравнение протокола Z-Wave с  протоколом Zigbee                             Табл. 2 

Параметр IEEE 802.15.4/ZigBee Z-Wave 
Рабочая частота, МГц 860 908 2400 860 908 

Скорость передачи данных, Кб 20 40 250 40 
Число каналов 1 10 16 1 

Число узлов 65535 до 232 
Доступ к среде CSMA-CA случайный 

Топология “звезда” “многоячейковая” “дерево” “многоячейковая” 
Макс. число скачков не более 32 не более 4 

Кол-во производителей Chipcon(TI), Freescale, Ember, Atmel, ZMD  Zensys 
 

Как можно увидеть из Табл. 2,  сочетание стандарта IEEE 802.15.4 и протокола ZigBee 
обладает значительно большей гибкостью по сравнению с Z-Wave. К особенностям 
имитационного моделирования БСС, построенных по протоколу Z-Wave, следует отнести 
необходимость учёта алгоритма SRA, а также наличие нескольких различных видов узлов, 
которые были введены с целью сжения стоимость сети. 

 
3. Анализ современных средств имитационного моделирования, применимых для 

беспроводных сенсорных сетей. Из разработанных на данный момент имитационных 
средств моделирования сетей можно выделить NS-2, NS-3, OMNET++, Castalia, OPNET 
Modeler, Open-ZB, NetSim, GloMoSim, TOSSIM. 
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3.1. Семейство сетевых симуляторов NS-2, NS-3. Для NS-2 
существует модель LR-WPAN , реализующая стандарт IEEE 802.15.4, 
разработанная Джинлиан Женгом и др. Структура компонентов 
модели и основные её функции представлены на Рис. 3 [29] .  

В NS-2 можно использовать только существующие протоколы 
маршрутизации, которые не до конца учитывают особенности 
беспроводных сенсорных сетей. В то же время полную поддержку 
стандарта 802.15.4 планируется ввести с модификациями NS-3, 
начиная с  версий 3.20 [30]. Таким образом, ИМ БСС в NS-3, NS-2 
целесообразно с применением модели  LR-WPAN которая реализует 
стандарт IEEE 802.15.4, и позволяет моделировать два нижних уровня 
модели OSI. 
 

3.2. OPNET Modeler и OPEN-ZB. В версии OPNET Modeler 14.0 
доступны модели узлов протокола ZigBee, разработанные самой 
компанией OPNET. При этом исходный код модели сетевого уровня 
и уровня приложений скрыт от пользователей. Для моделирования 
доступен только код модели нижнего уровня IEEE 802.15.4. 

Также существует модель узлов-сенсоров с открытым исходным 
кодом, соответствующая стандарту IEEE 802.15.4, разработкой 
которой занимается сообщество OPEN-ZB. Разные версии данной модели работают с OPNET 
Modeler 10.5 и выше. 

Модель OPEN-ZB реализует физический уровень и уровень доступа к среде, и 
соответствует стандарту IEEE 802.15.4. Версия модели 2.1 поддерживает только топологию 
звезда, где коммуникации происходят между конечными устройствами через центральное 
устройство, называемое координатором частной сети. К недостаткам  модели Open-ZB, 
относят то что, OPNET Modeler бесплатно предоставляется только для университетов США. 
 

3.3. OMNeT++ и Castalia. На базе среды моделирования OMNeT++ 4.1 построен 
симулятор различных протоколов беспроводных сенсорных сетей Castalia. В нём также 
реализована модель, соответствующая стандарту IEEE 802.15.4. Особенностью данного 
симулятора является то, что команда разработчиков ставила перед собой задачу реализовать 
модели не только уровней передачи данных, но и смоделировать физические процессы, 
данные о которых собираются в узлах. 

Castalia распространяется по некоммерческой лицензии для использования в учебных 
заведениях или некоммерческих исследовательских организациях, а также под коммерческой 
лицензией. Этот симулятор поддерживает написание модулей пользователем. Работает в 
операционной системе Linux, Unix-подобных операционных системах. Castalia является 
популярной системой моделирования БСС. Большинство исходного кода может быть 
доступно в исходном виде. Castalia обеспечивает мощные средства трассировки и отладки. 
Поддерживаются многие MAC протоколы, широкие возможности работы с радиоканалом . 
Кроме того, Castalia может имитировать проблемы энергопотребления в БСС. 

К недостаткам Castalia можно отнести малое  количество доступных протоколов. В то же 
время внутренняя структура узла в Castalia (Рис. 4) довольно гибкая. 

Узлы не соединяются друг с другом напрямую, а через модуль беспроводного канала. 
Стрелки означают передачу сообщений от одного модуля к другому. Когда узел имеет пакет 
для отправки, то он переходит в беспроводной канал, который затем решает, какие узлы 
должны получать пакет. Узлы также связаны через физические процессы, которые они 
контролируют. Для каждого физического процесса есть один модуль. Узлы взаимодействуют 
с физическим процессом в пространстве и времени (путем отправки сообщения на 
соответствующий модуль), чтобы получить показания датчиков. 

 
 

Рис. 3. Модель  
LR-WPAN 
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Описание модулей осуществляется на языке OMNeT++ NED. С помощью этого языка 
можно определить модули, т. е. определить имя модуля, параметры модуля и модуля 
интерфейса и возможную структуру подмодуля. Сам код модуля пишется на языке C++. 
 

 
Рис. 4. Внутренняя структура узла БСС в Castalia 

 
Особенности OMNeT++ – это усовершенствованная модель канала на основе 

эмпирических данных измерений:  модель системы учитывает потери в канале передачи 
данных, а не просто соединений между узлами;  комплексная модель для изменения потерь в 
канале;  полностью поддерживается подвижность узлов;   помехи учитываются уже на 
уровне принимаемого сигнала, а не в виде отдельной функции. 

Сравнение средств ИМ OPNET, NS-2 и OMNET++ приведен в Табл. 3. 
Также к особенностям  OMNeT++   относится усовершенствованная модель 

радиоканала:  несколько уровней мощности передачи с индивидуальными вариациями могут 
задаваться;  состояния с различным энергопотреблением и задержками переключения между 
ними поддерживаются;  реалистичное моделирование RSSI несущей;  расширенное 
моделирование измерительных устройств;  поддержка шумов, смещений и потребления 
энергии для измерительного устройства. 
 

3.4.  NetSim и  GloMoSim.  NetSim – коммерческий симулятор, по причине низкой 
стоимости при достаточном функционале использующийся в более чем 250 университетах 
мира. NetSim [17] позволяет проводить моделирование сетей по различным протоколам, 
таким как Ethernet, Wireless LAN, TCP / IP, ATM и др. В NetSim реализована модель IEEE 
802.15.4 на уровне MAC и PHY  и следовательно  позволяет моделировать два нижних 
уровня модели OSI, кроме этого также есть возможность работы с алгоритмом 
маршрутизации LEACH, а также реализована функции слотов CSMA/CA, безслотовый 
CSMA/CA, передача суперкадра и передача маяков.   

GloMoSim [18] в настоящее время поддерживает протоколы только для моделирования 
беспроводных сетей.  GloMoSim основан на среде симуляции Parsec, GloMoSim был 
популярен в 1998-99 гг. Модели в нем описываются на PARSEC C. Разработка остановилась 
в 2000 г. Таким образом, стандарт IEEE 802.15.4 и протоколы на его основе в нём 
необходимо реализовывать самостоятельно. 

Следовательно, сравнивая NetSim и GloMoSim, для ИМ более приемлемый  NetSim. 
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Сравнение средств имитационного моделирования OPNET, NS-2 и OMNET++       Табл. 3 
 

Параметры моделирования 
OPNET NS-2 OMNET++ 

OPNET 
Modeler 14.0 

OPEN-ZB 3.0 
(beta) Zheng Castalia 

Задачи физического уровня (IEEE 802.15.4) 
Вкл/выкл приемопередатчика - + - + 
Определение энергии в текущем канале + + + + 
Индикация качества соединения для полученных  
пакетов (LQD) + + + + 

Оценка чистоты канала (CCA) для механизма CSMA-CA + + + + 
Выбор частотного канала + - + - 
Поддержка частотных диапазонов 868/915/2450 +/+/+ -/-/+ +/+/+ +/+/+ 

Задачи уровня доступа к среде (IEEE 802.15.4) 
Координатором - + + + 
Синхронизация маркерами сети - + + + 
Режим работы без маркеров + - + - 
Поддержка ассоциации и дизассоциации с частной сетью 
(PAN) + + + + 

Поддержка топологий звезда/точка-точка +/+ +/+ +/+ +/+ 
Поддержка безопасности устройств - - - - 
Реализация механизма slotted CSMA-CA - + + + 
Реализация механизма unslotted CSMA-CA + - + - 
Управление и поддержка механизма GTS - + - + 
Поддержка надежного соединения между двумя уровнями 
MAC + + + + 

Режим прямых передач + - + + 
Режим косвенных передач - + + - 

Сетевой уровень 
Наличие протоколов маршрутизации + + - + 
Соответствие спецификации ZigBee + - - + 

Дополнительные возможности модели 
Мобильность узлов + - - + 
Расчет потребляемой узлами энергии - + - + 
 

3.5.  TOSSIM.  Система TOSSIM является эмулятором, специально предназначенным 
для БСС, работающих на TinyOS, который распространяется с открытым исходным кодом. 
Разработан в 2003 году. Написан на языке Python и C++. Работает в операционной системе 
Linux. TOSSIM также распространяется в исходном коде. 

К достоинствам относится, скорость эмуляции. Кроме того, TOSSIM имеет графический 
интерфейс – TinyViz. Кроме того, TOSSIM является очень простым, но мощным эмулятором 
для БСС. Каждый узел может быть оценен в идеальных условиях передачи, и с помощью 
этого эмулятора можно исследовать скрытые проблемы. Может поддерживать тысячи узлов. 

Тем не менее, этот эмулятор имеет некоторые ограничения. Во-первых, TOSSIM 
предназначен для моделирования поведения и применения TinyOS, и он не предназначен для 
имитации показателей других новых протоколов. Поэтому TOSSIM не может правильно 
моделировать вопросы энергопотребления в БСС. Для этих целей можно использовать 
PowerTOSSIM, другой симулятор TinyOS. Также  каждый узел должен работать на Nesc 
коде, языке программирования, который управляется событиями на основе компонентов и 
реализован на TinyOS. В-третьих, TOSSIM разработан специально только для 
моделирования узлов. 

 

3.6 Emstar, J-Sim, ATEMU. Система Emstar является эмулятором, специально 
предназначенным для БСС, построенным  на языке C. Работает в ОС Linux. 

Достоинством Emstar является модульная модель программирования, что позволяет 
пользователям запускать каждый модуль отдельно без ущерба для повторного 
использования программного обеспечения. Emstar имеет графический интерфейс. Тем не 
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менее, этот эмулятор не может поддерживать большое количество узлов и датчиков. Кроме 
того, Emstar может работать только в режиме реального времени. 

Система J-Sim является дискретно-событийным симулятором (ДСС). Написанп на Java. 
Есть графический интерфейс. Распространяется в исходном коде. Обычно используется в 
физиологии и  биомедицине, но  может быть использована для моделирования БСС. Кроме 
того, J-Sim может имитировать процессы в реальном времени. В J-Sim есть возможность 
повторного использования и взаимозаменяемости компонентов, а аткже содержит большое 
количество протоколов. Также как и Emstar, J-Sim предоставляет графический интерфейс.  

К недостаткам J-Sim можно отнести время выполнения, которое  гораздо больше, чем у 
NS-2. Поскольку J-Sim изначально не предназначены для моделирования БСС. 

Система ATEMU построена на С и имеет графический интерфейс. Работает в 
операционных системах Solaris и Linux. Распространяется в исходном коде. К достоинствам 
можно отнести, что  ATEMU может имитировать несколько датчиков на узле БСС. Также 
ATEMU имеет большую библиотеку готовых устройств. 

Тем не менее, этот эмулятор также имеет некоторые ограничения. Например, хотя 
ATEMU может дать высокую точность результатов, время моделирования гораздо дольше, 
чем других инструментов моделирования. Кроме того, ATEMU имеет меньше функций для 
моделирования маршрутизации. 

Сравнение систем моделирования NS-2, TOSSIM, Emstar, Castalia J-Sim, ATEMU, 
приведено в Табл. 4.   

 

Сравнение систем моделирования                                          Табл. 4 
Система ДСС, иначе на 

трассировке 
Графический 

интерфейс 
Распространяется в 

исходном коде 
Специально для БСС, 

иначе общий 
NS-2 + - + - 

TOSSIM + + + + 
Emstar - + + + 
Castalia + + + + 
J-Sim + + + - 

ATEMU + + + + 
 

4. Особенности моделирования БСС. Моделирование начинается с описания реальной 
системы. Такое описание представляет собой имитационную модель, построенную на основе 
понимания величин, атрибутов, событий, каналов и т. д. Поэтому, разработчик модели 
описывает эти структуры моделирования в терминах сущностей и их отношений и реализует 
поведение этих субъектов и реакцию на события. 

Таким образом, система моделирования обычно состоит из базовой библиотеки для 
моделирования, библиотеки вспомогательных средств, и системы описания и конфигурации 
моделей. Сама форма развертывания пакета зависит от реализации. Некоторые пакеты 
предоставляют средства, которые переводят описания моделей в объекты языка реализации 
моделирования. Другие обеспечивают визуальный интерфейс. 

Анализ средств имитационного моделирования показал, что в основном большинство 
средств реализуют только  стандарт IEEE 802.15.4 на уровне MAC и PHY  и следовательно  
позволяет моделировать только два нижних уровня модели OSI. Особое внимание 
необходимо обратить на модель Castalia, поскольку команда разработчиков изначально 
ставила перед собой задачу смоделировать все аспекты работы беспроводных сенсорных 
сетей, её исходный код является открытым и, что особенно важно, среда моделирования, на 
основе которой она построена, имеет также открытый исходный код и распространяется 
бесплатно для некоммерческого использования. Тем ни мение можно использовать и другие 
средства, что были рассмотрены. 

 
Выводы. В данной статье  сделан анализ средств имитационного моделирования и  

приведены особенности проведения имитационных экспериментов по моделированию 
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беспроводных сенсорных сетей, построенных на основе стандарта IEEE 802.15.4. Проведён 
анализ протоколов ZigBee, WirelessHART, MiWi, Z-Wave. Также проведён анализ 
современных средств имитационного моделирования. Анализ средств имитационного 
моделирования показал, что в основном большинство средств реализуют только  стандарт 
IEEE 802.15.4 на уровне MAC и PHY  и следовательно  позволяет моделировать только два 
нижних уровня модели OSI. Протоколы, основанные на IEEE 802.15.4, необходимо 
реализовывать часто самостоятельно.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ НАПРЯМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Шевченко С. М. Особливості навчання математичних дисциплін у технічному університеті напряму 

інформаційно-комунікаційних технологій. У статті розглядається проблема математичної освіти у  
вищих навчальних закладах напряму інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Спираючись на 
дослідження у психолого-педагогічній літературі, проаналізовано питання про значення математики для 
майбутніх спеціалістів ІКТ і особливості вивчення математичних дисциплін студентами ІК технологій. 
Підтверджена необхідність модернізації змісту та методики навчання математики у вищих технічних 
навчальних закладах. Запропоновано методичну систему навчання математичних дисциплін і шляхи її 
впровадження у навчальний процес.  

Ключові слова: математичні дисципліни; технічний університет; інформаційно-комунікаційні технології; 
зміст навчання математики; методика навчання математики 

 
Шевченко С.Н. Особенности обучения математических дисциплин в техническом университете 

направления информационно-коммуникационных технологий. В статье рассматривается проблема 
математического образования в высших учебных заведениях направления информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Опираясь на исследования в психолого-педагогической литературе, проанализирован 
вопрос о значении математики для будущих специалистов ИКТ и особенностях изучения математических 
дисциплин студентами ИК технологий. Подтверждена необходимость модернизации содержания и методики 
обучения математики в высших технических учебных заведениях. Предложена методическая система обучения 
математических дисциплин и пути её внедрения в учебный процесс.  

Ключевые слова: математические дисциплины; технический университет; информационно-
коммуникационные технологии; содержание обучения математики; методика обучения математики 

 
Вступ. В умовах глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації суспільства перед 

системою вищої освіти України постають нові вимоги до підготовки фахівців інженерних 
спеціальностей. Це – і підвищення якості розумової праці, формування умінь широкого 
профілю, і психологічна готовність поповнювати свої знання, вдосконалювати свою 
кваліфікацію, опановувати новітні технології та обладнання. 

У сучасних умовах, коли потік інформації з часом змінюється по “подвійному” 
експоненціальному закону, а сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, 
зростає значущість дисциплін математичного циклу, які виступають системноутворюючим 
елементом навчально-професійної діяльності студентів технічного університету, зокрема, 
напряму інформаційно-комунікаційних технологій.  

Ефективна діяльність спеціаліста у сучасному технічному просторі передбачає якісну 
математичну підготовку, яка характеризується не тільки кількістю теоретичних положень, 
але й сприяє розвитку аналітичного мислення студентів, інтуїції, формуванню навичок 
самостійної роботи. Все в цілому допомагає у навчальній та професійній діяльності 
використовувати математичні методи для побудови моделей прикладних інженерних задач 
та їх розв’язання. Ми погоджуємося з думкою доктора фізико-математичних наук  
Л. Кудрявцева, що «випускники університетів повинні уміти у межах своєї спеціальності 
будувати математичні моделі, ставити математичні задачі, вибирати оптимальний метод та 
алгоритм для розв’язання задачі, застосовувати для розв’язання задачі чисельні методи з 
використанням сучасних обчислювальних машин, застосовувати раціональні математичні 
методи дослідження, на підставах проведеного аналізу здійснювати практичні висновки» [1]. 

Питанням математичної підготовки студентів технічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів присвячено велика кількість праць провідних математиків-методистів  
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Б. Гнєденка, О. Крилова, О. Мишкіса, М. Носкова, Б. Солоноуца, Л. Кудрявцева, Т. Крилової, 
І. Куликової, З. Слєпкань, В. Клочка та інших. 

Аналіз досліджень з проблеми математичної освіти у технічному університеті та 
власний педагогічний досвід дозволив виявити суперечність між об’єктивною необхідністю 
впровадження та застосування математичних методів до дослідження у процесі навчання 
спеціальних та технічних дисциплін та недостатньою розробкою методик, технологій 
реалізації цих методів у освітньому середовищі. Випускаючі кафедри вимагають розширення 
деяких розділів класичної математики і внесення нових, а кафедри математичних дисциплін 
не мають змоги забезпечити задовільний рівень знань студентів, бо, по-перше, зменшується 
кількість аудиторних годин, що не бажано здійснювати на першому курсі, по-друге, до 
студентських аудиторій потрапляють молоді люди, які не мають достатнього рівня розвитку 
когнітивних функцій (уваги, пам’яті, мислення), тому не в змозі опанувати навчальний 
матеріал вищої школи. Виникає необхідність перебудови та переосмислення цілей, змісту, 
методів та організаційних форм навчання математичних дисциплін у технічному 
університеті, що дозволить адаптувати майбутніх спеціалістів ІКТ до сучасних вимог 
інформаційного суспільства та надасть можливість використовувати їм математичний апарат 
у процесі своєї наукової діяльності. 

Отже, метою нашої статті є проаналізувати, теоретично обґрунтувати і розробити 
методичну систему навчання математики студентів технічних університетів напряму 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

 
Теоретичні основи навчання математичних дисциплін у технічному університеті. 

Історія математики налічує біля трьохтисячоліть та умовно може бути розділена на декілька 
періодів. Перший – становлення та розвиток поняття числа, розв’язання найпростіших 
геометричних задач. Другий період пов'язаний з появою евклідової геометрії та 
стверджування добре знайомого метода доведення математичних суджень за допомогою 
логічних умовиводів. Наступний етап бере свій початок з розвитку диференціального та 
інтегрального числення. Врешті, останній період супроводжується появою та поширенням 
понять та методів теорії множин та математичної логіки, на підґрунті яких будується вся 
сучасна математика. Вступ суспільства в інформаційну фазу свого розвитку на початку XXI 
відкрив нові можливості в застосуванні комп’ютерних технологій. В свою чергу, розвиток 
цих технологій стимулює появу нових та удосконалення “старих” класичних розділів 
математики. Починається наступний етап її розвитку. 

Протягом століть математика була та є невід’ємним елементом системи загальної та 
вищої освіти у всіх країнах світу. Це зумовлено тим, що роль математики у формуванні 
особистості унікальна. Її освітній, розвиваючий потенціал величезний, бо математика 
формує логіку – універсальний елемент мислення. Студент здійснює розумову діяльність 
завдяки математиці, бо характерними для неї є: уміння правильно здійснити аналіз ситуацій 
та зробити висновки шляхом логічних роздумів; уміння відрізняти відоме від невідомого, 
доведене від недоведеного; уміння класифікувати, узагальнювати, виставляти гіпотези, 
спростовувати їх або підтверджувати системою логічних міркувань, користуватися 
аналогіями. 

Другою важливою особливістю математики є її символічна мова, як специфічний засіб 
комунікації. Грамотна математична мова свідчить про чітке та організоване мислення, і 
опанування нею, розуміння змісту, логічних зв’язків впливає і на розвиток звичайного 
мовлення, тим самим вносить вагомий внесок у формування та розвиток аналітичного 
мислення людини. 

Слід звернути увагу ще на одну особливість математики: її вплив на розвиток вольових 
якостей особистості, наполегливості, стійкості, цілеспрямованості, формування характеру, 
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моральних рис. Щоб розв’язати задачу (не тільки знайти вірну відповідь, але й оптимальний 
розв’язок) необхідно пройти важкий шлях. У математиці помилку неможливо приховати – є 
об’єктивні критерії, щоб визначити,  чи є результат вірним і розв’язання обґрунтоване. Тому 
математика сприяє формуванню не тільки інтелектуальної сфери, але й моральних рис 
особистості. 

Зрештою, курс математики містить практичну, утилітарну складову, яка має самостійне 
значення. Для орієнтації в сучасному світі кожному необхідно мати запас знань та умінь 
математичного характеру (навички обчислень, елементи практичної геометрії, функції та 
графіки, складання та розв’язання пропорцій, рівнянь, нерівностей, систем та інше). 

Математика в технічному університеті, як правило, вивчається на першому-другому 
курсах навчання і є для студентів одним із найважкіших для засвоєння. Одна з причин – 
абстрактність математики. Математичні поняття – лише більш-менш вдалі зліпки тих чи 
інших реальних об’єктів. Друга причина – великий обсяг матеріалу потрібно вивчити за 
стислі терміни. Так, винахід та засвоєння диференціального та інтегрального числення 
вивчалось людством декілька століть, а студенти повинні його «розглянути» за один-два 
семестри. Тим самим курс математики насичений великою кількістю понять, ідеями та 
методами, тому студенти-першокурсники не в змозі вивчити його за відведений час. У 
зв’язку з цим методична система навчання математики змушена інтенсифікувати свої 
можливості. В цьому контексті питання про зміст, методи та засоби підвищення якості 
математичної освіти в сучасний період залишається актуальним. 

Далі, складність побудови математичної освіти в технічному університеті полягає в 
тому, що математика в ньому займає подвійне положення. З одного боку, вона виступає як 
особлива загальноосвітня дисципліна, бо знання з математики є фундаментом для вивчення 
інших загальноосвітніх, загальноінженерних та спеціальних дисциплін. З іншого, для 
більшості спеціальностей вищих технічних закладів математика не є профільною 
дисципліною. Значна частина студентів переконана, що математика в технічному 
університеті не наближує, а віддаляє їх від опанування професійно важливими знаннями та 
навичками [2]. 

У зв’язку з цим, вважаємо, що на першій лекції (під час знайомства з групою) викладач 
зобов’язаний розкрити значення математики для наступної навчальної діяльності студентів, 
взаємозв’язки математики з іншими технічними дисциплінами, вивчення яких вони 
вважають більш значущими для своєї майбутньої професії. 

Нами, як приклад, була проаналізована  освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки 
бакалаврів напряму 6.050903 «Телекомунікації» 2011 року. Згідно цієї програми  навчальна 
дисципліна «Вища математика» (шифр 2.01) забезпечує вивчення наступних дисциплін: 
фізики (2.02), інформатики (2.03), теорії електричних кіл та сигналів (3.01), теорії 
електричного зв’язку (3.02), основ схемотехніки (3.03), метрології, стандартизації, 
сертифікації та акредитації (3.05), технічної електродинаміки (3.06) та інших. 

Отже, у структурно-логічній схемі навчального процесу дисципліна «Вища математика» 
є вихідною. Вона передує вивченню фізики, інформатики та майже усіх професійно-
орієнтованих дисциплін. 

Так, аналіз робочих програм та навчальних посібників з фізики показав, що поняття та 
методи класичного аналізу, векторної алгебри, векторного аналізу систематично 
використовуються як під час введення багатьох основних понять курсу фізики, так і при 
розв’язанні конкретних фізичних питань та задач. Вивчення фізичних основ теорії 
електроструму та електромагнетизму спирається на поняття векторної алгебри та векторного 
аналізу (лінійні операції над векторами, різні види добутків векторів, градієнт, дивергенція, 
потік, вихор тощо). На знаннях понять та методів розв’язання звичайних диференціальних 
рівнянь другого порядку, понять, пов’язаних з рівняннями з частинними похідними, 
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ґрунтується вивчення коливальних рухів та хвиль. Якщо проведемо аналіз програм 
дисциплін загально-професійної підготовки, наприклад, «Технічна електродинаміка», то 
бачимо цілий ряд математичних понять, які використовуються під час вивчення цієї 
дисципліни: векторний та скалярний добуток, скалярні та векторні поля, векторний аналіз, 
інтегральні лінії векторного поля, градієнт, потік, циркуляція, вихор, подвійні операції 
векторного поля, оператор набла та оператор Лапласа, теорема Остроградського-Гаусса та 
Стокса, потенціал векторного поля, рівняння Максвела у диференціальних та інтегральних 
формах, диференціальні рівняння тощо. 

Отже, є очевидним, що зміст навчання математики у технічному університеті є основою 
вивчення дисциплін фундаментальної та спеціальної підготовки, тому курс математики має 
бути більш динамічним, підлягати постійній корекції, удосконалюватися в умовах сучасного 
розвитку науки та техніки. 

Крім цього, проблема співвідношення класичного та прикладного у навчанні математики 
в технічних закладах набула нових аспектів. 

Існують різні точки зору на зміст математичних дисциплін у технічному університеті. 
По-перше, шляхи підвищення значущості математичної підготовки вбачають через 
підсилення внутрішнього логічного зв’язку дисципліни на підґрунті наукового знання. Це 
пояснюється тим, що на відміну від технічного, прикладного знання фундаментальне, 
теоретичне старіє значно повільніше, методологічна ефективність останнього вища. 

Отже, цінність методології теоретичного знання не викликає сумнівів. Проте 
недостатньо було б обмежитися під час викладання класичної математики фрагментарними 
ілюстраціями прикладів професійної спрямованості. Зв'язок має бути систематичний, більш 
глибокий та багатогранний. На підставі сказаного, виділяється протилежна точка зору, яка 
передбачає ширше включати у зміст математичних дисциплін прикладний матеріал. Це було 
обумовлено тим, що при вивченні математичних дисциплін студенти не одержують навичок 
застосування цих знань у подальшому. Між тим реалізація міжпредметних зв’язків 
фундаментальних та спеціальних дисциплін, втілення навчального матеріалу професійної 
спрямованості не повинні порушувати внутрішні предметні зв’язки математики, логіку 
дисципліни, перетворювати її у цикл окремих, не пов’язаних між собою питань. 

Таким чином, курс вищої математики у технічних університетах повинен відповідати 
вимогам фундаментальності та професійної спрямованості. 

Глибокий аналіз стану математичної підготовки студентів вищих технічних навчальних 
закладів був представлений у працях Т. Крилової [3]. Результати її дослідження і власний 
практичний досвід свідчать про те, що часи “абстрактних” курсів математики, призначених в 
однаковій мірі для “чистих” математиків, прикладників та вчителів середньої школи, 
безповоротно пройшли. Вимоги до математичної освіти сучасного інженера за останній час 
суттєво змінилися. Виникли курси із спеціальних розділів математики. Однак перш, ніж 
вивчати ці розділи та застосовувати їх в інженерних дослідженнях та практиці, студент 
повинен зрозуміти основні поняття, ідеї і методи математичної науки. А цього неможливо 
досягнути без засвоєння класичних математичних дисциплін. 

Але на відміну від вивчення математики на математичних факультетах класичних 
університетів, в технічних закладах навчання математики не ставить своєю метою 
детального розкриття студентам розділів математики, їхньої логічної структури. Математика 
вивчається з прикладною, практичною метою і розглядається як засіб для розв’язання 
інженерних питань. Головна увага звертається на засвоєння загальних прийомів та засобів, а 
не на розвиток навичок проведення строго логічних процесів міркування та доведення. 
Звичка користування готовими результатами і різного роду допоміжними засобами без 
доведень виступає на перше місце [3]. 
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Зрозуміло, що курс математики для інженерів має бути курсом прикладної математики, 
але, певна річ, не вузько утилітарним та рецептурним, а таким, який містить в собі необхідні 
теоретичні концепції. Прикладна математики не є спрощений варіант чистої математики, 
остання не є вищим ступенем по відношенню до першої. Це – різні аспекти математики. 

Таким чином, досліджуючи модель вивчення математики в технічних університетах, 
спираючись на праці вчених-математиків, вважаємо, що навчання математики в технічних 
вищих навчальних закладах має підпорядковуватись наступним цілям: 

– повідомляти основні теоретичні положення, необхідні для вивчення 
загальнонаукових, загальноінженерних та спеціальних дисциплін, навчати відповідному 
математичному апарату, ґрунтуючись на принципах фундаментальності та професійної 
спрямованості та спираючись на логічне обґрунтування емпіричного матеріалу; 

– органічно поєднувати традиційні та інформаційно-комунікаційні технології у 
навчальній діяльності; 

– розвивати первинні навички математичних прикладних питань: переклад реальної 
задачі на адекватну математичну мову, вибір оптимального методу дослідження, 
інтерпретація результату дослідження та оцінка його точності; 

– формувати навички доведення розв’язання задачі до кінцевого результату – числа, 
графіка, точного якісного висновку і т.д., застосовуючи при цьому обчислювальні засоби, 
таблиці, довідники; 

– формувати уміння самостійно розбиратися у математичному апараті, який 
застосовується у літературі зі спеціальності; 

– розвивати аналітичне мислення, виховувати у студентів прикладну математичну 
культуру, необхідну інтуїцію та ерудицію у питаннях застосування математики. 

На підставі викладеного, необхідність модернізації навчання математики у технічному 
університеті є очевидною. 

 
Програмно-методичне забезпечення навчання математичних дисциплін у 

технічному університеті.  У ході дослідження було розроблено та уточнено окремі 
компоненти методичної системи навчання математичних дисциплін у технічному 
університеті напряму ІКТ, а саме: визначення принципів, методів, засобів та умов реалізації. 

Мета методичної системи навчання математики: 
– забезпечення рівня математичних знань, умінь та навичок, який гарантує оволодіння 

фундаментом спеціальних дисциплін, які вивчаються у технічному університеті; 
– формування уявлень про роль математики у розвитку інтелектуальних здібностей 

особистості, про зв'язок математики з іншими науками вибраної спеціальності; 
– виховання інтересу до математики як основного інструментарію всіх спеціальностей 

технічного університету. 
Компонентами системи слугують мотиваційний, змістовий, діяльнісний та 

результативний блоки. Змістовий компонент включає систему предметних знань, в тому 
числі поняття, категорії,  теорії, закони; операції розумової діяльності, ступінь 
сформованості яких забезпечує уміння проводити аналітичні міркування, здійснювати 
умовиводи, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами, фактами, процесами. 
Діяльнісний  характеризується системністю, оперативністю знань; умінням засвоювати 
математичні положення. Результативний компонент містить інформацію про уміння 
застосовувати набуті математичні знання у задачах інших дисциплін та у майбутній 
професійній діяльності. Мотиваційний компонент визначається відношенням особистості до 
навчання математики, сприяє розвитку таких якостей особистості, як самооцінка, 
самовизначення, саморегуляція самостійної навчальної діяльності. 
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Методична система навчання математики, як і будь-яка інша, керується принципами 
побудови, які ґрунтуються на дидактичних принципах вищої школи, а саме: оптимального 
поєднання фундаментальності та професійної спрямованості, науковості, зв’язку теорії з 
практикою, доступності, системності та перспективності пріоритетності самостійного 
навчання; продуктивної взаємодії засобів навчання в самостійній навчальній діяльності. 

Реалізація принципів методичної системи навчання математики передбачає застосування 
комплексу методів, які поєднуються з загально-дидактичними методами. Спираючись на 
дослідження у психолого-педагогічній літературі, ми виділяємо такі методи: інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; методи проблемного навчання. 

Форми навчання виконують організаційну функцію в навчальній діяльності і слугують 
засобом неперервного керівництва самостійною навчальною діяльністю студентів. Для 
забезпечення якості математичної освіти передбачаємо такі форми навчальної діяльності: 
лекції ( проблемні лекції, лекція-презентація, лекція з запланованими помилками, лекція-
бесіда, відео-лекція); практичні і лабораторні заняття, де питому вагу складають самостійні 
роботи; індивідуальні та групові консультації; позааудиторна самостійна навчальна 
діяльність; конференції. Метою проведення лекцій є засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу, формування математичної культури, розвиток аналітичного мислення та інтуїції. 
Метою проведення практичних та лабораторних занять є закріплення теоретичних знань, 
перенесення їх на площину застосування, формування інформаційної культури, розвиток 
умінь застосовувати ІКТ. 

На сьогодні неможливо уявити навчальну діяльність без застосування сучасних 
інформаційних технологій. Дійсно, комп’ютер став невід’ємною частиною навчання кожного 
студента, а використання інформаційних технологій – невід’ємною складовою процесу 
навчально-пізнавальної діяльності. 

У нашому дослідженні залежно від завдань, які ми ставимо перед собою, використовуємо 
комп’ютерні технології в якості засобів: інформаційних, демонстраційних, моделюючих, 
обчислювальних, контролюючих. 

Інформаційні комп’ютерні технології містять навчально-методичне забезпечення 
кожного розділу математичних дисциплін, Для цього використовується програма Moodle. 
Демонстраційні комп’ютерні технології дають можливість виконувати презентацію частини 
лекційного матеріалу, реферату, виступу на конференції тощо; слугують засобом візуалізації. 

Моделюючі комп’ютерні технології (MathCAD, GRAN1) мають величезне значення для 
інтелектуального розвитку особистості. За їх допомогою виховуються навички самостійної 
науково-дослідної діяльності, без чого не є можливою ефективна робота майбутнього 
спеціаліста. 

Обчислювальні комп’ютерні технології (Maxima, MathCAD, GRAN1, Excel) дозволяють 
швидко виконувати розрахунки, що дозволяє більше часу приділяти на пошук інших шляхів 
розв’язання задачі або на аналіз одержаного результату. 

Контролюючі комп’ютерні технології призначені для перевірки знань, для визначення 
рівня умінь та навичок. Тестові завдання з дисципліни «Вища математика» розроблені згідно 
програми  Moodle. 

Слід відмітити, що тільки органічне поєднання традиційних та комп’ютерних технологій 
сприяє успішній навчально-пізнавальній діяльності. За даними фізіологічних досліджень під 
час роботи з комп’ютером розумова дієздатність знижується обернено-пропорційно 
вивченому обсягу навчального матеріалу, тобто сприйняття на 6%, запам’ятовування на 10%; 
локальне стомлення зорового аналізатора у процесі тільки автоматизованого навчання настає 
у 2-3 рази інтенсивніше. 
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Шляхи впровадження елементів методичної системи навчання математичних 
дисциплін у технічному університеті. На виконання наступних вимог викладачами кафедри 
вищої математики Державного університету телекомунікацій було розроблено зміст та 
деталізовано за семестрами навчання математики. Оскільки класична математика є 
однаковою для всіх інженерних спеціальностей, то на першому курсі пропонуємо вивчати 
наступні розділи «Лінійна алгебра», «Векторна алгебра та аналітична геометрія», 
«Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних», «Інтегрування функції однієї 
змінної», «Диференціальні рівняння», «Ряди»  ( у кожному семестрі аудиторних годин – 72, з 
них лекції – 36 годин, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 18 годин). На 
другому курсі вивчаються вибрані розділи математики, які були узгоджені з випускаючими 
кафедрами відповідно до напряму спеціальності. 

Навчально-методичне забезпечення навчання математики – це навчально-методичний 
комплекс дисципліни «Вища математика». Даний комплекс містить робочу програму 
дисципліни, текс лекцій, підручник, навчальні посібники, лабораторний практикум, варіанти 
розрахунково-графічних робіт та зразки їх розв’язання, типові трьохрівневі контрольні 
роботи, питання та задачі до іспиту (заліку), задачі підвищеної складності, тести. 

 
Висновок. Якісна інженерна освіта базується передусім на математиці. З іншого боку, 

увага до підвищення якості математичної освіти студентів технічного університету напряму 
ІКТ сприяла розвитку математичних методів і математичного моделювання, які 
використовуються у задачах професійної діяльності інженера. Навчити людину на все життя 
не можливо, проте формувати та розвивати культуру мислення викладач повинен, що 
дозволить майбутньому спеціалісту самонавчатись та самореалізовуватись у сучасному світі 
науки та техніки.  

Викладені положення проведеного дослідження не претендують на остаточне 
розв’язання проблеми математичної освіти у технічному університеті, вона є актуальною, 
тому зумовлює проведення теоретичних та практичних досліджень у цьому напрямі і надалі. 
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МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ ВПЛИВУ ЗБУРЕНЬ НА ТОЧНІСТЬ ІТЕРАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ФАЗОВОГО АВТОПІДСТРОЮВАННЯ В УСТАЛЕНИХ РЕЖИМАХ 
 
Зінченко О. В. Метод компенсації впливу збурень на точність ітераційної системи фазового 

автопідстроювання в усталених режимах. Розглядається ітераційна система фазового автопідстроювання 
(ФАП) при заданому впливі, прикладеному в довільній точці. Ставиться і вирішується завдання оцінки впливу 
збурень, що діють як на основний, так і на додатковий контур керування ітераційної системи ФАП і 
пропонується метод усунення впливу збурень на точність ітераційної системи ФАП в усталених режимах. 
Пропонується метод, який дозволяє забезпечити практичну інваріантність системи по відношенню до впливу. 

Ключові слова: ітераційна система, фазове автопідстроювання, ФАП, фазова помилка, синтез, усталений 
режим, завада, основний контур керування, інваріантність 

 
Зинченко О. В. Метод компенсации влияния возмущений на точность итерационной системы 

фазовой автоподстройки в установившихся режимах. Рассматривается итерационная система фазовой 
автоподстройки (ФАП) при заданном воздействии, прилагаемом в произвольной точке. Ставится и решается 
задача оценки влияния возмущений, действующих как на основной, так и на дополнительный контур 
управления итерационной системы ФАП и предлагается метод устранения влияния возмущений на точность 
итерационной системы ФАП в установившихся режимах. Предлагается метод позволяющий обеспечить 
практическую инвариантность системы по отношению к заданному воздействию. 

Ключевые слова: итерационная система, фазовая автоподстройка, ФАП, фазовая ошибка, синтез, 
установившийся режим, помеха, основной контур управления, инвариантность 

 
Вступ і постановка задачі. Основна вимога до ітераційних систем фазового 

автопідстроювання (ФАП), полягає в тому, щоб відхилення керованої величини від 
необхідного значення як в перехідному, так і в усталеному режимах роботи були 
якнайменшими [1...4]. Чим повніше в системі скомпенсовано вплив збурень і точніше 
відтворюється задаючий вплив, тим досконаліша система. В цілому фізична сутність 
завдання керування полягає в компенсації впливу збурень на керовану величину, в 
досягненні її незалежності від збурень та забезпеченні точного відтворення задаючого 
впливу [5, 6]. 

На практиці на основний контур ітераційної системи (ІС) фазового автопідстроювання 
впливають різного роду збурення, які погіршують її показники якості[7...10]. Тому доцільно 
з'ясувати кількісні оцінки впливу цих збурень і знайти способи компенсації їх впливу. 

У цій статті ставиться і вирішується завдання оцінки впливу збурень, що діють як на 
основний, так і на додатковий контур керування ітераційної системи ФАП і пропонується 
метод усунення впливу збурень на точність ітераційної системи ФАП в усталених режимах.  

 
Основна частина. Структурна схема двоконтурної ІС (ДІС) ФАП, коли збурення 

докладено до основного контуру керування (ОКК), зображена на Рис.1 [1, 3]. Рівняння 
елементів  ФАП визначаються виразами: 

     
     
       
     

     
     

1 1

1

1 1

2 1 2

2 2 2

1 2

;

;

;

;

;

,

p

Ф

p

t t t

t W p t

t W p t L t

t t t

t W p t

t t t

  





  

 

  












  



  

  



  






 ,    (1) 

де 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 88 

     
         
         

1 1

1 1 1 ФВ1

2 2 2 ФВ2

;

;

.

p Ф p

p Ф y n

p Ф y n

W p W p W p

W p W p W p W p W p

W p W p W p W p W p







 

З рівнянь (1), виключаючи проміжні змінні, отримуємо рівняння руху ОКК ДІС ФАП 
щодо помилки  1 t : 
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Рис. 1. Структурна схема ДІС ФАП зі збуреннями докладеними до основного контуру 
 

З рівняння (2) визначаємо помилки  1 t ОКК: 

         1 Δ 1 Δ 1Lt W p t W p L t      ,    (3) 
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Як випливає з виразу (3), помилка ОКК ітераційної системи ФАП складається з двох 
складових: складової  1 t , обумовленої зміною задаючого впливу  t , та  1L t , що 

залежить від характеру зміни збурення   .L t  
З урахуванням конкретних значень операторів ОКК отримаємо конкретні значення 
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операторів    Δ 1 Δ 1, LW p W p   . 
Нехай оператори ОКК визначаються виразами: 
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З урахуванням (5) оператори  Δ 1W p   и  Δ 1LW p  приймають вигляд: 
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Як випливає з виразів (6) і (7), ОКК ітераційної системи ФАП є астатичним щодо 
задаючого впливу     1t     та статичним щодо збурення    0LL t v  , тобто містить всі 
складові фазової помилки. 

Вважаючи, що оператори елементів ДКК визначаються виразами 
 
 
 
 

2 2 2

2 2 2

ФВ2

/ ( 1);

/ ( 1);

/ ;

1,

Ф Ф Ф

y y y

u u

W p k T p

W p k T p

W p k p

W p

 






 








    (8) 

визначимо оператор ДКК щодо помилки  2 t : 
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Як випливає з виразу (9), ДКК ітераційної системи ФАП є астатичним щодо задаючого 
впливу	∆휑 (푡) тобто щодо помилки ОКК. 

 
Висновки 
Таким чином, якщо в ОКК ітераційної системи ФАП з'являється статична помилка, 

обумовлена збуренням 퐿(푡), то вона повністю усувається ДКК.  
Дійсно, помилка ітераційної системи 
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З виразу (10) отримуємо 
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де 1 2 1;  0.Lv v v    
З виразу (11) випливає, що ітераційна система ФАП є астатичною з астатизмом 

другого порядку  щодо задаючого впливу  t і астатичною з астатизмом першого порядку 

 1v  щодо збурення  L t , тобто в ітераційній системі ФАП завдяки наявності ДКК 
відбувається компенсація збурюючих впливів що повільно змінюються, які прикладені в 
довільній точці ОКК, тобто ДКК дозволяє забезпечити практичну інваріантність системи по 
відношенню до впливу. 
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МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТОЧНОСТІ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ДІАГРАМОЮ НАПРАВЛЕНОСТІ 

АКТИВНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК 
 

Радзівілов Г. Д., Бєляков Р. О. Методика підвищення швидкодії та динамічної точності систем 
автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток. У статті 
представлено методику підвищення швидкодії та динамічної точності систем автоматичного керування 
діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток. Використання запропонованої методики 
дозволяє істотно зменшити час перехідних процесів керування фазою сигналу, зменшити середньоквадратичну 
помилку системи при випадковій збурюючій дії. Запропоновано синтез розімкнутого зв’язку комбінованої 
системи та синтез диференціального зв’язку, що виконані у відповідності з умовами зменшення динамічної, 
середньоквадратичної помилки, та підвищення швидкодії системи автоматичного керування. 

Ключові слова: активна фазована антенна решітка, система автоматичного керування, діаграма 
направленості,  перехідний процес, середньоквадратична помилка 

 
Радзивилов Г. Д., Беляков Р. О. Методика повышения быстродействия и динамической точности 

систем автоматического управления диаграмой направлености фазированых антенных решеток. В статье 
представлена методика повышения быстродействия и динамической точности систем автоматического 
управления диаграмой направлености активных фазированых антенных решеток. Использование предложенной 
методики позволяет существенно минимизировать время переходных процессов управления фазой сигнала, 
уменьшить среднеквадратическую ошибку системы при случайном возмущающем воздействии. Предложен 
синтез разомкнутой связи комбинированной системы и синтез дифференциальной связи, выполненные в 
соответствии с условиями уменьшения динамической, среднеквадратичной ошибки, и повышения 
быстродействия системы автоматического управления. 

Ключевые слова: активная фазированая антенная решетка, система автоматического управления, 
диаграмма направленности,  переходный процесс, среднеквадратичная ошибка 

 
Вступ. Відомо, що показники якості радіоелектронних систем в значній мірі залежать від 

властивості конструктивно-електричних параметрів антенно-фідерних пристроїв [1]. 
Останнім часом набуває все більшої актуальності використання в перспективних 
радіотехнічних комплексах різного призначення (повітряні сили, військово морські сили) 
складних систем активних фазованих антенних решіток (АФАР), формуючих задану 
діаграму направленості при швидкому скануванні одночасно в широкому спектрі частот.  

В роботах [2...4] пропонуються шляхи покращення показників якості перехідних 
процесів систем автоматичного керування. Запропоновано синтез розімкнутого зв’язку 
комбінованої системи та синтез диференціального зв’язку, що виконані у відповідності з 
умовами зменшення динамічної, середньоквадратичної помилки та підвищення швидкодії 
системи автоматичного керування. Результати досліджень можуть бути використані для 
оцінки показників під час побудови АФАР.  

У [5] показано метод оцінки показників якості системи автоматичного керування (САК) 
діаграмою направленості (ДН) АФАР. В роботах [5, 6] було отримано розрахункові значення 
параметрів САК ДН АФАР. Таким чином, вище згадані методи можливо застосувати для 
розробки методики підвищення швидкодії та динамічної точності систем автоматичного 
керування ДН АФАР. 

Метою роботи визначено розробка методики підвищення швидкодії та динамічної 
точності систем автоматичного керування ДН АФАР по критеріям мінімуму квадратичної 
інтегральної оцінки, середньоквадратичної помилки, та стійкості фази сигналу. 

Необхідно провести оцінку показників якості (динамічної точності та швидкодії) систем 
автоматичного керування (САК) ДН АФАР, дослідити стійкість системи, визначити 
динамічні, середньоквадратичні помилки (СКП), та показники якості перехідних процесів 
побудованої імітаційної моделі у відповідності до [5, 6] з метою підтвердження висновків 
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про можливість підвишення швидкодії САК ДН АФАР за допомогою одного 
диференціального зв'язку середньоквадратичних, динамічних  помилок, покращення 
показників якості перехідних процесів системи, що викликаються як задаючою, так і 
збурюючою дією, прикладеною до різних точок системи, виконано моделювання системи та 
системи  диференційним зв'язком. 

Можливість мінімізації СКП залежить від властивостей передаточної функції системи, яка в 
свою чергу залежить від принципу керування, у відповідності з яким побудована ця система. 
Для забезпечення вимог по імовірності безпомилкового побітового прийому сигналів у системах 
зв’язку, мають місце задачі удосконалення систем автоматичного керування діаграмою 
направленості на рухомих об’єктах, які містять у своєму складі складні рухомі АФАР.  

У роботі особливу увагу приділено методам теорії автоматичного керування, для оцінки і 
підвищення показників якості системи автоматичного керування діаграмою направленості 
АФАР з метою покращення відношення сигнал/шум, коефіцієнта направленої дії антени, і як 
результат і ККД АФАР. 

Як критерій використовується відхилення рівносигнального напряму променя АФАР від 
напряму на ретранслятор зв’язку (абонентської станції). Функція САК АФАР в свою чергу 
полягає у формуванні задаючих дій на вхід системи для реакції на збурюючі дії на систему 
автоматичного керування різного роду. Також під реакцією системи автоматичного керування 
діаграмою направленості АФАР на задаючі і збурюючі дії слід розуміти не миттєвий процес, 
що в свою чергу накладає негативний відбиток на швидкодію керування променем АФАР. 
Тобто задача зводиться до розрахунку середньоквадратичних помилок та квадратичних 
інтегральних оцінок системи, та їх вплив на коефіцієнти передачі ланок системи 
автоматичного керування. 

Оцінку показників якості системи автоматичного керування ДН АФАР складно 
реалізувати в умовах випадкового середовища, коли користувач оточений відбивачами, які 
розсіюють його сигнал, і являє собою розподілене джерело з кутовими розмірами, що часто 
досягають декількох десятків градусів.  

Підвищення якості САК ДН АФАР досягається за рахунок використання методів 
мінімізації СКП систем автоматичного керування, синтезу диференційних зворотніх зв’язків 
систем автоматичного керування, та методу оцінки показників якості системи автоматичного 
керування діаграмою направленості АФАР [5...7]. 

Розглянемо більш докладно характеристики антенних решіток, які  використовуються в 
сучасних системах зв’язку. Як відомо [8...10], антенні решітки складаються з великої 
кількості випромінюючих елементів, розташованих відповідним чином один відносно 
одного. Коли сигнали, що надходять до всіх елементів, узгоджуються за амплітудою і фазою, 
утворюється промінь, перпендикулярний площини антенної решітки. Переміщення променів 
в просторі досягається відповідною зміною фаз сигналів в елементах антенної решітки.  

На Рис. 1 наведена схема решітки, що складається з елементів з рівними відстанями між 
ними. У режимі передачі сигналів утворена діаграма направленості повинна утримуватись 
САК у напрямку на ретранслятор незалежно від характеру зміни його положення, та 
безпосередньо, положення антенного полотна самої АФАР.  

Сигнал першого елемента вважається опорним з фазою 0 . Тоді різниця фаз для 
суміжних елементів дорівнює [8, 9] 

 02 / sin ,d                                                                  (1) 
де 0d   відстань між елементами антенної решітки;   довжина хвилі;   – кут на 
ретранслятор. 

Тоді вираз, що описує діаграму направленості 2-х елементної АФАР має вигляд  

0

.
sin2

( ) (1 )
dj

G A e


   .                                                  (2) 
 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 93 

 
Рис. 1. 

 
Для лінійної еквідистантної антенної решітки вираз що описує ДН приймає вигляд 

0

sin ( 1)2.

1
( )

d iN j

i
G A e








  , 

де N – кількість елементів АФАР, що розташовані на одній відстані d. 
Але з урахуванням того,  що у кожному елементі АФАР (1) є фазообертач в лінійній 

антенній решітці сума сигналів з виходів елементів здійснюється з відповідними фазовими 
зсувами i , еквівалентними затримкою в часі. 

Введення цих фазових зсувів призводить до зміщення максимуму ДН на кут 
0

0
1arcsin( )

2 d


 


  

З урахуванням фазових зсувів в кожному елементі АФАР (1) та (2) формула для діаграми 
направленості приймає наступний вигляд 

0

sin ( 1)2.
( 1)

1
( )

d iN j
j i

i
G A e e









  .    (3) 

Таким чином, вираз (3) показує, що для формування головного пелюстка ДН на 
ретранслятор необхідно досягти високого ступеню запасу стійкості по фазі, незалежно від 
внутрішніх та зовнішніх збурюючих дій на САК ДН АФАР.  

 

Обґрунтування і сутність методики підвищення швидкодії та динамічної точності 
САК ДН АФАР. Незважаючи на швидкий розвиток систем зв’язку із використанням АФАР, 
залишаються невирішеними питання підвищення їх ефективності в умовах внутрішніх та 
зовнішніх збурюючих дій САК ДН АФАР при збереженні керування амплітудою корисного 
сигналу (значення сигнал/шум). Негативний вплив збурюючих дій на САК ДН АФАР може 
бути значно послаблений за рахунок застосування адаптивних алгоритмів формування та 
обробки сигналів з використанням адаптивних антенних решіток [10...12]. 

Сутність розробленої методики полягає в автоматичному керуванні діаграмою 
направленості АФАР в залежності від напрямку на ретранслятор розміщений на літальному 
апараті з урахуванням обмеження положення ретранслятора та часу кореляції, за критерієм 
максимуму коефіцієнту направленої дії АФАР при виконанні обмежень на ймовірність 
помилок системи. 

 

 
 1 
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Постановка завдання.  
Задано: параметри системи автоматичного керування ДН АФАР:   N y  (кількість 

прийомо-передавальних ППМ модулів АФАР або елементів АФАР);   ( )ik p  – коефіцієнти 
підсилення САК ДН АФАР i-го елементу структурної схеми САК АФАР;   iT  – сталі часу для 
i-ої ланки структурної схеми; ( )S   – спектральна щільність стаціонарної випадкової 
задаючої дії ( )t ;   ( )XS   – спектральна щільність випадкової збурюючої дії викликаної 
випадковим положенням полотна АФАР. Коефіцієнт підсилення системи автоматичного 
керування діаграмою направленості АФАР pk  по відхиленню вибирається у відповідності із 
методом мінімізації СКП   [3,5].  

Необхідно: визначити параметри САК ДН АФАР, які мінімізують СКП Х  і квадратичну 
інтегральну оцінку ХI  перехідних процесів, які впливають на точність встановлення 
головного пелюстка ДН АФАР при виконанні обмеження на значення ймовірності 
помилкового прийому сигналів пом пом допР Р . 

Обмеження: кcτ ≤ cτ , де cτ  – тривалість групи сигналів; кcτ  – час кореляції сигналів;  
ймовірність помилкового прийому сигналів Рпом  10-6;  H = const;   
d =const – відстань до ретранслятора, . 

Допущення: 
ПРСАК Gτ τ , час спрацювання скоректованої САК ДН ( РСАКτ  не перевищує 

час якому відповідає потрібний рівень коефіцієнта підсилення АФАР 
ПGτ ).  

Завдання визначення значень параметрів САК ДН АФАР зводиться до оцінки СКП та 
квадратичних інтегральних оцінок системи автоматичного керування з диференційним 
зворотнім зв’язком.  

Система рівнянь для вирішення оптимізаційної задачі має вигляд: 
( ) min;

( ) min;

const.

Х p

Х p

i

f k
I f k




 


 
 

                                                              (4) 

Методика підвищення динамічної точності та швидкодії системи автоматичного 
керування діаграмою направленості АФАР, схема алгоритму реалізації якої подана на Рис. 2, 
складається з наступних етапів. 

 

Введення вихідних даних. Вводяться параметри ( )iK p  – передаточні функції за 
помилкою САК ДН АФАР i-го елементу структурної схеми САК АФАР;   введення постійних 
часу для ланок САК ,iT c ;    ПG G . 

 

Розрахунок показників якості САК ДН АФАР по напрямку на ретранслятор зв’язку.  

1. Складання системи рівнянь що описує систему САК ДН АФАР з диференційним 
зв’язком. 

2. Розрахунок спектральної щільності вихідної САК ДН АФАР по задаючій і 
збурюючій діях.  

3. Розрахунок СКП по задаючій   та збурюючій X  діях системи. 
4. Визначення коефіцієнта підсилення АФАР виходячи із умови мінімуму   та X . 
5. Перевірка відповідності вимогам по критерію максимуму стабільності дискрету 

зміни фази сигналу ППМ АФАР consti  по результуючій КІО по задаючому впливу  
( minI  ) САК ДН АФАР, та перевірка його відповідності вимогам по ПG G . 
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Побудова САК ДН АФАР з диференційним зв’язком у відповідності із методом 
оцінки показників якості САК ДН АФАР 

1. Складання системи рівнянь, що описує систему САК ДН АФАР з диференційним 
зв’язком.  

2. Перевірка тотожності складових помилки по задаючій і збурюючій діях, 
комбінованій САК ДН АФАР з метою визначення еквівалентності побудованої системи для 
безпосереднього розрахунку показників якості САК ДН. 

3. Здійснення синтезу параметрів передаточних функцій ланок дифзв'язків у 
відповідності до умови мінімізації СКП і квадратичної інтегральної оцінки перехідної 
функції, викликаних задаючою дією - зміною азимута на ретранслятор. 

4. Введення необхідної умови підвищення порядку астатизму.  
5. Оцінка СКП та КІО системи по випадковій задаючій дії. 
6. Перевірка часу перехідних процесів САК внаслідок випадкової задаючої дії по 

критерію consti  . 
7. Оцінка СКП та КІО системи по 

випадковій збурюючій дії. 
8. Перевірка часу перехідних процесів САК 

внаслідок випадкової збурюючої дії по критерію 
consti  . 

В залежності від допустимих значень СКП 
САК ДН АФАР і вимог по стійкості цих систем 
вибираються ті або інші умови підвищення якості 
САК ДН АФАР [5...7]. У відповідності до вимог, 
що висуваються, відбувається синтез параметрів 
системи для оцінки та формування задаючих дій з 
метою забезпечення високого ступеню 
стабільності по критерію consti  .  

На Рис. 2. зображено алгоритм застосування 
методики підвищення швидкодії та динамічної 
точності САК ДН АФАР.  

Початковим етапом застосування даної 
методики є розрахунок спектральної щільності 
помилок системи автоматичного керування 
діаграмою направленості АФАР (блок 1-2) за 
формулами:  

– 
2( )

( ) ( )
K j

S S
j


 




 


  (по відхиленню); 

–  2( ) ( ) ( )X X XS K j S      (по задаючій дії, 
та по випадковій збурюючій дії). 

Для розрахунку СКП (блок 3) 
використовуються формули:  

–    
_

2
    (по задаючій дії); 

–    
___

2
XX      (по збурюючій дії). 

Наступним кроком є визначення 
квадратичної інтегральної оцінки для задаючої і 
збурюючої дії за формулами: 

 
Рис. 2. Алгоритм 
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Наступним етапом є перевірка відповідності вимогам по критерію максимуму 
стабільності дискрету зміни фази сигналу ППМ АФАР consti  по результуючій КІО по 
задаючому впливу ( minI  ) САК ДН АФАР, та перевірка його відповідності вимогам по 

ПG G   (блок 4). 
У випадку, коли компромісного вибору параметрів САК ДН АФАР не достатньо для 

реалізації consti  , ПG G  в систему автоматичного керування вводимо диференційний 
зв'язок побудований, відповідно, до методу оцінки показників якості САК ДН АФАР [5] та 
мінімізації СКП [6, 7], система автоматичного керування у такому випадку матиме вигляд 
системи автоматичного керування з диференційним зв’язком, що складається із двох 

ланцюгів:  ділянки 1 (прямий ланцюг з передаточною функцією 
1

p
Tp 

) і ділянки II 

(позитивний зворотний зв'язок, що містить моделі ланок 1( )K p  і 3 ( )K p  ланка з 

передаточною функцією 1
1Tp 

), суматора 3  і загального елементу з передаточною 

функцією ( )BK p . Сигнал 3 ( )U t  з виходу суматора 3  через загальну коректуючу ланку 
( )BK p  поступає на суматор 4  де складається з перетвореною напругою 2 ( )U t  сигналу 

помилки ( )t .   
Система рівнянь, що описує пропоновану структурну схему автоматичного керування 

діаграмою направленості АФАР, має вигляд: 
 

4 1 2 1 3 1 4

3 4 5

( ) ( ) ( );
1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );

1 1
1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

B B

p p p
pU p K p K p p K p K p p K p K p K p U p

Tp Tp

p K p U p K p X p
p p

  

 



 

  
 

 

 

Розрахунок проведений з використанням [5], показав, що комбінована САК ДН АФАР 
еквівалентна побудованій системі з диференційним зв’язком, що дає можливість оцінити 
випадкові збурюючі дії, прикладені не на вхід системи.  

Наступним кроком є розрахунок коефіцієнтів (сталих часу перехідних процесів) системи 
з диференційним зв’язком ( 2 1,   0 1X X X   ), та введення умови порядку астатизму. 

Тут  
3 1

1 2 3

11 ( ) ( ) ( )
1( ) ( )11 ( ) ( ) ( )

B

Д

K p K p K p
Tpp p

K p K p K p
p

 





  та  
3 1

5

1 2 3

11 ( ) ( ) ( )
11( ) ( ) ( )11 ( ) ( ) ( )

B

XД

K p K p K p
Tpp K p X p

pK p K p K p
p







 – 

– складові помилки викликаної задаючою ( )t  і збурюючою діями ( )X t . 
Ланки ( )BK p  і 1 ( 1)Tp   диференціального зв'язку не входять в характеристичне 

рівняння замкнутого контуру САК і тому їх можна вибирати відповідно до умови 
підвищення показників якості системи, зокрема з умовами мінімізації СКП і квадратичної 
інтегральної оцінки. 

Тобто, ці ланки не впливають на стійкість замкнутого контура системи. Звідси можна 
зробити висновок, що система з диференційним зв'язком еквівалентна  комбінованій системі 
з розімкненими зв'язками по задаючій дії ( )t  і збурюючій ( )X t . 
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Після розрахунку СКП та КІО комбінованої САК ДН АФАР з розімкненими зв'язками по 
задаючій і збурюючій дії еківалентної САК з диференційним зв’язком знову перевіряється 
виконання умови стабільності фазових зсувів ( consti  ) ППМ АФАР. 

Розраховані значення показників САК зведені до Табл. 1. 
Новизна розробленої методики полягає в тому, що мінімізація СКП та КІО систем 

автоматичного керування ДН АФАР здійснюється завдяки принципу побудови системи 
автоматичного керування з диференційним зворотнім зв’язком  по критерію стабільності 
фазових зсувів на кожному з модулів АФАР. 

 
Розраховані значення СКП та КІО САК ДН АФАР                             Табл. 1 

pk  2 6 12 60 134 200 300 420 

Д  1.367∙10-3 1.367∙10-3 1.366∙10-3 1.371∙10-3 1.423∙10-3 1.5∙10-3 1.801∙10-3 4.031∙10-3 

Д    1515 513.5 257.9 51.6 22.434 14.183 7.224 1.32 

П ДI 
 42.27∙10-3 5.069∙10-3 5.264∙10-3 6.224∙10-3 9.229∙10-3 0.014 0.025 0.161 

П П ДI I 
 51.837 17.641 9.087 2.212 1.238 0.231 0.79 0.686 

XД  7.747∙10-4 7.425∙10-4 7.347∙10-4 6.802∙10-4 6.222∙10-4 6.137∙10-4 6.584∙10-4 1.312∙10-3 

X XД   465.80 177.26 22.69 20.769 10.253 6.232 4.385 1.361 

ПXДI  5.62∙10-7 5.53∙10-7 5.4∙10-7 4.62∙10-7 3.22∙10-7 3.75∙10-7 4.307∙10-7 1.701∙10-6 

ПX ПXДI I  1.621 6.25 1.22 8.30 2.068 1.156 0.72 0.68 

 
Ефективність застосування розробленої методики оцінюється за формулою  

*
 P PP 100%,

P
Е Е

Е
Е


   

де *PЕ   коефіцієнт використання потужності сигналу із застосуванням запропонованої 
методики; PЕ   коефіцієнт використання потужності сигналу без адаптивної зміни 
параметрів АФАР. 

Рис. 3. Графік визначення ефективності запропонованої методики 
 

На рис. 3 показана залежність PЕ
  

від  коефіцієнту  ρ i





,   де i  показник фазової 

корекції i-го елементу АФАР;        дискрет встановлення фази сигналу АФАР. 
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Результати моделювання показують, що застосування запропонованої методики  
дозволяє підвищити енергетичну ефективність АФАР при випадкових збурюючих  
діях ( )X t  на 7-12 %. 

 
Висновки. Для побудови багатофункціональних радіосистем з використанням активних 

фазованих антенних решіток, що відрізняється наявністю в кожному каналі решітки 
пристроїв регулювання фазового зсуву і амплітуди сигналу, тобто параметрів, що 
визначають напрям головного пелюстка діаграми направленості АФАР на вході 
випромінювачів, необхідно здійснювати керування діаграмою направленості АФАР з 
гранично високою точністю.  

Використання традиційних систем автоматичного керування діаграмою направленості, 
дозволяють додатково зменшити як динамічні сталі помилки але не враховують необхідності 
компромісного вибору коефіцієнта підсилення, що призведе до зменшення діапазону 
керування діаграмою направленості на виході АФАР, та зменшення коефіцієнту корисної дії 
прийомо-передавального модуля АФАР. 

Тому для систем автоматичного керування діаграмою направленості АФАР здійснюється 
за наступними критеріями керування (адаптації): 

– максимальне відношення корисний сигнал/шум-перешкода; 
– оптимальне подавлення перешкоди; 
– найменше відхилення сигналу, що приймається, від пілот-сигналу. 

Проведений аналіз сучасної системи автоматичного керування ДН АФАР по напряму на 
ретранслятор зв'язку показав, що сучасна система керування параметрами складних 
антенних систем не завжди задовольняє вимогам по безпомилковому зв’язку, що пов’язано із 
стрімким розвитком новітніх засобів та мереж зв’язку в цілому. 

У системі автоматичного керування діаграмою направленості АФАР з принципом 
керування по відхиленню, в якій випадкова задаюча і збурююча дія прикладені в різних 
точках системи, має місце суперечність між умовами мінімізації СКП   і квадратичної 
інтегральної оцінки ПI   перехідної функції, що викликаються задаючою дією )t( , а також 
між умовами мінімізації СКП X  і квадратичної інтегральної оцінки ПХI що викликаються 
збурюючою дією ( )X t . 

У випадках, коли не представляється можливість безпосереднього вимірювання задаючої 
та збурюючої дії ( )t , ( )X t , а вимоги по вибраним критеріям не виконуються, ситуація 
вимагає покращення показників якості системи автоматичного керування ДН АФАР, а 
використання класичної схеми САК по відхиленню стає не прийнятним. Використовуючи 
схему побудови комбінованої системи з розімкненими компенсаційними зв'язками по 
задаючій і збурюючій діям, з використанням методу компромісного вибору параметрів 
системи автоматичного керування (коефіцієнту підсилення та середньоквадратичних 
помилок системи), можливе непряме вимірювання цих дій за допомогою використання 
методу оцінки показників якості САК ДН АФАР.  

У роботі показані нові можливості істотного підвищення точності системи 
автоматичного керування діаграмою направленості АФАР по азимуту на ретранслятор 
шляхом введення в систему диференціального зв'язку. За допомогою останньої здійснюється 
непряме вимірювання задаючої і збурюючої дій. 

Завдяки синтезу диференціального зв'язку, виконаному відповідно до умов мінімізації 
середньоквадратичних помилок   і X  і умовами мінімізації квадратичних інтегральних 
оцінок перехідних процесів ПI і ПXI  що викликаються задаючою і збурюючою діями по 
критерію точності встановлення фази сигналу i  вдалося: 

- усунути суперечність між умовами мінімізації   і ПI  , а також X  і ПXI , істотно 
підвищити точність відтворення випадкової задаючої дії (при 134 22.434p Дk     ); 
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- зменшити вплив збурюючої дії ( )X t  (при 134 10.253p X XДk    ); 

- покращити якість перехідних функцій, що викликаються задаючою р  і збурюючою 
)t(X  діями (при 134pk    1.238,П П ДI I    2.068П X П X ДI I  ). 
Запропонована методика підвищення швидкодії та динамічної точності системи 

автоматичного керування діаграмою направленості АФАР дозволяє здійснювати поетапне 
керування параметрами системи в залежності від ступеню задоволення потреб по максимуму 
відношення сигнал/шум на ретрансляторі. 

Результати моделювання показали, що застосування запропонованої методики дозволяє 
підвищити енергетичну ефективність АФАР при випадкових збурюючих діях )t(X  на 7-12 %. 
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ABSTRACTS 

 
Berkman L. N., Varfolomeieva O. G., Chumak N. S.,  Pokhabova I. E. Algorithm of 

optimal reception of broadband aggregate signals // Телекомунікаційні та інформаційні 
технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №2. – PP. 5-12.  

In wireless telecommunications, multipath propagation is one of the main causes leading to the 
interferences. To overcome such effects is advisable to use broadband with aggregate signals with 
large bandwidth-duration products. This makes possible to deal with effects of multipath 
propagation and use it to increase the accuracy of data transmission. According to the general 
theory of communication, significant redundancy is a common trait of aggregate signals. Signal 
reception in such cases can be done on the whole or by the elements. Separate reception in 
multipath propagation can be done only during processing the aggregate signals. So, nowadays, 
development of algorithms of broadband aggregate signals processing is really important. This will 
allow properly assess and study aggregate signals and signal reception. 

Methods of broadband aggregate signals receptions are formed like combinations of relevant 
reception methods on the whole towards the rays and aggregate signal elements. In this article 
presented classification scheme of the interaction of methods of aggregate signals receptions. 
Studied algorithms of noise immunity by dint of methods of coherent reception and incoherent 
reception with coherent additions of the rays. Defined the algorithm of optimal broadband aggregate 
signals processing and presented the schemes of relevant demodulators. 

Keywords: telecommunication network, aggregate signal, broadband, coherent reception, 
incoherent reception, frequency function, error probability 
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Kopiyka O. V. Building a unified information platform of telecom operator // 
Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and informative 
technologies). – 2015. – №2. – PP. 13-17.  The article solves the problem of information and 
communication systems synthesis of the telecommunications operator based on the unified 
information platform, which provides automatization of production and management processes, 
operations activities, and transport and system-wide infrastructure. Improved elements of 
Frameworx industry's concepts are offered for forming the platform, which are a TM Forum’s sets 
of developments, based on the best practical solutions, methodologies and information technology. 
Frameworx is standardized at the international level. The aim of Frameworx is building of business 
support systems and operations OSS / BSS. 

Keywords: information and communication systems, synthesis, unified information platform, 
telecommunications operator 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Popoff А. А. Algorithms and units of L- and R-estimators forming on the base of L-

group operations // Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication 
and informative technologies). – 2015. – №2. – PP. 18-26.  

The approach to L- and R-estimators description on the basis of L-group operations is 
suggested. Algorithms and units of L- and R-estimators forming have been gotten as a result of such 
approach. Definition of the sample space with L-group properties is brought. It is shown that the use 
of such a definition permits, on the one hand, essentially to expand algebraic properties of 
considered sample space, and on the other hand, to describe the algorithms of signal processing on 
the base of lattice binary operations, thus obtaining new units of signal parameter estimation. There 
are obtained the variants of ordered sample forming on the base of lattice binary operations using 
systolic array algorithms. The known definitions of  L- and R-estimators are brought. On the base of 
these definitions, new algorithms and units of L- and R-estimators forming, functioning in sample 
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space with L-group properties, are obtained. There are brought the relationships that are used for 
carrying out the further comparative analysis of the efficiency of L- and R-estimators. The values of 
absolute and relative asymptotic efficiency of location parameter estimation have been shown, by 
which the given units of L- and R-estimators forming are characterized on a wide class of 
measurement error symmetric distributions. 

Keywords: sample space, L-group, L-estimator, R-estimator, systolic array, estimation 
efficiency, measurement error distribution 
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Savchenko Yu. H., Kovalenko A. P.  Using a signaling for real-time monitoring and 

control of the technical state of the telecommunications network // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №2. 
 – PP. 27-32. 

Reliabilityof telecommunication network is an essential aspect of its work. This is due to the 
huge economic losses that may arise in the event of even partial disability network, alss this will 
affect the reputation of the owner of the network, which can reduce the amount of current and 
potential users. Therefore, there is a very urgent task in the development of auxiliary tools to 
improve the efficient maintenance of the network. Using these tools can provide operators, that 
monitor the state of network, operational information about equipment operability, the intensity of 
traffic and the real quality of service to consumers. 

As this instrument is proposed monitoring system SS7, which by passive connection to links of 
the network will monitor and analyze traffic signal of that network. Moreover, this system should 
operate in close to real time, it will not only respond quickly to problems, but also to anticipate 
unwanted events such as overload attacks, circled signaling traffic. Selection of key parameters and 
algorithms for calculating parameters of quality and efficiency of the network is an important part 
of the overall problem of successful operation of the network SS7. The system should be 
flexible,that the operator be able to put the individual settings, which must be observed during each 
separate network or link. This monitoring system is necessary for the successful maintenance, as 
can not onlyefficiently inform, but also to warn about problems in the telecommunications network. 

Keywords:monitoring system, signaling traffic, support of maintenance of the network, 
network efficiency parameters 
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Bondarenko V. E. Inductive reasoning for knowledge processing systems // 

Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and informative 
technologies). – 2015. – №2. – PP. 33-39.  

The paper describes the concepts, their sets and properties that appear in inductive reasoning. 
After entering the necessary definitions, axioms are formed, linking concepts and their properties on 
which theorems are proved. These theorems are necessary to automation of part inductive 
reasoning. The paper develops an algorithm of part inductive reasoning, intended for realization in 
systems of processing knowledge to supplement the knowledge base of new knowledge which are a 
generalization of knowledge existing in the database. This algorithm, analyzing and summarizing 
data processed during each consultation, given by the expert system finds new regularities and 
according to them, creates new rules of knowledge base. 

We consider two variants of the practical algorithm of part inductive reasoning. The first 
variant is based on solving the optimization problem of Boolean programming, and the second 
variant is based on the method of statistical analysis. 

Keywords: inductive reasoning, problem of Boolean programming, knowledge base 
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Semko V. V. Solving the problem of conflict by method of integrated truncation of variants // 
Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and informative 
technologies). – 2015. – №2. – PP. 40-50. 

Calculation algorithms of the decisions space, space implementation of combined management by 
object management and synthesis of  strategy chains for solving the problem of conflict of object interaction 
management with an open set of observed objects of uncertain behavior by the method of integrated 
truncation of variants are proposed and investigated. The supervision and search space has arbitrary 
system of restrictions which may be not convex and open. The process of synthesis of chains management by 
object management with a method of integrated truncation of variants for solving the problem of 
interaction conflict with the objects of supervision in two-dimensional Euclidean space  of supervision and 
search in conditions of constraints and uncertainties  are discussed in a result of simulation experiment which 
was conducted at a hypothetical example. Space of implementation combined management is synthesized for 
individual chains of synthesized strategies management by object management. The process of convergence 
of solving the problem of the conflict in small is investigated according to the chosen selection criterion of 
synthesized management strategies by object management. 

Keywords: space of supervision and search, space of decisions, object of supervision, object of 
management, model, interaction conflict, solution to the conflict, uncertainty, open set, restrictions of 
space of supervision 
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Dikarev O. V. Ring code specifiers // Телекомунікаційні та інформаційні технології 

(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №2. – PP. 51-55. 
This paper presents the justification and finding components- specifiers used to identify code 

words, as well as for checking and correcting channel errors. It is shown that any code word can be 
represented by its vector of the shift indexes or by its specifiers. Each specifier is obtained by 
mathematical transformation of vector elements of shift indexes. The main types of specifiers were 
considered: the sum of the vector elements of the  shift indexes, as well as three other specifiers. It 
is shown that each ring code and its source vector can produce not one but a whole family of its 
own kind of ring codes, which can be obtained simply by adding the new null characters at the end 
of the original vector of the base ring code. Moreover, the representatives of the family have the 
same kind of vector of shift indexes as that of the base ring code. One element having a value equal 
to the multiplicity of units in the original vector is added or removed in the vector of shift indexes 
with adding or removing null character in the ring code respectively. It provides a simple method 
for identifying such codes: index of the whole set of family is transferred once, and then only length 
of each new code word is transmitted. Ring codes families with such properties are useful at 
entropy coding of information. 

Keywords: a ring code, the identifier, a code word, vector, checking characters 
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Zingaieva O. I. Frequency characteristics of photodiodes with different surface states  

// Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and informative 
technologies). – 2015. – №2. – PP. 56-60. 

Photodetectors are characterized by a variety of purposes, structures and application conditions. 
They are intended for receiving and converting the energy of the optical emission. Photodetectors 
are essential elements of any optic-electronics devices. They connect optical and electronic systems 
in hardware. Photodetectors behaviors are described with set of characteristics and parameters, 
expressing the dependence of current or voltage of the signal and the noise at the output on various 
factors: the power of spectral composition and the modulation frequency of the exciting emission, 
ambient temperature, supply voltage, the presence of background noise, and others. 
Characteristic of each photodiode, as the basic structure of photodetectors, is generally determined 
by photodiode design, such as: characteristics of material used, configuration of electric fields, 
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mobility of charge carriers, width of the space charge. Furthermore, the photodiode characteristics 
are determined by external applied voltage and the wavelength of the received optical emission. In 
the case of its absorption only in the space charge area (SCA) and depreciatingly small distances 
around it, for example, in pin-photodiode, the frequency characteristics will be determined 
primarily by the transit time of the charge carriers generated through the SCA. 

Since the frequency response of the photodiode is one of the main determining the quality and 
ability of each individual photodiode, the task of accurate assessment of these characteristics seem 
relevant to modern electronic technology, in particular for the design of semiconductor photodiodes. 
From the theoretical analysis of photodiodes characteristics the following conclusion was done: that 
inertia PD can be substantially controlled by varying surface conditions. This article presents the 
calculations for the experimental study and validation of the main theory results of  influence the 
surface on the kinetics of photodiodes. Perspective of using photodiodes in fiber-optical 
transmission systems is also presented. 

Keywords: photodiode, kinetics of photodiodes, optical communication, band bending, surface 
condition, surface recombination 
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Bondarenko T. G., Zeniv I. О. Calculation of sensitivity of the device for an Q-estimation 

of the quartz resonator of a solid-state wave gyroscope // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №2. – 
PP. 61-66. 

In proposed article the theoretical estimation of sensitivity of the equipment intended for 
measurement of Q of quartz and sapphire resonators of wave gyroscopes is spent. Sensitivity is 
limited by thermal noise. Resonator Q is measured by time of its "ringing". For realization of this 
method it is offered to use capacitor sensor, which formed by the condenser with plates, lying in 
one plane. 

Calculation formulas for the modulation factor of the sensor capacitance, which caused by 
change the distance between the capacitor plates and the dielectric and also for the values of thermal 
noise of the input circuits of apparatus. Using this obtained formulas allows us to substantiate the 
requirements for measuring equipment. Calculated theoretical value of the amplitude oscillation of 
the resonator, which can be detected by the proposed device. 

Keywords: solid state wave gyroscope, quartz resonator, sapphire resonator, resonator Q, 
thermal noise, modulation factor, hardware requirements 
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Galkin P. V. Features simulation of wireless sensor networking standard IEEE 802.15.4  

// Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and informative 
technologies). – 2015. – №2. – PP. 67-79.  

This article analyzes the simulation tools and features of carrying out simulation experiments 
on simulation of wireless sensor networks (WSN) constructed on the basis of the standard IEEE 
802.15.4. The analysis protocol ZigBee, WirelessHART, MiWi, Z-Wave to identify their features 
for simulation. 

The main feature with simulation network protocol ISA100.11a from similar - is its use in the 
industry, which imposes requirements on the reliability of data transmission, immunity and security. 
The special features of simulation networks built on ZigBee protocol should include the use or 
absence of lighthouses, the account level stack that need to be modeled, and must also describe the 
profile of ZigBee, which is selected for modeling. 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 104 

The special features of simulation FSU built on Z-Wave protocol should include the need to 
consider the algorithm SRA, as well as the presence of several different types of units that have 
introduced in order to reduce the cost of the network.  Also conducted an analysis of modern 
simulation GloMoSim, Castalia, NS-2, NS-3, NetSim, OMNET ++, Open-ZB, OPNET Modeler, 
TOSSIM for adequate simulation experiments. 

An analysis of the simulation showed that in general, most funds only implement the standard 
IEEE 802.15.4 MAC layer and PHY and therefore allows you to simulate only the two lower-level 
model OSI. Protocols based on IEEE 802.15.4 must often implement their own. 

Keywords: wireless sensor network,  simulation, simulation model, GloMoSim, Castalia, NS-2, 
NS-3, NetSim, OMNET ++, Open-ZB, OPNET Modeler, TOSSIM 
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Shevchenko S. M. Study features of mathematical discipline in technical university in 
direction of information and communication technologies // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №2. – 
PP. 80-86.  

The problem of mathematics education in higher educational establishments in direction of 
information and communication technologies (ICT) is discussed in the article. Being based on 
research in psychological and pedagogical literature, the question of the importance of mathematics 
for future ICT experts and especially the study of mathematical disciplines by the students of IС 
technology has been analysed. The need to modernise content and methods of teaching mathematics 
in higher technical educational establishments has been confirmed. A methodical system of 
teaching mathematical disciplines and ways of its implementation in the educational process has 
been proposed. 

Keywords: mathematical discipline; technical university; information and communication 
technologies; content of teaching mathematics; methods of teaching mathematics 
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Zinchenko O. V. The method of compensation of disturbances on the accuracy of the 

phase locked iterative in steady state // Телекомунікаційні та інформаційні технології 
(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №2. – PP. 87-90. 

The main requirement for iterative phase-locked system is driven to reject the value of the 
desired value as in the transition and in steady state operations were as little as possible. The more 
complete the system offset the impact of storms and accurately reproduced asking influence, the 
more perfect system. In general, the physical nature of task management is compensation of 
disturbances on the controlled value in achieving independence from disturbances and ensures 
accurate reproduction asking influence. In basic outline iteration of the phase locked affect different 
kinds of disturbances that impair its quality. Thus, there is a need to clarify the quantitative impact 
assessment of these storms and to find ways to compensate for their effects. 

This article concerns and solve the problem of assessing the impact of disturbances which act 
as the main and control circuit for a further iteration of the phase locked and the method to 
eliminate the effect of disturbances iterative precision of the phase locked in steady state. In the 
iteration of the phase locked due to the presence of additional control circuit compensation of 
disturbing influences slowly changing, which applied at an arbitrary point the main control circuit, 
so additional control circuit to provide practical invariance system in relation to exposure. 

Keywords: iterative phase-locked system, phase error, synthesis, obstacle, main circuit control 
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Radzivilov G. D., Belyakov R. O. Method of increase of fast-acting and dynamic exactness 
of the automatic control system of orientation diagram of active phased array  
// Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and informative 
technologies). – 2015. – №2. – PP. 91-99. 

The quality of electronic systems largely depend on the properties of structural and electrical 
parameters of antenna and feeder. Recently increasing importance in the use of radio perspective 
complexes of various purpose (Air Force, Navy military) complex of active phased antenna arrays 
(APAA), forming a given chart at fast scan direction at the same time in a wide range of 
frequencies. 

In the works of predecessors offered ways to improve quality indicators transients automatic 
control systems. A synthesis of open communication and synthesis of the combined system of 
differential relations that are made in accordance with the terms of reducing dynamic, mean square 
error and improve the system of automatic control. The research results can be used to assess 
performance in the construction of APAA. Using existing methods and the proposed method the 
authors estimate the extent of a system of automatic control (SAC) diagram direction (DD) was 
obtained APAA calculated values. Thus, the above mentioned methods may be used to develop 
methods to improve performance and dynamic control systems accuracy DD APAA. 

The technique to improve performance and dynamic accuracy of the automatic control diagram 
direction APAA allows gradual control parameters of the system depending on the degree of 
satisfaction to the maximum signal / noise ratio for repeaters. 

Keywords: active phased antenna array, system of automatic control, diagram direction,   
transition process, mean square error 


