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спеціальністю. З 2001 р. працює в Національному авіаційному університеті: директор Державного музею авіації, професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій,
з 2002 р. – завідувач тієї ж кафедри.
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знизити ризик прийняття помилкових рішень і зменшити термін здачі перспективних зразків
у розробку.
Професор Ю.К.Зіатдінов є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць,
з них вісім монографій, два підручника, 14 навчальних посібників, є членом трьох спеціалізованих Вчених Рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Підготував вісім кандидатів технічних наук.
Цілеспрямований і відповідальний, вимогливий і працелюбний. Глибокі знання, багаторічний досвід керівника, вченого, педагога дозволяють Юрію Кашафовичу вирішувати найскладніші організаційні і технічні питання. Водночас він щирий і відкритий для
друзів і колег, користується повагою серед підлеглих і студентів.
Діяльність Зіатдінова Ю.К. відзначена Почесним знаком «НАУ» (2003 р.), подякою
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ЗНАХОДЖЕННЯ НУЛЬОВОГО ПРИБЛИЖЕННЯ МЕТОДОМ
МОДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСТІ
РОБАСТНОЇ СТІЙКОСТІ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БІЧНИМ РУХОМ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА
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Першим етапом синтезу робастних систем управління є визначення структури і початкових параметрів з погляду розміщення полюсів замкнутої системи в заданій області.
В даному випадку для цього використовується метод модального управління, який дозволяє визначити параметри системи управління. У статті приведено алгоритм розрахунку визначення початкових наближень методом модального управління для дискретних
динамічних систем при неповному вимірюванні змінних стану, на основі підходу, запропонованому в [1]. Наступним етапом синтезу робастних цифрових систем управління є
процедура робастизації, тобто розширення області робастної стійкості цифрової системи управління об’єкта. Приведено приклад використання даного підходу для цифрової
системи управління бічним рухом безпілотного літального апарату
Ключові слова: системи управління, робастність, робастна стійкість, цифрова

система, безпілотний літальний апарат.
Вступ
Одним із перших етапів процедури
синтезу систем управління є визначення
нульового наближення, оскільки є випадки, коли синтезована система виходить за
границі стійкості, а причина цього –
невірно заданий початковий вектор параметрів системи.
Одним із методів за допомогою якого знаходиться нульове наближення є метод модального управління. Цей метод
одержав широкий розвиток для задач синтезу автоматичних систем. Найбільш
повно він розвинутий для випадків визначення статичного зворотного зв'язку при
повному вимірюванні змінних стану по
заданому розташуванню коренів характеристичного полінома [2].
У той же час визначення динамічного зворотного зв'язку при неповному вимірюванні змінних стану викликає значних труднощів.
Дана задача вирішена для неперервних систем у [1]. Дане дослідження є
рішенням задачі модального управління

для дискретних динамічних систем при
неповному вимірюванні змінних стану.
Як показано в [3-4], розміщення полюсів всередині деякої області на комплексній площині, що обмежена коливальністю, запасом стійкості, максимальною смугою пропускання, гарантує високу якість та робастність системи.
Постановка задачі
Розглянемо задану одновимірну розімкнену систему, що складається з послідовного з'єднання виконавчого механізму й об'єкта:
x& = Ax + Bu
y = Cx + Du

,

де A ∈ R n×n , B ∈ R n×1 , C ∈ R l×n .
Бажані власні числа

{γ , γ ,K, γ }
1

2

ð

замкненої системи створюють вектор:
Ã = {γ1 , γ 2 ,K , γ ð } ,
де р - кількість полюсів замкнутої системи p ≤ min(n + q, q(l + 1) + l) , q-порядок
регулятора.
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Відомо, що визначення власних чисел завжди пов'язано з похибками, і рішення задачі безпосередньо для дискретних систем управління пов'язано зі значними труднощами, тому що власні числа
обмежені малою областю (одиничним колом).
Для задач управління польотом полюса дискретних моделей, що відповідають низькочастотним модам поздовжнього і бічного рухів, розташовані досить
близько до одиничного кола, тому похибки обчислень можуть зміщати їх у нестійку область.
Обчислювальні процедури модального управління для неперервних систем
виявляються більш стійкими до похибок
обчислень, оскільки їх полюси розміщуються у лівій півплощині і не мають жорсткого обмеження в розміщенні, що притаманне дискретним системам, оскільки
їх полюси розміщені в дуже малій області ( в одиничному колі). У зв'язку з цим
будемо вирішувати задачу для неперервної системи згідно методу, запропонованому в [1], а далі перейдемо до дискретної системи, перетворивши неперервну
за допомогою білінійного перетворення.
Знаходження
нульового
наближення методом модального
управління
Передавальна функція об'єкта має
вигляд:
G ( s ) = C (sI n − A) −1 B =
T ,
1
=
N 1 s s 2 K s q 
p( s )

(1)

де In - одинична матриця розміром n × n ,
N - матриця розміром l × n , що формується коефіцієнтами чисельника матриці передатної функції об’єкта, p(s)- характери-
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стичний поліном розімкнутої системи, що
визначається:
p( s ) = sI n − A = s n + an−1 s n−1 + L + a0

(2)

Припустимо, що регулятор має форму:
f ′( s) =

1
1 s s 2 L s q  M ,
p f ( s)

де p f ( s ) − характеристичний поліном регулятора, М∈ R( q+1)×l - матриця, що формується коефіцієнтами чисельника матриці
передатної функції регулятора.
Характеристичний поліном замкненої системи:
pc ( s ) = s n + q + α n + q −1s n + q −1 + L + α1s + α 0
Задано вектор d - вектор різниць, що
визначається поліномами замкненої pc (s )
і розімкненої систем p( s ) , тобто
d ( s ) = pc ( s ) − p( s ) s q
Коефіцієнти полінома d представлені вектором:
d = α 0 K α q −1 α q − a0 K α q + n −1 − an −1  ,
T

де а - коефіцієнти полінома розімкненої
системи, а α - коефіцієнти полінома замкненої системи. Запишемо рівняння у
формі блочних матриць, що зв'язує об'єкт
і регулятор:
d = Zf

(3)

Матриця Z складається з коефіцієнтів характеристичного полінома розімкнутої системи (2) і з коефіцієнтів полінома чисельника матриці передатної функції N (1):
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 a0
a
 1
 M

 M
a
Z =  n −1
 1
 0

 M
 0

 0

L

0

L

a0
M

O

M

0

n11

0

n12

M
a0
M

an − 2

M

an −1

M
M

n1l

0

M
an −1

M

M

1

0

0

f = [ f 0 K f q−1 m01 m11 K mq1 K

]

T

Характеристичний поліном замкнутої системи визначається двома поліномами pd ( s ) і pe ( s ) , де pd ( s ) - характеристичний поліном, визначений бажаними
коренями замкнутої системи як
p

p

i =1

i =1

pd ( s ) = ∏ ( s − γ i ) =s p + ∑ d p −i s p −i

де

t
pc ( s )
= s t + ∑ et −i s t −i
pd ( s )
i =1

n11
M

M

M

M

M

L nln
0

M

M

M

M

M

n1l

M
M

nln
0

M

M

0

0

M

0
L 0

O M 

nl1 
M 

M 
M 

M 
M 

nln 

(4)

де d0 - формується коефіцієнтами різниці
( pd ( s ) s t − p ( s ) s q ) ; е - вектор, який сформований невідомими коефіцієнтами еi; а
вектор Dp : D p = [ d1 d 2 K dt ] визначається
коефіцієнтами di полінома
t −i
pd ( s ) s .
Враховуючи (5) і (3) можна записати
d0 + D p e = Zf .

(6)

Розділимо вектор f на дві складові
f = [ f1

d0 + Dp e = [ Z1

f2 ] ,
T

(7)

Z2 ]

8)

f 
Z2 ] ⋅  1  .
 f2 

Звідси
f 
d0 − Z1 f1 = Z 2 f 2 − D p e =  Z 2 − D p  ⋅  2 
1
424
3
14
4244
3 e 
{
= dˆ
= Xˆ

t −i

i =1

Визначимо

M

nl1

L

Враховуючи (6)-(8) запишемо:

t


= pd (s ) ⋅  s t + ∑ et −i s t −i  =
i =1



= pd (s ) ⋅ s + ∑ pd ( s ) ⋅ et −i s

0

0

Z = [ Z1

pc ( s ) = pd ( s ) ⋅ pe ( s ) =

t

nl1

,

t = n+q− p.
Далі можемо записати

t

M

O

0

де f2 складається з p елементів, і f1 складається з q(l + 1) + l − p вільних елементів.
Відповідно до (7) розкладемо Z

і pe ( s ) - залишковий поліном:
pe ( s ) =

0

M

Вектор f є вектором шуканих величин, що складається з параметрів регулятора:
K m0l m1l K mql

M

0

0

M

M
M

M

L

n11 L

n1l

M

1

0

= fˆ

різницевий

поліном

d ( s) :

(9)

Шуканий вектор параметрів регулятора визначається з виразу (9):

d ( s ) = pc (s ) − p ( s) s q =
t

= pc (s ) st − p ( s) s q + ∑ pd (s ) ⋅ et −i s t −i

fˆ = Xˆ −1dˆ

i =1

Звідси запишемо
d = d0 + Dp e ,

ˆˆ
dˆ = Xf

(5)

(10)

Як показано в [5], розміщення полюсів усередині деякої області на комплексній площині, що обмежується коли-
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регулятор)
необхідно
вальністю, запасом стійкості, максималь- отриманий
ною смугою пропущення системи гаран- перевірити на стійкість. Відомо, шо
дискретна система буде стійкою, якщо
тує високу якість і робастність системи.
Рівняння (10) є рішенням для непе- корені її характеристичного рівняння
рервної системи. Вектор f фактично ви- будуть знаходитись в колі з одиничним
значає параметри неперервного регулято- радіусом.
Як приклад рішення задачі модальра F ( s ) заданої структури. Якщо зробити
ного
управління розглянемо дискретну
заміну змінних за допомогою білінійного
перетворення, то можна розглядати непе- систему управління бічним каналом
рервну систему як дискретну. Для пере- БПЛА.
На вхід регулятора бічного каналу
творення використовується підстановка
надходять сигнали від датчиків кутів
1+ s
z=
.
крену φ , рискання ψ і кутових швидко1− s
Виконавши білінійне перетворення стей за креном крену р та рисканням r.
Номінальну модель бічного каналу
визначаємо параметри дискретного регумалого
безпілотного літального апарату,
лятора F ( z ) . Отриману замкнену систему
яка розрахована при істинній повітряній
(у прямому зв’язку – номінальний об’єкт,
а в зворотному зв’язку знаходиться швидкості 250 км/год , має вигляд [6]:
 −0.136 0.1403 10−4
−0.9986 0 0 


0
1.003
0
0 0
 0
 −56.21
0
−11.25 3.332 0 0 
T
Ao = 
 , Bo = [0 0 160 0 0 0] ,
0
−0.210 −0.240 0 0 
 1.190
 0
0
0
1
0 0




Відповідно збурена модель бічного вітряній швидкості 200 км/год , має виканалу малого безпілотного літального гляд [6]:
апарату, яка розрахована при істинній по −0.109 0.1754 10 −4
−0.9988 0 0


0
0
1.003
0
0 0

 −36.2778
0
−9.195 2.802 0 0
T
Aop = 
 , Bop = [ 0 0 103.62 0 0 0]
0
−0.173 −0.185 0 0
 0.8611

0
0
0
1
0 0




Матриця реальних вимірювань С є
такою:
0 0 1 0 0 
C = 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 

Матриця D є нульовою матрицею
відповідної розмірності.
Бажані власні числа номінальної замкненої системи для дискретного випадку:

Ã = {0,85; 0,87 ± 0,5 j; 0.28 ± 0.05 j;
0.93; 0.96; 0.965}

В зв’язку з тим, що бажані власні
числа замкненої системи знаходяться досить близько до кола з одиничним радіусом, то розрахунок динамічного зворотного зв’язку безпосередньо по вищевказаному алгоритму приводить до зміщення
одного-двох полюсів за границі одиничного кола. Тому задача вирішується для
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неперервної системи, перетворивши за
допомогою білінійного перетворення
дискретну систему в неперервну.
Бажані власні числа неперервної замкненої системи були отримані за допомогою білінійного перетворення вектора
власних чисел номінальної замкненої
дискретної системи:
Ã1 = {−20; − 2, 7 ± 4, 5 j; − 0.28 ± 2.5 j;

− 0.03; − 0.0023; − 0.0015}
У відповідності з (4) формуємо матрицю Z:

Із рівняння (5) маємо:
d 0 = [ 0 20 119 731 1184
3500 117 0.4 0.0003]

T

,

D p = [1 26 157 791 1188
3503 118 0.45 0.00035]

T

Вектор параметрів регулятора у відповідності з (9) отримаємо:
fˆ = [ −1 − 0.62 0.001 0.02 0.07
0.014 0.16 − 0.08 −2 ]

T

0
0
0 
1
13 0
0
0 

 29 320 0
0 


Z =  45 120 −67 0 
 68 390 −9 −67 


0
53 −9 
2
0
0
0
53 

 −0.6s 2 − 0.38s
F ( s) = 
2
 300s + 500.6 s + 1

Якщо зробити заміну змінних за допомогою білінійного перетворення, то
можна отримати з неперервної системи
дискретну.
Відомо, що дискретна система буде
стійкою, якщо корні характеристичного
рівняння знаходяться в колі одиничного
радіуса.
Після виконання всіх розрахунків по
вищевказаному алгоритмі, отримали аналоговий регулятор:
2
0.014 s + 0.047 s + 0.015 0.097 s 2 − 0.05s − 2 
(11)
300s 2 + 500.6s + 1
300 s 2 + 500.6s + 1 

Перетворивши (11) за допомогою
білінійного перетворення, отримаємо
 −0.002 z 2 + 0.004 z − 0.002
F ( z) = 
2
 z − 1.961z + 0.9608

цифровий регулятор:

0.00005 z 2 − 0.0001z − 0.00005
z 2 − 1.961z + 0.9608

Замкнена система стійка, оскільки
всі корні характеристичного рівняння
знаходяться в колі одиничного радіуса.
Для отриманої дискретної системи
пораховано Í ∞ − норму (функція комплементарної чутливості, що є мірою робастності):
Í ∞ = 1, 09 .
Мале значення Í ∞ − норми характерне для досить високої робастності системи.
Такий результат є самостійним
рішенням, проте, в подальшому його можна покращити за допомогою робастної
параметричної оптимізації.

0.0003z 2 − 0.0006 z + 0.0003 

z 2 − 1.961z + 0.9608


Наступним кроком синтезу системи
управління є розширення області робастної стійкості ЦСУ.
Розширення області робастної стійкості цифрової системи
управління безпілотного літального апарату.
Якщо структурна та параметрична
оптимізація якості системи автоматичного управління польотом виконана для деякого номінального об’єкта, це може призвести до різкого погіршення якості системи і навіть до втрати її стійкості під час
зміни парамет рів об’єкта за умови дії параметричних збурень. Тому забезпечення
робастності систем управління польотом
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є однією з головних вимог до функціонування системи управління польотом.
Даний дискретний регулятор F ( z )
отриманий для номінального об’єкта.
Номінальна система буде стійкою, оскільки корені її характеристичного рівняння будуть знаходитись в колі з одиничним
радіусом. При такому регуляторі параметрично збурена модель системи може бути стійкою, а може бути й не нестійкою.
Виникає задача розширення області стійкості [7], яка повинна охоплювати власні
числа параметрично збуреної замкненої
системи.
Для того, щоб вирішити дану задачу необхідно виконати процедуру параметричної робастної оптимізації. У процесі виконання процедури параметричної оптимізації робастних систем, з одного боку,
досягається компромісне настроювання для збуреної й номінальної моделей
та підбираються коефіцієнти, що задовольняють обидві системи .
З другого боку, всі коефіцієнти разом характеризують співвідношення між якістю
(точністю) і робастністю системи. Тому
збільшення коефіцієнта, відповідального
за якість системи, веде до погіршення робастності і навпаки. При цьому обираються параметри, що забезпечують досягнення оптимального компромісу між якістю та робастністю системи за умови
відшукання зазначених показників у деяких наперед заданих межах. Вектором
початкових значень для виконання процедури оптимізації є знайдений в (10) вектор початкових параметрів регулятора.
Після знаходження вектора початкових
значень параметрів виконується процедура оптимізації, яка в даному випадку базується на методі Нелдера-Міда.
Складний показник якості, що мінімізується в ході виконання оптимізаційної процедури, має вигляд:
J Σ = λ n∞ ⋅ T∞n + PF ,
а оптимальний вектор параметрів настройки регулятора визначається як результат виконання процедури оптимізації:
uur*
uur
uur
X = arg min J Σ ( X ) , X ∈ M c ,
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де Мc - область стійкості в просторі параметрів регулятора, що визначається областю М.
Мінімізуючи Н∞-норму, в системі
досягається максимальна робастність. Завдяки цьому збурена система буде лишатись стійкою.
Отриманий після виконання процедури оптимізації оптимальний регулятор
повинен задовольняти умовам робастної
стійкості як для номінальної, так і для параметрично збуреної систем управління.
Як приклад рішення задачі розширення області робастної стійкості розглянемо дискретну систему управління бічним каналом БПЛА.
Після знаходження вектора початкових значень параметрів виконується
процедура оптимізації, яка в даному випадку базується на методі Нелдера-Міда
[8].
В ході виконання оптимізаційної
процедури оптимальний вектор параметрів регулятора (9) прийме значення:
fˆ = [-7.7 -0.61 -0.03 -0.48 -2.5
,
T
-2.7 -1 .6 -0.0014 -0.0019 ]
а дискретний регулятор F ( z ) :
T

 −0.015z 2 + 0.03z − 0.015

 z 2 − 1.977 z + 0.9773



 −0.001z 2 + 0.0019 z − 0.00088

F (z) = 
2

z − 1.977 z + 0.9773


2
 −0.003z + 0.0061z − 0.003

 z 2 − 1.977 z + 0.9773



Для отриманої дискретної системи
визначено Í ∞ − норма, значення якої
приведено в таблиці 1.
Табл.1. Чисельні характеристики номінальної
та збуреної систем
Об’єкт
Номінальний.
Збурений

H∞
0,7071
0,7116
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Висновок
В результаті знаходження нульового
приближення вектора початкових значень
параметрів регулятора методом модального управління та розширення області
робастної стійкості цифрової системи
управління бічним каналом безпілотного
літального апарата отримано модель системи, для якої кількісно оцінено міру робастності.
Отримані значення Н∞ – норми, розраховані для номінальної та параметрично збуреної моделей замкненої системи
мають невеликі розбіжності, що є цілком
допустимим з точки зору функціонування
системи в цілому. Мале значення Н∞ –
норми засвідчує високий рівень робастності системи.
Такий результат є самостійним рішенням, проте, в подальшому його можна
покращити за допомогою робастної параметричної оптимізаціі.
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Розглянуто шляхи побудови та вимоги щодо вхідних каскадів широкосмугових швидкодіючих двотактних підсилювачів постійного струму.
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Вступ
Вибір схеми вхідного каскаду є важливою задачею під час проектування високолінійних швидкодіючих двотактних підсилювачів постійного струму (ДППС). Від
того яких характеристик набуде вхідний
каскад такої схеми, в значній мірі залежать
і характеристики всієї підсилювальної схеми, зокрема, вхідний опір, зсув нуля, коефіцієнт нелінійних спотворень та інші.
Водночас, для різних застосувань потрібні
різні характеристики вхідних каскадів, зокрема, їх вхідний опір та коефіцієнт передачі. При цьому, неможливо створити універсальний вхідний каскад, який би можна було використовувати для схем різноманітного призначення.
Актуальність
Саме тому перед розробниками підсилювачів стоїть комплекс вимог до забезпечення статичних і динамічних характеристик, зокрема, вхідних опорів, залежно від
призначення самих двотактних підсилювачів постійного струму. Галузі їх застосування можуть бути різноманітними: перетворювач «струм–струм» та «струм–
напруга» для ЦАП; операційні підсилювачі
«напруга–напруга» – маштабатор-інвертор;
підсилювач струму для високочутливих
компараторів АЦП, ППС для пристроїв
«вибірки–зберігання» аналогових сигналів.
Вимоги щодо рівня вхідних опорів
ДППС можна умовно класифікувати:

- низький вхідний опір на рівні
ϕ
rвх ≈ rе = Т – (100-102 Ом) – для переІе
творювачів «струм–напруга», в яких наявна
на виході генератора сигналу певна ємність
(перетворювач код-струм);
- середнім вхідним опором на рівні
rвх ≈ rвхЗЕ ≈ rе β (103-104 Ом) – для перетворювачів «напруга–напруга», інверторівмаштабаторів та аналогових схем загального призначення;
- високий вхідний опір rвх ≈ rе β 2 –
для пристроїв вибірки зберігання аналогових сигналів інтеграторного типу;
- надвисокий 10 9 ≤ rвх ≤ 1014 для
пристроїв із виходом по напрузі, наприклад, конденсаторних ЦАП.
Перспективним є застосування вказаних вхідних каскадів у двотактних підсилювачах постійного струму із розділеними
однотактними та інтегрованими двотактними каналами проміжного підсилення.
Слід відзначити, що у цій галузі є
окремі наукові публікації, проте немає системних праць та рекомендацій щодо побудови вхідних каскадів ДППС, тому тема
статті є актуальною.
Постановка задач
1. Розглянути варіанти схемної організації вхідних каскадів із низьким, середнім, високим та надвисоким рівнями вхідних опорів залежно від функціонального
призначення запропонованих ДППС.
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2. Проаналізувати статичні і динамічні характеристики запропонованих схем
вхідних каскадів ДППС, зокрема, похибки
зсуву нуля, а також оцінити відповідність
цих характеристик згаданих типах .
3. Порівняти статичні і динамічні характеристики запропонованих ДППС різноманітного призначення, а також навести
рекомендації щодо їх схемної реалізації.
Розв’язання задач
Двотактні підсилювачі постійного
струму ДППС характеризуються високою
швидкодією, зокрема, широкою смугою
пропускання, істотною швидкість наростання вихідного сигналу, а також високою лінійністю передатної характеристики [1]. Водночас, їх не можна рекомендувати для універсального застосування, як
традиційні операційні підсилювачі, внаслідок певної специфічності їх параметрів
і можливостей.
При цьому слід вказати деякі напрямки їх доцільного застосування, такі
як побудова перетворювачів струмнапруга та напруга-напруга, інших операційних пристроїв, зокрема, суматорів аналогових величин, інтеграторів та пристроїв вибірки-зберігання інтеграторного типу
[2]. Залежно від варіантів функціонального призначення істотно відрізняються вимоги щодо вхідного опору ДППС. Так у
випадку застосування підсилювача в перетворювачах струм-напруга в комплексі
із швидкодіючим перетворювачем кодструм вхідний опір повинен бути мінімальним, щоб мінімізувати вплив ємностей
розрядних генераторів струму. Якщо ж
давачі сигналів є джерелами струму, то
вхідний каскад ДППС може мати як низький опір, так і середній. Для випадку схем
із перерозподілом заряду [3] цей опір повинен бути максимально великим. Залежно від розглянутих вимог конфігурації
саме вхідні каскади ДППС повинні забезпечити потрібний вхідний опір. Специфічним призначенням вхідного каскаду є
розщеплення вхідного струму на протифазні складові, які далі поступають на каскади проміжного підсилення.

Розглянемо вхідні каскади з низьким
вхідним опором, варіанти побудови яких
наведено на рис. 1. Слід зауважити, що
основною функцією таких каскадів є розщеплення вхідного струму Івх на протифазні складові І’вх та І”вх. Найпоширенішою є схема, наведена на рис. 1, а. Вона
містить транзистори Т1 та Т2 у діодному
вмиканні, що формують напруги зміщен′ та U бе
′′ і задають робочі точня нуля U бе
ки для транзисторів Т3 і Т4, включених за
самодоповняльною схемою із загальною
базою. Вхідний опір каскаду для номінальних струмів визначається у вигляді
rвх ≈ re′ || re′′ ≈ re / 2,
ϕ
де rе = Т , ϕТ – термопотенціал, І е –
Іе
емітерний струм.
Слід зазначити, що при І е = 1 мА ,
значення rвх = 13 Ом , є достатньо низьким для випадку, коли давач вхідного сигналу є генератором струму. Водночас,
недоліком схеми є відхилення у більший
бік
значень
парафазних
струмів
І’вх≈І”вх.> І”р.внаслідок відносно невисоких опорів колекторних переходів
rк* n − p−n та rк* p−n −p транзисторів Т3 та
Т4. Крім того слід зазначити різний вплив
напруг на переходах колектор-еміттер
цих транзисторів на рівень напруг на переходах база-еміттер. Це призводе до того, що U0 відрізняється від нуля, а це відповідно є методичною адитивною похибкою. Таким чином наскрізні струми Інск
колекторних переходів Т3 і Т4 формується із збалансованих струмів І’вх та І”вх,
причому саме цей баланс автоматично
призводе до появи похибки U0, значення
якої до того ж змінюється при зміні напруг колекторних переходів. Неважко показати, що значення U0 задовольняє виразу
 I нск − I р 
≈
U 0 = ϕТ ln 1 +


I
р


 U ке3 + U ке4

+ 1,
≈ ϕТ ln 
 I р (rвих
′ + rвих
′′ ) 
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′ та rвих
′′ – еквівалентні вихідні оподе rвих
ри на колекторах транзисторів Т3 і Т4,
відповідно [4]. Причому
∆U б
′ =
rвих
= rк* (1 + γ б ⋅ β ) ,
ік
Де γб – коефіцієнт передачі ∆U б із кола
бази в коло емітера, який визначається
таким чином
Re + ree
γб =
,
Rг + rб + β ⋅ re + Re + ree
де Re – навантаження в колі емітера транзистора Т3, Rг – опір генератора сигналу
(у цьому випадку – це опір транзистора
Т1 у діодному вмиканні), rб – опір бази
транзистора Т3, ree – об’ємний опір колек-
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тора, β коефіцієнт підсилення по струму
транзистора Т3.
У випадку використання інтегральних транзисторів фірми Intersil [7] при
І р = 1 мА (транзисториТ1
та
Т2),
′ = 125 кОм
′′ = 61 кОм ,
rвих
та
rвих
U ке3 = U ке4 = 10 В , маємо U0= –2,65 мВ.
Для реального випадку це значення
може бути більшим внаслідок технологічних розкидів вольт-амперних характеристик n-p-n та p-n-p транзисторів і складатиме додатково ще∼ 1 мВ.

Рис. 1. Схеми двотактних вхідних каскадів із низьким вхідним опором:
а) найпростіший на базі відбивачів струму Івх;
б) із формуванням напруг зміщення на базі схем із загальною базою; в) на базі схем Уілсона

Істотно зменшити вплив змінення
напруг колектор-еміттер U ке3 та U ке4 на
методичну складову U0 можна використовуючи схему, наведену на рис. 1, б. Тут
живлення транзисторів Т1, Т4, а також
Т2, Т3 здійснюється від загальних джерел
напруг і змінення рівня цих напруг однаково впливає на вказані групи транзисторів. Тому вихідні колекторні опори Т3 і
Т4 збільшуються до рівня схем із загальною базою, а методична складова ∆U0
зменшується до рівня
U

+ U ке4
~
U 0 = ϕ Т ln  ке3
+ 1 .
 I р (rк′ 3 + rк′′4 ) 



За тих самих параметрів робочої точки для тих самих транзисторів
~
U 0 = −158 мкВ .
Зменшити технологічну складову U0
можна із уведенням до схеми компенсуючих p-n переходів, на базі транзисторів Т1
і Т4. При цьому методична складова
сягає рівня одиниць мілівольт. Слід зазначити, що у цій схемі пари транзисторів
Т1, Т5, Т2 і Т6, Т3 і Т7, Т4 і Т8 працюють
у різних умовах за постійним струмом. Це
призводе до неповної компенсації неідентичності напруг база-еміттер і як наслідок
– незначному зменшенню U0.
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Кращий результат дає застосування
компенсаційних внутрішніх зворотних
зв’язків по струму, що реалізуються у відбивачах Уілсона, на яких побудовано
вхідний двотактний каскад, схему якого
наведено на рис. 1, в. При цьому
~
U 0 = 176 мкВ – мінімальне значення.
Результати комп’ютерного моделювання впливу напруги живлення на напругу зміщення нуля у вхідних каскадах
зведено в табл. 1. Графічну інтерпретацію
наведено на рис. 2.

Слід зазначити, що вхідний малосигнальний опір для схеми на рис. 1, а, б, в
дорівнює rвх ≈ rе / 2 . Залежність вхідних
опорів розглянутих схем у діапазоні частот f вхідного сигналу Івх можна дослідити на основі співвідношення
∆U 0 ( f )
rвх ( f ) =
.
∆І вх ( f )
Ці залежності наведено на рис. 3.

Таблиця 1. Вплив напруги живлення на напругу зміщення нуля у вхідних каскадах
№
сх
а
б
в

±2 В
-0,517 мВ
14,24 мВ
240 мкВ

±3 В
-0,798 мВ
13,7 мВ
229 мкВ

±4 В
-1,06 мВ
13,18 мВ
219 мкВ

Напруга живлення
±5 В
±6 В
±7 В
-1,3 мВ
-1,55 мВ -1,78 мВ
12,68 мВ 12,21 мВ 11,76 мВ
211 мкВ 203 мкВ 195 мкВ

±8 В
-2 мВ
11,33 мВ
188 мкВ

±9 В
2,21 мВ
10,93 мВ
182 мкВ

±10 В
2,41 мВ
10,5 мВ
176 мкВ

Рис. 2. Прирости зміщення нуля, що залежать від напруги живлення

Рис. 3. Графіки

двотактних вхідних каскадів із низьким вхідним опором у діапазоні частот вхідного сигналу
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Аналіз цих залежностей показує, що
лінійність ДППС у значній мірі залежить
від лінійності статичних передатних характеристик
вхідних
каскадів
′ = f (I вх ) та I вх
′′ = f ( I вх ) . У роботі [5]
I вх
показано, що

1
I2
I вх
′ = − I вх + вх + I 2р

2
2
,

2
1
I вх
 ′′
2
I вх = 2 I вх + 2 + I р .
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При цьому варто розглянути прирости
цих
складових
у
формі
′ = f ( I вх
′ − I р ) та ∆I вх
′′ = f ( I вх
′′ − I р )
∆I вх
за допомогою комп’ютерного моделювання, наприклад, за допомогою пакету
схемо-технічного аналізу MicroCAP 10 [6,
′ та ∆I вх
′′ по7]. Графіки залежностей ∆I вх
казано на рис. 4. Як видно з рисунку, при
значному збільшенні вхідного струму у
вхідному каскаді починає з’являтися значна нелінійність передатної характеристики.

Рис. 4. Графічна інтерпретація функціональних залежностей ∆І’вх та ∆І”вх

Динамічні характеристики вхідних
каскадів можна оцінити через їх АЧХ і
ФЧХ, які наведено на рис. 5. Тут слід відзначити, що найширшу смугу має схема
вхідного каскаду на базі схем Уілсона(на
рис. 5 показано цифрою 3). Схеми 1 та 2
мають практично однакові динамічні характеристики.
Розглянуті схеми із низьким rвх доцільно використовувати, якщо вихід генератор вхідного сигналу характеризується
наявністю паразитної ємності(десятки пікофарад), наприклад, у випадку перетворювача код-струм або використання підсилювача для ліній зв’язку(кабельні лінії).
Якщо ж паразитні ємності мають малі

значення (частки та одиниці пФ), то вхідні каскади доцільно будувати на базі
схем, що мають підсилення по струму істотно більше одиниці і, відповідно, дещо
більший рівень rвх.
Розглянемо варіанти побудови цих
каскадів, схеми яких наведено на рис. 6.
Найпростіший устрій має каскад, схему
якого показано на рис. 6, а.
Для балансування рівнів вихідних
струмів ∆І’вх = ∆І”вх потрібно застосовувати додатковий генератор струму зсуву
нуля I0. У режимі балансу малосигнальні
коефіцієнти передачі струмів є приблизно
однаковими і дорівнюють
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I′
I ′′
β ′β ′′
K i′ = K i′′ = вих = вих ≈
,
I вх
I вх
2β ′β ′′
де β′ – малосигнальний коефіцієнт передачі струму p-n-p транзистора, β′′ – мало-

сигнальний коефіцієнт передачі струму
n-p-n транзистора.

Рис. 5. АЧХ і ФЧХ вхідних двотактних каскадів

Значення вхідних струмів двотактних вхідних каскадів визначаються за виразами [2, 8]



2
I 2р
I ′ =  1 I + I р +
 ⋅ (1 + B ′)α ′′;
 вих  2 вх
4 (1 + B ′)(1 + B ′′) 






2
2

Iр
Iр
1

 ⋅ (1 + B ′′)α ′,
′
′
+
 I вих =  I вх −

′
′
′
(
+
)(
+
)
2
4
1
B
1
B





Менше значення цієї похибки має
де B′ і B′′ – статичні коефіцієнти передачі
струмів відповідно для p-n-p і n-p-n тран- схема на рис. 6, б. Її побудовано із додатзисторів, включених за схемою «загаль- ковим застосуванням складених транзисний емітер», а α′ та α′′ – коефіцієнти пе- торів Дарлінгтона. Для функціонування
редачі струмівтранзисторів, включених за цих відбивачів треба забезпечити наявність двох джерел напруг зміщення ±Uзм.
схемою «загальна база».
Слід відзначити, що в режимі балансу
Графіки залежностей I′вих та I′′вих від
Iвх для приростів ∆I′вих = I′вих– Iр та внаслідок неідентичності коефіцієнтів B′ і B′′
з’являється струм зсуву нуля I0. Для його ком∆I′′вих = I′′вих– Iр наведено на рис. 4.
пенсації треба додатково уводити до вхідного
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каскаду генератор компенсаційного струму
, функціональну схему якого показано на
рис. 6, в. Тут ВС’ та ВС’’ – відбивачі базових
струмів. При цьому потенціал на вході каскаду в режимі балансу відрізняється від нуля і
для вибраних типів транзисторів та заданих
робочих точок з’являється методична похибка
.
На рис. 6, г показано схему вхідного підсилювального каскаду із надвисоким вхід-
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ним опором. За рахунок використання польових транзисторів вдається досягти значень до
1010 Ом. Водночас, недоліком таких схем є
деяке зміщення нуля.
На рис. 7 показано схему двотактного
підсилювача постійного струму. Ця схема має
мінімальний струм зміщення нуля та широку
смугу пропускання. Динамічні характеристики вказаного підсилювача показано на рис. 8.

Рис. 6. Двотактні вхідні каскади з підсиленням струму: а) із середнім rвх,
б) із високим rвх, в) генератор компенсаційного струму , г) із надвисоким rвх
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Рис. 7. Швидкодіючий високолінійний двотактний підсилювач постійного струму із низьким rвх

Рис. 8. АЧХ і ФЧХ високолінійного двотактного підсилювача постійного струму

На рис. 9 показано графік залежності похибки лінійності статичної передатної характеристики ДСППС, отриманої в зоні вихідного сигналу, при використанні 100 % зворотного зв’язку за схемою перетворювач струм–
напруга. Відносна похибка лінійності визначається:

δ=

∆ і вих
∆

⋅ 100 %,

∆ і вих – абсолютна похибка лінійності, ∆ і вх –
діапазон вхідного струму.
При вхідному струмі ±1 мА,
δ =

10 нА
⋅ 100 % = 0,001 %.
1 мА
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Рис. 9. Графік залежності лінійності передатної характеристики ДСППС із зворотним зв’язком

Висновки
1. Проаналізовано вимоги щодо статичних і динамічних характеристик вхідних
каскадів запропонованих двотактних підсилювачів постійного струму. Визначено галузі
застосування запропонованих двотактних
підсилювачів постійного струму залежно від
типів їх вхідних каскадів, відповідно, з низьким, середнім, високим та надвисоким вхідним опором.
2. Досліджено статичні і динамічні характеристики вхідних каскадів ДСППС, показано, що запропоновані схемні рішення
мають низькі похибки зміщення нуля, широку смугу пропускання та високу лінійність
статичної передатної характеристики.
3. Здійснено порівняльний аналіз запропонованих рішень вхідних каскадів, визначено найбільш оптимальний тип вхідного
каскаду, який було використано при розробці
двотактного підсилювача постійного струму.
Показано, шляхом комп’ютерного моделювання, що запропонований двотактний підсилювач постійного струму має високі статичні і динамічні характеристики.
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Вступ
Інфузійні насоси були джерелом
безлічі проблем безпеки пацієнтів [1].
Виникаючі проблеми з такими насосами
були відображені в більш ніж 56 000 звітів про несприятливі події за останні п'ять
років (у США), у тому числі не менше 500
смертей [2]. В результаті «US Food and
Drug Administration» (FDA) почала комплексні ініціативи для покращення їх безпеки, було запропоновано також більш
суворе регулювання інфузійних насосів
[2]. В Україні, у зв'язку з недостатнім фінансуванням, склалася ситуація при якій
за результатами проведеної перевірки інфузійних насосів, які використовуються в
одній з медичних установ, виявилося, що
95% з них мали відхилення показників
швидкості і обсягу що доставляються розчинів, що перевищують допустимі норми. Навіть при тестуванні нових інфузійних насосів спостерігалося суттєві відхилення їх значень від заданих показників.
Постановка завдання
Метою роботи є аналіз факторів невизначеності при проведенні випробувань
інфузійних насосів згідно з вимогами міжнародних стандартів [2]. Для досягнення
поставленої мети необхідно було вирішити такі основні завдання: провести експериментальні дослідження інфузійного насосу для оцінки його метрологічних хара-

ктеристик [3]; оцінити невизначеність результатів випробувань насоса згідно [4].
Основна частина
Об'єктом досліджень було обрано
інфузійний насос ЮСП-100 [5], що використовується в реанімаційних і пологових
залах інтенсивної терапії, в інших приміщеннях стаціонарів і при транспортуванні
пацієнтів, у тому числі в автомобілях
швидкої допомоги. В даній роботі була
розроблена діаграма Ісікави, яка дозволить
провести
аналіз
причинонаслідкових зв’язків факторів, що впливають на процес випробувань інфузійних
насосів (рис. 2.). Фактори поділені на
2 групи: фактори, що можуть бути оцінені
кількісно так звані «кількісні фактори»,
та фактори кількісна оцінка яких має певні труднощі так звані «якісні фактори».
До якісних факторів віднесені фактори які
пов’язані з помилками оператор, що здійснює випробування та аналіз результатів.
До цих помилок відносяться так звані помилки першого, тобто ситуації коли оператор прийняв несправжнє значення
об’єму доставки речовини за справжнє
(тобто шприцевий дозатор ввів 12 ml/год.,
а оператор записав 10 ml/год. (при заявленому 10 ml/год.)), та другого роду. Оцінка цих факторів можна здійснити за допомогою поділу їх на 2 групи: кваліфікація та досвід працівника.
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До кількісних факторів відносяться
фактори пов’язані з живленням шприцевого дозатору, з часом напрацювання йо-
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го до відмови, з точністю гідрографа який
здійснює вимір та так звані кліматичні
фактори, які розглянуті нижче.

Рис.1. Діаграма Ісікави для процесу випробувань інфузійних насосів

Розрахунок невизначеності
Для розрахунків невизначеності результатів випробувань інфузійних насосів
був проведений аналіз стандартів, що регламентують невизначеність.
Для розрахунку невизначеності результатів випробувань інфузійних насосів
були обрані результати експерименту згідно [3, 4] вихідні данні якого в графічному представленні подані на рис.2.
Вихідні дані, що були задані при
проведенні експерименту:
Для розрахунку максимальної похибки вимірювання Ep (max) і мінімальної
похибки вимірювання Ep (min) у вікні
спостереження за конкретний період часу
використаний наступний алгоритм. Розрахована швидкість потоку Qi (мл / год)
де Wi - маса зразка протягом періоду аналізу; S - час між послідовними показаннями маси або підрахунку крапель, хв.; d -

щільність води (0,998 г / мл при 20 ° С).
Для тривалості P = 2, 5, 11, 19 і 31 хв.,
протягом періоду аналізу tx розраховується максимальне значення m.
Максимальна Ep(max) та мінімальна
Ep(min) похибки вимірювань знаходяться
за формулами:
P

j + −1

S
S
 Qi − r  
m 
E p ( max ) = MAX j =1  × ∑ 100 × 
(% ) ,
P i= j
r  



P

j + −1

S
 Qi − r  
m S
E p ( min ) = MIN j =1  × ∑ 100 × 
 (% ) ,
P i= j
r 




где r – швидкість доставки (обрана
оператором); Q – швидкість потоку.
Для розрахунку невизначеності результатів випробувань інфузійних насосів
були обрані результати експерименту вихідні данні якого в графічній формі подані на рис. 2.
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Рис.2. Графік експериментальних досліджень

1. Аналіз джерел невизначеності
2. Модельне рівняння:
3. Знаходимо середнє арифметичне
результатів багаторазових спостережень
об’єму:

4.
Знаходимо невизначеність вхідних величин
згідно описаних вище
визначень невизначеності.
4.1 Стандартна невизначеність за
типом А оцінки результату вимірювання:

.

4.2 Стандартна невизначеність за
типом В:
- не вилучений залишок систематичної
похибки
– для рівномірного закону розподілу
5.

Сумарна стандартна невизначеність

с – це коефіцієнт чутливості.

;
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Отже,
=

6.
Коефіцієнт охоплення при
Р=0,95
.
7.
Знаходимо розширену невизначеність:
8.
Запишемо результат вимірювання у вигляді:
.
Апробація результатів
Результати дослідження можуть бути використанні при випробуваннях інфузійних насосів, а також причинонаслідкові зв’язки дають змогу оцінити
ризики [6] вводу недостовірної кількості
рідини при експлуатації інфузійних насосів.
Висновки
В роботі був проведений аналіз результатів випробувань інфузійних насосів.
Проведений
аналіз
причинонаслідкових зв’язків факторів, що впливають на процес випробувань інфузійних
насосів. Серед факторів були окреслені 2
групи та проведений опис кожної з них.
Була обрахована невизначеність з врахуванням факторів невизначеності. Результати розрахунків дали змогу зробити висновок про найбільш впливові фактори на
процес невизначеності. До таких факторів
можна віднести: заряд батареї, температуру навколишнього середовища та вологість повітря. Запропоновані дослідження
дають змогу для розробки рекомендацій
щодо зменшення невизначеності при експлуатації інфузійних насосів. Особливо
коли мова іде про речовини які відносяться до групи ризику [7].
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Вступ
В теперішній час одним з основних
напрямків удосконалення систем автоматичного управління (САУ) є підвищення
точності управління і стабілізації технологічних параметрів в досить вузьких межах [5].
Важлива роль у вирішенні завдання
підвищення точності управління відводиться вимірювальним підсистемам, що
входить до складу САУ. Випадковий характер збурюючих впливів і управляючих
величин припускає застосування процедури статистичної обробки результатів
вимірювань, що обумовлює наявність таких складових похибки: статистична похибка, похибка з-за неадекватності алгоритму обробки реальному випадковому
процесу. Остання зазвичай виникає через
помилку класифікації спостережуваного
процесу. Встановлення апріорі класу процесу багато в чому зумовлює алгоритм
обробки результатів вимірювань і апаратні засоби.
В САУ необхідність класифікації
випадкових процесів потрібна для опису
його динаміки аналітичними моделями,
прогнозування його майбутніх значень і
вибору алгоритмів управління.
Класифікацію слід розглядати як
необхідний попередній етап дослідження
випадкових процесів з метою виявлення
їх властивостей до проведення основної

статистичної обробки, тому в певному
сенсі класифікація повинна відображати
алгоритм аналізу спостережуваного процесу. Дана класифікація дає можливість
оперативно перебудовувати в САУ вимірювальну процедуру, а також знання типу
детермінованих складових процесу підвищує точність ідентифікації параметрів
цих складових.
При проведенні досліджень складних об'єктів доводиться стикатися з необхідністю обробки великих масивів експериментальних даних випадкового характеру. Результатом статистичної обробки
набору таких даних є оцінка їх імовірнісних характеристик та побудова аналітичних моделей досліджуваних процесів і їх
характеристик. Особливо актуальними
задачами для дослідження поведінки об'єктів в часовій і частотній областях є побудова таких аналітичних виразів імовірнісних характеристик сигналів як кореляційна функція та спектральна щільність.
Знання цих характеристик дозволяє вирішувати задачі ідентифікації динамічних
систем. Побудова моделей кореляційних
функцій і спектральних щільностей потужності можуть бути здійснені при статистичній обробці з використанням апроксимативного підходу.
Постановка задачі
В роботі на прикладі дослідження
однієї реалізації випадкового процесу
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Основна частина
Реалізація часового ряду який досліджується у роботі графічно представлена на рис.1.

Рис.1. Графіки складових
досліджуваного часового ряду

Перш ніж проводити подальші дослідження початковий ряд (рис. 1) був перевірений на відповідність нормальному
закону розподілу застосуванням критерію
узгодженості «хі-квадрат». Підтвердження гіпотези щодо нормальності закону
розподілу ряду (рис. 2) дає можливість
використати низку параметричних та непараметричних тестів (критеріїв) перевірки часового ряду на стаціонарність [2].
Випадковий процес X(t) є стаціонарним, якщо його імовірнісні характеристики не залежать від часу.

0.4
0.35
0.3
f(duf.vidnos.chas tota)

продемонстровано поширений підхід при
класифікації випадкових процесів, який
полягає у виділенні інформативних ознак.
В якості класифікаційних ознак були обрані клас процесу (стаціонарний, нестаціонарний), тип закону розподілу, вид детермінованої складової та її характер, ознака ергодичності. Також у відповідності з
отриманими класифікаційними ознаками
реалізації сформовано аналітичні вирази,
що як найточніше описують складові початкового часового ряду даних (випадкового процесу).
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Рис. 2. Перевірка гіпотези про нормальний
закон розподілу початкового ряду

Умовами стаціонарності випадкового процесу є: постійність математичного
очікування m x (t ) = m x = const та дисперсії Dx (t ) = Dx = const процесу, а також залежність кореляційної функції від одного
аргументу, яким є різниця між її аргументами K x (t , t + τ) = k x (τ) . Наявність певної
тенденції розвитку процесу у часі, тобто
деякої детермінованої складової – тренду,
є свідченням нестаціонарності процесу.
Параметричні та непараметричні тести для перевірки стаціонарності часового
ряду, були обрані тому що дозволяють
шляхом нескладних математичних обчислень визначити наявність невипадкової
складової – тренду, який описує одну зі
складових динаміки часового ряду. До
параметричних тестів відносяться наступні критерії перевірки:
про постійність математичного
очікування (t-критерій Стьюдента, Fкритерій Фішера);
про постійність дисперсії (Fкритерій Фішера, критерій Кохрена )
До непараметричних тестів перевірки часового ряду відносяться:
критерій серії за медіаною;
критерій «зростаючих та спадаючих серій»;
аналіз особливостей автокореляційної та часткової автокореляційної
функцій.
Вище перераховані критерії [1, 3]
були обчислені для початкового часового
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ряду, отримані результати підтвердили
його нестаціонарність (табл. 1), (рис. 3).
Таблиця 1. Результати виконання параметричних та непараметричних тестів для початкового ряду
Стаціонарність/
не стаціонарність
процесу
Параметричні тести
t-критерій про постійСтаціонарний
ність математичного
очікування
F-критерій про постійНестаціонарний
ність дисперсії
F- критерій про постійність математичного
Нестаціонарний
очікування
Критерій Кохрена про
Стаціонарний
постійність дисперсії
Непараметричні тести
Критерій серії за медіаНестаціонарний
ною
Критерій зростаючих та
Нестаціонарний
спадаючих серій»
За АКФ
Нестаціонарний
За частковою АКФ
Нестаціонарний
Критерій

Sample Autocorrelation Function

S am ple A utocorrelation

0.8

Характер та складність ряду початкових даних (рис. 1) свідчать про неможливість виконання ефективної глобальної
апроксимації трендової складової ряду.
Тому в роботі був застосований принцип
точкової локальної апроксимації на базі
методу найменших квадратів та методу
ортогональних поліномів Чебишева [1, 3].
Для виділення трендової складової
за допомогою вище вказаних методів, досліджуваний початковий ряд був розбитий на шість ділянок-інтервалів. Адекватні математичні моделі детермінованих
складових кожного інтервалу, які якнайкраще описують локальні тренди, обиралися за розрахованими значеннями коефіцієнтів детермінації та статистик ДарбінаУотсона. Моделі найкращих трендів локальних ділянок за вказаних умов наведені у виразах (1-6), причому вони є ідентичними для двох вище вказаних апроксимативних методів:
X1=-2.75e-0.5*t4+0.00236*t30.0593*t2+0.421*t-0.171,
X2=0.000197*t3-0.0357*t2+2.1*t36.7,

(1)

X3=0.00504*t2-1.15*t+63.9,

(3)

X4=0.0835*t-11.2,

(4)

X5=-0.0346*t+7.7,

(5)

X6=0.0032*t2-1.38*t+148,

(6)
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Рис. 3. Автокореляційна функція
початкового часового ряду

З отриманої автокореляційної функції початкового часового ряду (рис.3) видно, що стовпці діаграми перевищують
рівень «білого шума» - границю статистичної значимості коефіцієнтів кореляції,
що є свідченням внутрішньо кореляції
елементів ряду тобто наявності детермінованої трендової складової у початковому часовому ряді та його нестаціонарності.

(2)

де t – аргумент часу від 0 до 40.
Графічний результат локальної апроксимації досліджуваного ряду зображений на рис.1.
Видалення трендової компоненти з
початкового нестаціонарного ряду звільняє його від визначеної тенденції розвитку у часі та робить його майже однорідно
зміненим у часі, тобто надає вигляду неперервних випадкових коливань навколо
середнього значення. Ряд випадкових залишків отримано обчисленням різниці
рядів вигляду
(7)
Et = Xt − Xt ,
де X t – масив даних початкового ряду; X t
– масив даних часового ряду що отримані
за сформованими трендами (1-6).
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Сформований ряд залишків (рис.1)
аналогічно до початкового ряду перевірено за допомогою параметричних та непараметричних тестів стаціонарності. Результати виконаних тестів занесені до
табл. 2. та наведені на рис.4.
Таблиця 2. Результати виконання параметричних та непараметричних тестів ряду випадкових залишків
Стаціонарність/
не стаціонарність
процесу
Параметричні тести
t-критерій про постійність математичного
Стаціонарний
очікування
F-критерій про постійСтаціонарний
ність дисперсії
F- критерій про постійність математичного
Стаціонарний
очікування
Критерій Кохрена про
Стаціонарний
постійність дисперсії
Непараметричні тести
Критерій серії за медіаНетаціонарний
ною
Критерій зростаючих та
Нстаціонарний
спадаючих серій»
За АКФ
Стаціонарний
За частковою АКФ
Стаціонарний
Критерій
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Графічно сформований ряд випадкових стаціонарних залишків зображений
на рис. 5.
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Рис.5. Графік ряду випадкових
стаціонарних залишків

Більш повну інформацію про динамічні властивості процесу можна отримати по кореляційній функції. Типова кореляційна функція випадкового процесу є
симетричною спадаючою функцією. Наявність коливальності кореляційної функції свідчить про періодичність випадкового процесу.
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Рис. 6. Графік кореляційної функції
сформованого ряду випадкових залишків
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Рис. 4. Автокореляційна функція ряду
випадкових залишків

З рис. 4 видно, що більшість отриманих числових значень не перевищують
рівень довірчої ймовірності, тобто присутня лише слабка внутрішня кореляція. За
приведених результатів можна вважати,
що сформований ряд залишків не містить
трендової складової та може вважатися
стаціонарним.

Стаціонарний, в широкому змісті,
процес має кореляційну функцію, яка при
необмеженому зростанні аргументу τ
прямує до постійної величини, вказана
умова чітко спостерігається у кореляційної функції досліджуваного ряду випадкових залишків, що є ще одним підтвердженням його стаціонарності Крім того
кореляційна функція ряду випадкових залишків містить у своєму складі експоненту з від’ємним аргументом (рис. 4, рис. 6),
що є свідченням ергодичності випадкового процесу.
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Знання апріорі про ергодичність
процесу значно спрощує алгоритмічне
забезпечення
інформаційновимірювальних та управляючих комплексів. Але в реальних умовах функціонування технологічних процесів та систем
управління перевірити глобальну ергодичність процесу неможливо, й вона приймається як гіпотеза.
Отже, ряд випадкових залишків
сформований з початкового за виразом (7)
(рис. 5) не містить трендової складової, є
випадковим стаціонарним ергодичним
процесом.
Після того як було виконано оцінку
класифікаційних ознак та здійснено попередню статистичну обробку початкового
часового ряду, виникає необхідність переходу від набору числових даних до певного аналітичного виразу, що буде описувати досліджуваний процес та його
складові частини.
Виходячи з проведених досліджень,
початковий часовий ряд (рис. 1) являє собою суму детермінованої трендової складової, яка аналітично описується виразами (1-6), та випадкової стаціонарної ергодичної складової, яка може бути описана
через імовірнісні характеристики. Особливо актуальними задачами для дослідження поведінки об'єктів в часовій і частотній областях є побудова таких аналітичних виразів імовірнісних характеристик сигналів як кореляційна функція та
спектральна щільність. Знання цих характеристик дозволяє вирішувати задачі ідентифікації динамічних систем.
Побудова моделей кореляційних
функцій і спектральних щільностей потужності можуть бути здійснені при статистичній обробці з використанням апроксимативного підходу. Сутність якого полягає у знаходженні відповідного аналітичного виразу ϕ( x(t ), a 0 , a1,..., a n ) імовірнісних
характеристик стаціонарних сигналів з
невідомими параметрами a0 , a1,..., an , що задовольняють заданому критерію оптимальності та такого що описує отримані
експериментальні результати [1].

Аналітична модель кореляційної
функції отримана при розв’язанні задачі
апроксимації кореляційної функції параметричними моделями виконанням наступних кроків: за апріорними даними та
результатом побудованої кореляційної
функції (рис. 6) досліджуваного процесу
обрано апроксимативну (еталонну) модель кореляційної функції ρ a (τ, a 1,..., a n ) ,
експоненціально-косинусну, що описується наступним виразом [1]:
ρ(τ, α, ω 0 ) = e

− α⋅ τ

⋅ cos ω 0 τ ,

(9)
де τ – інтервал дискретизації; α – параметр затухання; ω 0 - частота коливання
кореляційної функції. Даний вираз застосовується при апроксимації кореляційної
функції недиференційованих процесів.
Невідомі параметри моделі шукаємо
на базі методу найменших квадратів як
такі що задовольняють мінімуму квадратичної похибки апроксимації вигляду [1]:
∞
∆ = ∫ [ρ x (τ) − ρ a (τ, a1 , K , a n )]2dt .
(10)
0
Розв’язок системи рівнянь що реалізує умову мінімуму похибки ∆ (10) можна виконати числовим методом, наприклад, шляхом вирішення двох трансцендентних рівнянь методом Ньютона, вигляду [1]:
S1 ⋅ S 5 − S 2 ⋅ S 4

a n +1 = a n −
S 3 ⋅ S 5 − S 24

,
(11)

ω = ω − S 2 ⋅ S 3 − S1 ⋅ S 4
n
 n +1
S 3 ⋅ S 5 − S 24
де S i - результати проміжних розрахунків
за вказаним методом [1].
Аналогічні обрахунки параметрів
кореляційної функції (9) можна виконати
застосувавши метод деформованого багатогранника для багатовимірної мінімізації
цільової функції вигляду
J max
f (a1 , K , a n ) = ∑ ρ x ( τi) − ρa ( τi , a1 , K , a n )
i=0

[

]

2

.

Аналітична модель спектральної
щільності сигналу обирається завдяки наявності аналітичного зв’язку між кореля-
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ційною функцією та спектральною щільністю потужності, основою якого є перетворення Вінера-Хінчина, відповідно
процедури апроксимації характеристик є
взаємозв’язаними. Обрана модель спектральної щільності відповідно до розрахованої експоненціально-косинусної моделі
має вигляд [1]:

σ 2x ⋅ α 
α 2 + ω 2 + ω 20
.(13)
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2
2
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π  a + (ω − ω 0 ) ][a + (ω + ω 0 ) ] 
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]

Математична модель спектральної
щільності сигналу також отримана шляхом виконана апроксимація за методом
узагальнених логарифмічних-частотних
характеристик, який базується на заміні
ділянок спектральної щільності близькими по частотним характеристикам елементарними ланками, результати якої мають
вигляд:
T12 s 2 + 2ζ 1T1 + 1
σ 2x
π (T2 s + 1) ⋅ (T3 s + 1) ⋅ (T42 s 2 + 2ζ 2 T4 + 1)

S xx =

2

.(14)

де Ti – постійні часу ланок; ζ i - дикрименти затухання ланок.
Графічне представлення результатів
апроксимації спектральної щільності досліджуваного сигналу вказаними методами наведена на рис. 7.
Значення спектральної щільності
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Рис. 7. Результат апроксимації спектральної
щільності: 1- спектральна щільність ряду випадкових залишків; 2 – модель, отримана за методом
узагальнених логарифмічних характеристик (14);
3 – модель, отримана за експоненціальнокосинусною моделлю кореляційної функції (13)

Прикладним результатом роботи є
представлення математичної моделі однієї реалізації досліджуваного часового ряду, що є нестаціонарним, у вигляді двох
складових частин: детермінованої, модель
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якої наведена у виразах (1)-6) та випадкової стаціонарної частини, модель якої являє собою спектральну щільність у вигляді (13) або (14).
Висновок
Проведені дослідження дозволили
продемонструвати послідовність етапів
аналізу випадкових процесів, запропонувати процедуру обробки випадкових процесів, а також розробити у подальшому
алгоритм автоматичної класифікації за
сукупністю ознак.. Дана класифікація дає
можливість оперативно перебудовувати в
САУ вимірювальну процедуру, а також
знання типу детермінованих складових
процесу підвищує точність ідентифікації
параметрів цих складових.
Знайдена математична модель часового ряду дає можливість досліднику
здійснювати подальшу оптимізацію процесу, котрий описує певну реальну систему і оперувати вже не набором значень
часового ряду, який зазвичай є громістким, а певною формулою що описує даний ряд.
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Введение
В настоящее время существует
большое количество CASE-систем (Computer-Aided System/Software Engineering),
которые позволяют автоматизировать
процесс разработки программных продуктов (ПП), повышая тем самым эффективность самого процесса. При этом подавляющее большинство CASE-систем
ориентированы на применение унифицированного языка моделирования UML
(Unified Modeling Language). Этот язык
является основным инструментом CASEтехнологий
при
объектноориентированном подходе к разработке
ПП и включает в себя систему различных
диаграмм, на основании которых может
быть построено представление о проектируемом продукте.
Постановка задачи
Примерами программных средств,
реализующих описанный во введении
подход, являются: «Rational Software
Modeler», «ARIS Toolset», «Borland Together», «Sybase PowerDesigner», «Enterprise Architect» и другие [1, с. 181]. Эти
средства позволяют документировать
проект и построить набор диаграмм и
спецификаций, целью которых является
получение каркаса ПП (диаграммы классов) который описывает структуру классов, интерфейсов и отношения между ними. Эта информация достаточна для генерации кода каркаса с так называемыми
«заглушками», определяющими реализа-

цию конкретных методов, но не позволяет
получить полный исполняемый код.
Следовательно, CASE-средства не
позволяют полностью автоматизировать
процесс создания ПП, хотя большой процент затрат в рамках проекта связан
именно с кодированием тел методов. Разрабатываемая в данной тематике система
призвана свести ручное кодирование к
минимуму, а в конечной цели – полностью отказаться от него.
Цель исследования
Сокращение рутинных трудозатрат
на кодирование в процессе разработки
программного обеспечения за счёт генерации исполняемых программных кодов
по графической нотации схем алгоритмов.
Типизация переменных
Одной из причин затруднения автоматического построения кода есть проблема, связанная с описанием типов и
объявлением переменных [2, с. 18]. В
процессе разработки системы рассматривались следующие варианты задания соответствия между переменными и их типами: именная, динамическая и явная.
При этом учитывалось следующее:
− именная типизация означает, что
в зависимости от данных, которые хранит
в себе переменная, модифицируется её
имя. Например, используется добавление
к имени переменной символа «i» и т.п. [3,
с. 66]. В результате нарушается семантика
имён и затрудняется описание подтипов;
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− динамическая типизация предполагает, что предварительно тип переменной не задаётся, а определяется по мере
выполнения программы (динамически),
соответственно значению присваивания.
Так тип одной переменной может меняться в зависимости от значений, присваиваемых ему, и операций, в которых он
принимает участие, что затрудняет как
контроль типов и отладку программы, а
также разработку транслятора;
− при явной типизации очевидные
преимущества это: наглядность, надёжность и распространённость. Именно этот
вариант типизации используется для задания соответствия между переменной и
её типом в реализуемой системе.
Два варианта системы
Система представлена в двух вариантах. Первый вариант реализует структурную парадигму программирования,
т.е. трансляцию кода структурной программы, заданной в виде граф-схемы алгоритма (ГСА). Кроме того, эта реализация используется в целях обучения структурной парадигме программирования.
Второй вариант поддерживает объектноориентированную парадигму и выполняет
трансляцию внутреннего кода методов
классов, заданного UML-диаграммой деятельности (activity diagram).
Применительно к первой технологии важно отметить, что ГСА не содержит нотации, предусматривающей описание типов. Поскольку, при разработке
системы, предпочтение отдаётся явной
типизации, соответствие между переменной и типом задаётся пользователем, т.е.
требуются дополнительная информация,
помимо ГСА и диаграммы деятельности.
Эта информация может быть представлена в текстовом виде (например, как в языке Паскаль раздел типов и раздел переменных) или таблично. Именно второй
способ использован в разработанной системе (рис. 1). Таблица предлагается системой, а пользователю в неё необходимо
ввести соответствующие данные.
Во втором случае, при использовании диаграммы деятельности, также не
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предусмотрены средства описания типа
переменных, однако информация о типах
может быть получена из диаграммы классов. Эта информация в общем случае не
является достаточной для автоматизации
кодирования, поскольку требует описания
типов локальных переменных (параметры
цикла, буферные переменные и т.п.). Для
того чтобы объявить эти переменные,
также необходимы средства, которые
описывались выше (либо текстовые, либо
табличные).

Рис. 1. Явная типизация в табличном виде

Верификация структуры ГСА
Для успешной генерации кода требуется предварительная проверка корректности задания самой ГСА.
Возможны
следующие ошибки
структуры ГСА:
− отсутствие терминальных вершин
(начало и конец);
− множественность терминальных
вершин одного класса;
− наличие бесконечных циклов (частично, в той мере, в какой оно определяется структурой блок-схемы);
− недостижимость вершины из начальной;
− наличие вершин, из которых отсутствует путь в конечную вершину.
Также возможным является выявление семантической ошибки ГСА, которая
заключается в отсутствии изменений в
теле цикла значений переменных входящих в состав условия завершения цикла.
Трансляция кода
Трансляция исходного кода заданного в графической форме с добавлением
табличной типизации в исполняемый код

34
возможна тремя способами. Первый из
них – использование промежуточного
языка, второй – трансляция в унифицированный код (например, байт-код в языке
Java), и третий – трансляция непосредственно в исполняемый код. Сравнение методов и обоснование выбора не являются

предметом данной статьи. В реализуемой
системе предпочтение отдано первому
способу, где в качестве промежуточного
языка выбран язык Java. Пример работы
разрабатываемой системы приведен ниже
(рис. 2).

Рис. 2. Исходная ГСА в разрабатываемой системе и сгенерированный код на языке Java

Разрабатываемая система позволяет
строить иерархию классов и интерфейсов

(рис. 3), которая может быть дополнена
описанием полей и методов.
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Рис. 3. Исходная диаграмма классов в разрабатываемой системе

Выводы
В статье проанализированы и оценены возможности графической нотации
схем алгоритмов. Рассмотрены проблемы
описания типов и объявления переменных
(типизация) в случае использования ГСА
или UML-диаграммы деятельности, а
также способы их верификации и трансляции.
Приведено собственное решение
данной задачи и его реализация в разрабатываемой системе для случая применения
структурной
и
объектноориентированной парадигмы. Этот вариант системы может быть использован в
целях обучения.
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Требования к быстродействию систем хранения данных постоянно повышаются. Для
достижения высокой скорости обработки запросов созданы системы хранения данных в
оперативной памяти. В данной статье приведен обзор технологии распределенных хранилищ данных в оперативной памяти, а также проведен анализ недостатков существующих реализаций таких систем
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Введение
Объем генерируемых и хранимых
человечеством данных постоянно растет.
По оценкам [1], каждые два года суммарный объем накопленных данных удваивается, и в 2015 году перешагнет порог в
10х270 байт. В то же время, требования к
быстродействию поиска данных непрерывно повышаются. В этих условиях системы управления базами данных, да и сами концепции таких хранилищ, должны
непрерывно эволюционировать.
Требования к уменьшению времени
обработки запроса к базе данных растут
быстрее, чем скорость чтения данных из
долговременных запоминающих устройств (ДЗУ). Это привело к появлению
хранилищ данных, целиком размещенных
в оперативной памяти [2] (In-memory database, IMDB), скорость чтения из которой более чем на порядок превосходит
соответствующие показатели наиболее
быстродействующих ДЗУ. Вследствие
ограниченности объема оперативной памяти одного компьютера, были созданы
распределенные хранилища данных в
оперативной памяти (In-memory data grid,
IMDG).
В данной статье выполнен обзор актуальных проблем, связанных с использованием распределенных систем хранения
данных в оперативной памяти, и предложены подходы к их решению.

In-memory database
База данных в оперативной памяти в
концепции in-memory database по своим
функциональным особенностям подобна
реляционным базам данных на долговременных носителях. Схема работы с такими хранилищами практически не отличается от работы с традиционной базой
данных [3,4]: IMDB предоставляют полную поддержку языка SQL и поставляются с JDBC/ODBC драйверами, что минимизирует сложность перехода на эту технологию с традиционных хранилищ на
магнитных носителях. Такие базы данных
обязаны удовлетворять требования ACID
[5] (atomicity, consistency, isolation, durability), т.е. ключевым понятием в таких
системах является транзакция, как группа
объединенных последовательных операций с базой данных. Транзакция не может
быть выполнена частично, не нарушает
согласованность системы, не влияет на
одновременную работу других транзакций [6]. Кроме того, выполненные успешной транзакцией изменения не должны
быть потеряны вследствие каких-либо
сбоев системы (к примеру, обесточивания
либо сбоя в оборудовании). Эти требования хорошо соответствуют традиционным бизнес-моделям, однако в полной
мере реализовать их в распределенных
системах, с учетом необходимого быстродействия, крайне сложно. Таким образом, хранилища, организованные по кон-
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цепции in-memory database, в подавляющем большинстве случаев, реализованы в
рамках одного сервера. Однако максимальный объем оперативной памяти одного компьютера ограничен и не может
удовлетворить ряд задач, требующих
хранения большого объема данных.
In-memory data grid
Идеология распределенных хранилищ данных в оперативной памяти, в
свою очередь, резко отличается от этой
концепции. Основной парадигмой для таких система стала BASE – basically available, soft state, eventual consistency. Эта
парадигма была специально разработана
для горизонтально масштабируемых (распределенных) систем [7]. Взамен пессимистичного подхода ACID, ставящего во
главу угла консистентность (согласованность) хранимых в системе данных и проверяющей консистентность в конце каждой операции, BASE предполагает, что
что консистентность данных в распределенной системе находится в состоянии
потока, т.е. постоянно изменяется. Хранилище обязано обеспечить только конечную консистентность данных, т.е.
хранимые в системе данные будут, в конечном счете, согласованы, при условии
отсутствия изменений и через некоторое
время после последнего изменения. Следствием этого является то, что данные в
такой системе доступны лишь в большинстве случаев. Это означает, что в то время, пока данные в различных частях хранилища не пришли в консистентное состояние, запросы к ним могут не возвращать результатов.
Распределенные хранилища в оперативной памяти, как правило, не поддерживают SQL, предоставляя взамен
возможности массово-параллельной обработки данных [8, 9]. В рамках этого
подхода данные распределяются по кластеру, состоящему из стандартных серверов, и обрабатываются параллельно. Основным способом доступа к данным в
IMDG является доступ по ключу, MapRe-
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duce-алгоритмы, а также ограниченный
SQL-подобный язык запросов.
Основной структурной единицей
IMDG является кэш (в различных реализациях таких хранилищ также имеющий
название региона). Кэш распределенного
хранилища данных в оперативной памяти
– это распределенный ассоциативный
массив. Этот массив, в отличие от строго
типизированных реляционных баз данных, хранит сериализованные объекты,
что позволяет исключить затраты на десериализацию на стороне клиента при
чтении данных из хранилища. Такая организация позволяет обеспечить высокую
степень горизонтальной масштабируемости, что особенно важно для крупных вебсервисов.
Крупнейшие
интернеткомпании EBay и Amazon несколько лет
успешно эксплуатируют собственные
хранилища данных, построенные на этой
архитектуре. [7, 10]
Однако технология распределенных
хранилищ данных в оперативной памяти
имеет целый ряд недостатков, преодоление которых является сегодня актуальной
задачей.
Энергозависимость
Наиболее очевидным недостатком
IMDG является их энергозависимость.
Так как основным носителем информации
в таких хранилищах выступает оперативная память, не являющаяся долговременным запоминающим устройством, даже
кратковременная потеря электропитания
приведет к потере хранимой информации.
Для решения этой проблемы существует несколько подходов. Простейший
состоит в создании резервной копии данных на долговременном запоминающем
устройстве (ДЗУ). Существует несколько
стратегий резервного копирования. При
синхронном копировании (рис. 1) операция по вставке/изменению/удалению данных считается завершенной только после
получения подтверждения от ДЗУ об успешном выполнении этой операции на
долговременном устройстве.
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Рис. 1. Схема записи данных в IMDG с синхронным созданием резервной копии

Очевидно, что при синхронном резервном копировании производительность операций модификации данных деградирует до скорости выполнения операций записи\чтения на долговременном
устройстве, которое на несколько порядков медленнее оперативной памяти. В то
же время такой механизм позволяет гарантировать консистентность хранилища
и его резервной копии, т.е. при любом
сбое информация не будет потеряна. Поэтому синхронную запись используют
только в хранилищах, где модификация
данных – относительно редкое событие, а
консистентность и надежность хранения
очень важны.
Резервную копию можно также обновлять
и в асинхронном режиме (рис. 2). При
этом процесс записи на долговременное
устройство выполняется в фоновом режиме, а квитанция об успешном выполнении операции возвращается пользователю сразу после модификации основного
хранилища в ОЗУ. Очевидно, что в этом
случае процесс резервного копирования

практически не влияет на время выполнения операций по модификации данных,
поэтому такой подход приемлем для систем с большим количеством операций записи. Однако, в случае отключения электропитания и отказа, в восстановленном
из асинхронной резервной копии хранилище могут быть не отражены операции,
об успешном выполнении которых пользователь уже получил квитанцию. К примеру, если на схеме, показанной на рис. 2,
отказ электропитания произойдет сразу
после получения пользователем квитанции о завершении записи объекта А, резервная копия на ДЗУ не успеет обновиться, соответственно, информация об
этой операции будет потеряна, в то время
как пользователь будет уверен в ее успехе. При одновременной модификации
данных многими пользователями и последующем восстановлении из резервной
копии определение того, какие операции
не отражены в восстановленной системе –
актуальная на сегодняшний день проблема.
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Рис. 2. Схема записи данных в IMDG с асинхронным резервным копированием

Резервное копирование позволяет
избежать потери данных при отказе любого количества узлов хранилища, но для
восстановления из резервной копии после
отказа или потери электропитания потребуется перезапуск всего хранилища.
Другой подход к повышению энергонезависимости заключается в создании
избыточных копий хранимых данных на
различных узлах распределенной системы. При этом любая модификация данных выполняется на нескольких узлах одновременно. Таким подходом подразумевается независимое электропитание узлов
системы хранения данных, содержащих
идентичную информацию (реплики). В
этом случае отказ одного или нескольких
(в зависимости от степени избыточности)
узлов распределенного хранилища не
приведет к потере данных, а пользовательские запросы будут перенаправлены

на другие узлы системы. Перезапуск системы в этом случае не потребуется, но
количество отказов, которое система может перенести без потери данных, в этом
подходе ограничено и задается заранее,
перед запуском системы. «Бутылочным
горлышком» такого подхода выступает
скорость передачи данных по сети.
Оба подхода можно использовать
одновременно. На рис. 3 приведен пример
хранилища, способного перенести отказ
любого из своих узлов, и способного к
восстановлению при отказе более одного
узла.
Переполнение
оперативной
памяти
Как уже упоминалось, вследствие
высокой стоимости и конструктивных ограничений, объем оперативной памяти
существенно меньше аналогичного показателя долговременных запоминающих
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устройств. Поэтому, при неконтролируемом росте хранилища возможно полное
заполнение оперативной памяти, что приведет, как минимум, к подкачке страниц
ОЗУ на жесткий диск [11], и, соответственно, к существенному падению производительности, а, возможно, и к отказу
хранилища. Механизм подкачки страниц
заключается в переносе содержимого
ОЗУ на долговременное запоминающее

устройство, фактически низводя производительность хранилища в оперативной
памяти до соответствующих значений в
традиционных базах данных на ДЗУ, и,
следовательно, неприемлем для быстродействующих хранилищ. Это означает,
что переполнения оперативной памяти в
распределенном хранилище следует избегать.

Рис. 3. Пример отказоустойчивого хранилища данных в оперативной памяти с резервным копированием на долговременное запоминающее устройство

Для предотвращения такой ситуации предложено несколько методов очистки хранимых данных:
а) Устаревание данных (data expiration) [12]: каждому объекту в кэше назначается заранее заданное время жизни, по
истечению которого объект удаляется.
Такая политика позволяет держать в оперативной памяти только актуальные данные. Время, в течение которого та или
иная запись хранится в оперативной памяти, может быть увеличено путем перезаписи (обновления) этого объекта. Добавление в систему реплики на постоянных носителях позволит в этом случае не
удалять данные из хранилища, оставляя
архивные копии устаревших данных на
долговременных запоминающих устройствах.
б) Изгнание данных (data eviction)
является аварийным механизмом предотвращения переполнения оперативной па-

мяти. Оно состоит в том, что для каждого
узла хранилища определяется критический порог использования памяти, по
достижению которого часть хранимых
данных удаляется из основной памяти.
При этом, в соответствии с заранее выбранной стратегией выбора, удаляются
наиболее старые (давно обновленные),
либо наиболее редко используемые данные. Отдельные стратегии предусматривают также удаление наиболее объемных
данных.
Оба вышеуказанных подхода могут
применяться совместно.
Отсутствие поддержки значительной части функциональности SQL
SQL – общепризнанный стандарт
языка запросов к базам данных. Подавляющее большинство существующих
приложений, работающих с традиционными базами данных, используют именно
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его. Однако ни в одной из существующих
реализаций распределенных хранилищ в
оперативной памяти нет полноценной
поддержки SQL запросов, что приводит к
увеличению стоимости перехода существующих систем к использованию IMDG.
В частности, сложность выполнения многих задач поиска и анализа данных увеличивается при отсутствии поддержки распределенных объединений (distributed
joins) в указанном классе хранилищ. Это
приводит к необходимости выполнять такие объединения на стороне клиента путем запросов к разным регионам по одному ключу, и, как следствие, к потере производительности и перегрузке сети передачи данных. Существующей альтернативой является использование хранимых на
узлах кластера функций, в которых при
помощи клиентского кода можно описать
логику объединения, однако это требует
наличия собственной хранимой процедуры для каждого вида объединения и также ведет к высокой нагрузке внутренней
сети передачи данных кластера.
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Не стандартизированный
язык запросов
Часть IMDG предоставляют поддержку объектного языка запросов (Object query language, OQL), однако понимание функционального наполнения и
синтаксиса этого языка различается от
одной коммерческой реализации к другой. Таким образом, попытка перехода к
иной реализации распределенного хранилища ведет к необходимости существенного изменения используемых запросов,
что повышает стоимость такого перехода
и порождает дополнительные риски.
Кроме того, отсутствие стандартизированного языка запросов не позволяет напрямую сравнить производительность
различных хранилищ применительно к
конкретному коммерческому приложению без существенных затрат, связанных
с изучением особенностей нового языка
запросов и переносом необходимого
функционала на новый язык.

Рис. 4. Сценарий одновременной модификации данных
в распределенном хранилище данных с блокировками
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Блокировки
Для сохранения консистентности
модифицируемых данных в современных
распределенных хранилищах используется механизм блокировок. Он предусматривает запрет (блокировку) модификации
данных до получения подтверждения о
завершении предыдущей операции от
всех узлов хранилища. Пример работы
механизма блокировок показан на рис. 4.
На рисунке показана ситуация, когда несколько пользователей выполняют запросы на модификацию хранимых данных в
распределенном хранилище с полной репликацией, т.е. копии данных в котором
хранятся на каждом узле распределенной
системы, обеспечивая высокую доступность и отказоустойчивость. В описанном
сценарии этот механизм существенно
снижает производительность хранилища
при частых операциях записи, т.к. несколько различных запросов, связанных с
модификацией данных, в такой модели не
могут выполняться одновременно, образуя очередь блокировки. Возможным
подходом к решению этой проблемы могло бы быть использование программной
транзакционной памяти (software transactional memory, STM), что позволило бы
синхронизировать хранимые данные без
блокировок.
Выводы
Несмотря на отмеченные особенности, рассмотренный тип хранилищ имеет
существенное преимущество в виде малого времени доступа к данным. Недостатки
IMDG могут быть частично устранены
путем создания распределенных хранилищ данных в оперативной памяти, поддерживающего эффективные операции по
распределенным слияниям таблиц, с полнофункциональным
стандартизированным языком запросов и возможностью
динамической загрузки классов. При решении этой задачи необходимо учитывать, что современные технологии передачи данных могут быть медленными по
сравнению с обработкой данных в оперативной памяти. К примеру, сеть, построенная по технологии InfiniBand с номи-

нальной пропускной способностью 40
Гбит/сек, показала 3 Гбит/сек на узле во
время выполнения секционирования данных при помощи хэш-функции. При выполнении в оперативной памяти, секционирование на несколько тысяч частей выполняется со скоростью, приблизительно
равной пропускной способности оперативной памяти [13, 14]. Следовательно,
алгоритм объединения таблиц для хранилищ в оперативной памяти должен минимизировать пересылки данных по сети.
Метод путевого объединения (track
join), представленный в [15], минимизирует количество пересылок кортежей по
сети. Основная идея этого метода состоит
в определении цели отправки каждого
конкретного кортежа. Использование путевого объединения существенно снижает
использование сетевых ресурсов по сравнению с другими известными методами
выполнения объединений распределенных таблиц. Однако он ориентирован на
использование в реляционных базах данных, где хранимые кортежи строго типизированы и фактический объем хранимых
данных в разных строках одной таблицы
отличается несущественно. В отличие от
них, IMDG хранят объекты, способные, в
свою очередь, содержать другие объекты.
Таким образом, объем хранимых данных
в разных кортежах одной таблицы может
отличаться на несколько порядков (а, теоретически, эта разница может быть и
больше). Поэтому простой подсчет количества пересылаемых кортежей, используемый методом путевого объединения,
не дает объективной количественной
оценки объема пересылаемых данных.
Эту проблему может решить модификация метода путевого объединения путем
замены единицы измерения пересылаемых данных на объем памяти, занимаемой каждым пересылаемым объектом,
представленная в [16].
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Розглянуто еволюцію порожнин еліпсоїдальної форми в рідині в полі гравітації. Використання технології Maple в реалізації математичної моделі значно спрощує розрахунки
форм еліпсоїдальної порожнини від часу та наявності гравітації
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Вступ
Поведінка порожнини сферичної
форми в рідині вивчена досить добре і є
декілька математичних моделей [1-3], які
в тій чи іншій мірі враховують вплив реальних властивостей рідини. Але якщо форма порожнини не сферична, то розрахунок динаміки такої порожнини є досить
складним і тому тривають пошуки більш
простих математичних моделей, придатних з задовільною точністю описати процес деформування таких порожнин.
Мета статті
Дослідження
течій
навколо
порожнин виконуються, як правило, в
рамках різних математичних моделей.
Моделі, засновані на рівняннях Нав'є –
Стокса, досить повно описують дію
в'язких сил. Але ці рівняння складні,
мають різні розв'язки в різних діапазонах
чисел Рейнольдса і не завжди їх
використання є доцільним. Як показано в
[3, 5, 6], за певних умов можна
побудувати хоча і менш точні, але
простіші
математичні
моделі.
Спираючись
на
результати
цих
досліджень, в статті викладено результати
дослідження еволюції
еліпсоїдальної

порожнини в рідині з урахуванням дії
поля гравітації та поверхневого натягу.
Постановка задачі
Вдаючись до короткого висвітлення
основних рис математичної моделі,
зауважимо, що в основу метода покладена
гідродинаміка сферичних порожнин в
ідеальній рідині [3] і методи теорії
збурень. При цьому збурення потенціалу
 і радіуса f порожнини можуть бути
породжені різними збуреннями фізичної
або геометричної природи. До них можна
віднести все, що відрізняє конкретну
математичну
модель
від
моделі
(
Φ
,
R
)
.
0
0
незбуреної течії
Це, наприклад,
збурення, пов'язані з наявністю поля сили
тяжіння
і
поверхневого
натягу,
стисливості рідини та її в'язкості,
місцевого
тиску, а також з різними
геометричними
особливостями
течії
(формою незбуреної порожнини, її
орієнтацією,
несиметричністю,
обмеженістю течії та ін.).
Вважаючи потенціал швидкості
незбуреної течії Φ 0 відомим, як і форму
порожнини R 0 , збурення потенціалу ϕ
течії і збурення радіуса f розшукуються
у вигляді

Φ = Φ 0 ( t , r ) + ϕ ( t , r , ϑ ), R ( t , ϑ ) = R 0 ( t ) + f ( t , ϑ ) ,

де збурення радіуса і потенціалу представляються відповідними
поліномами Лежандра
P n ( µ ) ), R ( t , ϑ ) = R 0 ( t ) +
ϕ =

∑

∞

∑

n=0

∞

a n (t )r

n=0

(1)
розкладами (за

f n ( t ) Pn ( µ ), µ = cos θ ,

− n −1

Pn ( µ ) .

(2)
(3)
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Відшукування коефіцієнтів f n (t ) і a n (t ) цих розкладів зводиться до
інтегрування нескінченної системи диференціальних рівнянь відносно f n (t ) :
&f& = − 3 b f& + Fr − 2 ,
1
1 1

&f& = − 3b f& + b f − b &f& f − 9 b f& 2 + 9 b f Fr − 2 − 24 b f We −1 ,
2
1 2
2 2
3 1 1
3 1
3 3
5 2
2
14
&f& = − 3b f& + ( n − 1) b + nb f& 2 f − n ( n + 1) b &f& f − 3( n + 1) b f& f& +
n
1 n
2
4 1
n
3 1 n −1
3 1 n −1
(4)
2 ( 2 n − 1)
2
n +1  n
n +1

+
b3 
f n −1 +
f n +1  Fr − 2 − 2 ( n − 1)( n + 1)( n + 2 ) b 5 f nWe −1 , n ≥ 3
n
−
n
+
2
2
1
2
3


Тут введені відносні змінні, напри1
4
b4 (t ) = 2 ,
b5 ( t ) = 3 , де
* *
функція
*
V0 t
p∞ − pk
R0
R0
R
клад t = * , R 0 = *0 , V0* =
,
Rп 0
Rп0
ρ
R 0 ( t ) є розв’язком рівняння Релєя [4] з

(

)

де зірочки означають розмірні величини
(для зручності зірочки потім відкинуті).
Також
використані
позначення:
b1 ( t ) =

1
R&&0
R& 0 ( t )
, b2 ( t ) = −
, b3 ( t ) = R ,
R0
R0 (t )
0

урахуванням сили поверхневого натягу і
гравітації за Кнепом [4], а We , Fr – числа Вебера і Фруда по діаметру початкового
перетину
порожнини.

*
ρV0*2 d 0* Fr = V 0
&& + 3 R& 2 = − 1 + Z − 4
R0 R
0
0
,
2
2 Fr 2 R 0We , We =
gd 0* ,
τ

Рівняння задачі
Система рівнянь (4) є спрощеною
нелінійною системою, оскільки в неї входять добутки невідомої швидкості f&1
"випливання" порожнини (ця швидкість
зумовлена дією сили Архімеда) і мод деформацій f k . Ще однією особливістю
системи (4) є те, що поведінка моди
f n (t ) залежить від сусідніх за номером
мод f n + 1 і f n − 1 . Взагалі то моди f n (t )
залежать також і від більш віддалених
мод f n + 2 і f n − 2 , але члени з цими модами мало впливають на еволюцію порожнини і в рівняннях (4) вони відсутні.
Рішення задачі
Розв’язавши систему (4) (при відповідних початкових умовах) і отримавши
значення мод деформацій, можна побудувати потенціал швидкостей ϕ , викликаний збуреннями потоку, за формулою
(3). Коефіцієнти a n ( t ) цієї формули
пов’язані з модами деформацій співвідношеннями:

(n + 1)an
f
= − f&n − 2R&0 n , n = 0,2,...
n +2
R0
R0

Це дозволяє знайти потенціал швидкостей
течії навколо порожнини. Знаючи потенціал Φ ( t , r , ϑ ) , вже не важко визначити
тиск як на поверхню порожнини, так і побудувати поле тисків навколо порожнини.
А використавши формулу (2), можна побудувати і форму деформованої порожнини, яка, звичайно, буде змінюватися з
часом.
Проте для інтегрування системи (4)
потрібні початкові умови, яким мають
бути підпорядковані моди деформацій і
швидкості їх зміни в початковий момент
часу. Початкові умови можна визначити,
якщо розглядати еліпсоїдальну порожнину як результат збурення сферичної порожнини. Тоді “радіус” такої порожнини
буде залежати в загальному випадку від
двох кутів або від одного, якщо порожнина є поверхнею обертання, що ми і будемо припускати: R П = R П ( t , ϑ ). Тут індекс “п” означає “початковий”, тобто це
радіус порожнини в початковий момент
часу, він визначається рівнянням поверхні
еліпсоїда. Розкладемо цю функцію за поліномами Лежандра:
R П (t ,ϑ ) = R П 0 +

∞

∑

n=0

f n 0 ( t ) Pn ( µ ).

(5)
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цьому випадку слід доповнити такими
початковими умовами:
f n ( 0 ) = f n 0 , f&n ( 0 ) = 0.
(6)
Друга рівність означає, що початкові
швидкості зміни деформацій дорівнюють
нулю, хоча, звичайно, можна було б розглядати задачу і з ненульовими швидкостями деформацій.
Для визначення початкових умов
розглянемо еліпсоїд обертання
x2 + y 2 z 2
+ 2 = 1,
a2
c
у сферичних координатах
x = r cos ϕ cos ϑ , x = r sin ϕ cos ϑ , z = r sin ϑ ,

Величину радіуса R П 0 можна наближено
розрахувати як радіус кулі, рівновеликої
заданому еліпсоїду. Це і є умова для визначення величини початкового радіуса
сферичної порожнини. Для отримання
функцій f n 0 ( t ) потрібно виконати розклад функції R П ( t , ϑ ) в ряд Фур’є за поліномами Лежандра. Тоді функції f n 0 ( t )
можна розглядати як початкові збурення
сферичної порожнини з радіусом R П 0 .
Систему диференціальних рівнянь (4) в

у яких це рівняння набуває вигляду
r (ϑ ) =

ac
c cos ϑ + a sin ϑ
2

2

2

c2
– ексцентриситет горизонa2
тально видовженого еліпсоїда (c<a). Оскільки e < 1 , розкладемо r (ϑ ) в ряд Тейлора і за поліномами Лежандра
2
де e = 1 −

r (ϑ ) = r0 +

∞

∑r
n =1

2n

=

c
1 − e cos 2 ϑ
2

,

Для визначення коефіцієнтів цього розкладу помножимо рівність на P m ( µ ) і
проінтегруємо її за проміжком [-1, 1],
скориставшись ортогональністю поліномів

P2 n ( µ ) , µ = cos ϑ .

rn ( e ) =

1
( 2 n + 1) c
2n + 1
r ( µ ) Pn ( µ ) d µ =
∫
2 −1
2

Проте обчислити цей інтеграл в загальному вигляді не вдається, тому будемо обчислювати коефіцієнти для кожного
значення номера n . Maple це робить досить просто і отримує
r0 ( e ) =

2

1

∫

−1

Pn ( µ ) d µ
1 − e2µ 2

Всі непарного номера коефіцієнти
дорівнюють нулю, а для парних Maple
швидко визначає відповідні розклади у
вигляді степеневих рядів:

c ⋅ arcsin e
.
e

c 2
c 4 25 c 6 175 c 8
e +
e +
e +
e + ... ;
3
14
168
1584
3c 4 15 c 6 105 c 8 189 c 10 2079 c 12
r4 ( e ) =
e +
e +
e +
e +
e + ... ;
35
154
1144
2288
28288
5c 6 7 c 8
63 c 10 231c 12 1859 c 14
r6 ( e ) =
e +
e +
e +
e +
e + ...
231
198
1496
5168
41344

r2 ( e ) =

Тоді можна обчислити всі початкові
збурення
R П 0 = r0 ( e ) , f 2 n , 0 = r2 n ( e ), n = 1, 2 , K (7)

Таким чином, система рівнянь (4) і
початкові умови (7) повністю визначають
задачу Коші для цієї системи. Далі задача
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Коші розв’язувалась, як правило, методом
Рунге-Кутта.

останній стадії процесу стискання порожнини.

Висновки
На рис.1 показані форми меридіональних перетинів порожнини, яка утворюється при стисканні порожнини у формі еліпсоїда обертання з ексцентриситеe = 0 ,2
том
в
моменти
часу
t = 0 , 89 ; 0 , 9 ; 0 , 902 . Велика вісь еліпсоїда перпендикулярна до напряму сили тяжіння, а течія відбувається за умови, що
Fr = 4 , We = 4 .
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Добре видно, що в моменти часу
приблизно до t = 0 , 6 форма меридіонального перетину майже копіює форму
еліпса.
Це пов’язане з тим, що в цьому часовому діапазоні процесу стискання дуже
незначним виявляється випливання порожнини, яке є фактичним джерелом збурення від гравітації. Тим не менш уже в
момент часу t > 0 , 8 форма перетину зовсім інша. Видно, що порожнина сплющується, зверху і знизу виникають впадини. При подальшому стисканні порожнини ( t > 0 , 8 9) струмені знизу, які зумовлені гравітацією, ще більше проникають
всередину порожнини. Проте це відбувається вже при досить великих збуреннях,
за яких результати викладеної тут теорії
можуть бути сумнівними і не відбивати
реальної еволюції порожнини в цих діапазонах деформації. Треба також відзначити, що і вплив гравітації і вплив сили поверхневого натягу проявляються лише на
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Исследованы и представлены корреляционные свойства (автокорреляционные функции)
обобщённых бинарных последовательностей Баркера, правила кодирования и структура
которых были предложены и проанализированы автором в предыдущих публикациях
Ключевые слова: последовательности Баркера, обработка сигналов

Введение
В некоторых типах телекоммуникационных, радиолокационных и навигационных систем используются сигнальнокодовые конструкции, наиболее важными
свойствами, которых являются корреляционные
свойства
(корреляционные
функции), потому что они определяют
как принцип организации системы, так и
её характеристики. Примерами таких сигнально-кодовых конструкций и систем
являются последовательности Баркера
(важны свойства автокорреляционной
функции; используются в радиолокационной системе ASR-22/AL, телекоммуникационной системе IEEE 802.11), Мпоследовательности (важны свойства периодической автокорреляционной функции; используются в навигационной системе ГЛОНАСС), коды Уолша (важны
свойства взаимнокорреляционной функции; используются в телекоммуникационных системах CDMA), коды Голда
(важны свойства периодической взаимнокорреляционной функции; используются
в навигационной системе GPS).
По результатам проведения исследований в области сигнально-кодовых
конструкций с оптимальными свойствами
автокорреляционной функции (минимальный уровень боковых лепестков)
опубликована статья [1], в которой предложен новый тип последовательностей
“Обобщённые бинарные последовательности Баркера” (ОБПБ), описан синтез и
проанализирована структура ОБПБ.

В этой статье представлены результаты дальнейших исследований, посвящённые их корреляционным свойствам.
Постановка задачи
Целью статьи является представление в аналитической форме автокорреляционных функций (АКФ) ОБПБ и дальнейший анализ этих АКФ.
АКФ ОБПБ типа 1
К ОБПБ типа 1 (подтипы A и B) относятся последовательности длины N = 4k,
k = 1,2,3,..., элементы которых определяются
правилом кодирования (1) [1].
i = 1;
− 1,

m
i = 2m + 1;
(− 1) ,
(− 1)n a , i = 2n;
2 n −1

a2 n , для п/т А;
ai = 
i = N + 1 − 2n;
− a 2 n , для п/т В;
− a , для п/т А;
 2 n−1
i = N + 2 − 2n;
a2 n −1 , для п/т B;

m = 1, (N 4 − 1); n = 1, N 4.

(1)

АКФ ОБПБ типа 1 может быть аналитически представлена выражением (3).
В табл. 1 показаны ОБПБ типа 1 для
N = 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32, которые получены с использованием правила кодирования
(1), а в табл. 2 – значения АКФ этих ОБПБ,
которые получены с использованием аналитической формы (3); эти значения совпадают
со значениями, рассчитанными по формуле
для расчёта АКФ произвольной последовательности (2).
R (τ ) =

N

∑

j = 1+ τ

a j a j −τ

.

(2)
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 N , τ = 0;
 N − 16, τ = 4; N > 8;


N N

 , , N ≡ 0(mod 8);
0, τ = 4 p − 2, p = 1, N ; ∨ τ = 4r , r =  8 4


4
 N + 4 , N , N ≡ 4(mod 8);

 8  4


 N


1,  − 2 , N ≡ 0(mod 8);

 8

 N − 16 − 8q, τ = 4(q + 1), q = 
N > 16;

  N − 12 

1,  8 , N ≡ 4(mod 8);



 N

1, , N ≡ 0(mod 8);
для п/т A;
 8
4 s − 3,
N > 4;
− (4s − 3), для п/т B; τ = 4 s − 3, s =  N − 4





1,
, N ≡ 4(mod 8);
  8 


 N − 5 − 4t , для п/т A;
 2
N

N
τ = − 3 + 4t , t = 1,  − 1, N ≡ 0(mod 8); N > 8;

2

8
−  N − 5 − 4t , для п/т B;
  2


R(τ ) =  N
для п/т A;
 2 − 5,
N

τ = − 1, N ≡ 4(mod 8); N > 4;
(3)
2

  N
−  2 − 5 , для п/т B;

 N
 − 7 − 4u, для п/т A;
N
 N − 12 
 2
τ = − 1 + 4u , u = 1, 
, N ≡ 4(mod 8); N > 12;
  N

2
8 

−  2 − 7 − 4u , для п/т B;

 
− 3, для п/т A;
N
τ = − 1, N ≡ 0(mod 8);

2
3, для п/т B;

 N


1,  − 1, N ≡ 0(mod 8);
1,
для п/т A;
 8

τ = 4v − 1, v = 
N > 8;

− 1, для п/т B;
  N − 4

1,  8 , N ≡ 4(mod 8);



 N
N ≡ 0(mod 8);

1, ,
− 1, для п/т A; τ = N + 3 − 4 w, w =  8
∨ τ = N − 3; N > 4;

1, для п/т B;
 N + 4


1,
, N ≡ 4(mod 8);
  8 

1, τ = 1; N = 4.
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Таблица 1. ОБПБ типа 1 для N = 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32
N Подтип
4
A
-1
B
-1
8
A
-1
B
-1
12
A
-1
B
-1
16
A
-1
B
-1
20
A
-1
B
-1
24
A
-1
B
-1
28
A
-1
B
-1
32
A
-1
B
-1

Последовательность
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

←“классические” последовательности Баркера
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
1
-1
1
-1
1
1
1
1
1

1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1

1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

1
-1
-1
1
-1
1
-1
1

1
-1
-1
1
-1
1
-1
1

-1
1
-1
1
-1
1

1
-1
1
-1
1
-1

1
-1
-1
1
-1
1

1
-1
-1
1
-1
1

-1
1
-1
1

1
-1
1
-1

1
-1
-1
1

1
-1
-1 -1 1 1 1
1 1 -1 -1 -1

Таблица 2. АКФ ОБПБ типа 1 для N = 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32
N

τ↓
Подтип →
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4
A

8
B

A

4
1

B

-1

1

1

-1

-3

1

3

1

-1

1

1

1

-1

-1

5

1

-3

3
0

1

-1

0
-1

-5
0

0
-1

-1
0

0

0

-1
0

-4
1

20
B

16
-1

1

0
-1

A

0

0
-1

B
12

0

0

16

A

8

0
-1

12

1
0

1

-1

0

1
0

-1

1
0

-1

1
0

A

24
B

20
1 -1
0
1 -1
4
5 -5
0
1 -1
-4
5 -5
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0

A

28
B

24
1 -1
0
1 -1
8
5 -5
0
1 -1
0
9 -9
0
-3 3
0
3 -3
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0

A

32
B

28
1 -1
0
1 -1
12
5 -5
0
1 -1
4
9 -9
0
1 -1
-4
9 -9
0
-1 1
0
3 -3
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0

A

B
32

1

-1
0

1

-1
16

5

-5
0

1

-1
8

9

-9
0

1

-1
0
13 -13
0
-3 3
0
7 -7
0
-1 1
0
3 -3
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
-1 1
0
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4) большие по значению боковые
Аналитическое выражение для АКФ
ОБПБ типа 1 (3) было получено путём лепестки АКФ сконцентрированы между
структурно-логического анализа (струк- нулевыми боковыми лепестками, которые
тур АКФ) с использованием математиче- расположены при τ = 4p – 2, p = 1, N 4 .
ского аппарата теории чисел (сравнения
Выводы 3) и 4) могут иметь важное
по модулю натуральных чисел, вычеты).
практическое значение при использоваКорректность аналитического вы- нии ОБПБ типа 1 в системах обнаружения
ражения для АКФ (3), соответствие зна- сигналов, которые для принятия решений
чений АКФ, рассчитанных по формуле (3) используют значения АКФ сигнала (резначениям АКФ, рассчитанным по фор- зультаты согласованной фильтрации).
муле (2), подтверждаются результатами
АКФ ОБПБ типа 2
компьютерного моделирования ОБПБ тиК ОБПБ типа 2 относятся последопа 1 для всех N ≤ 400 ( k = 1, 100 ), а также
вательности длины N = 4k – 1, k = 1,2,3,...,
выборочно для N = 1092 (k = 273), элементы которых определяются в соотN = 2316 (k = 579) и N = 29568 (k = 7392).
ветствии с правилом кодирования (4) [1].
Анализ АКФ ОБПБ типа 1 позволяi = 1;
− 1,
ет сделать следующие выводы:

m
1) АКФ имеет “гребенчатую” струкi = 2m + 1;
(− 1) ,
туру (большие и малые значения боковых
n
(− 1) a , i = 2n;
2 n−1
лепестков периодически повторяются);

2) АКФ последовательностей разa 2 m ,
i = N + 1 − 2m;

ных подтипов (А и В) отличаются между
i = N − 2m;
− a ,
ai =  2 m+1
(4)
собой знаком боковых лепестков (при их
a
i
N
,
;
−
=

1
одинаковой абсолютной величине) при

нечётных значениях τ; при чётных значеm = 1,  N + 1 − 1;
ниях τ значения боковых лепестков АКФ


 4
последовательностей разных подтипов

совпадают;
n = 1,  N + 1 .



3) основной лепесток АКФ R(0) = N
 4 
отделён от первого большого по значеАКФ ОБПБ типа 2 может быть
нию
бокового
лепестка
АКФ представлена в аналитической форме выR(4) = N − 16 боковыми лепестками с ражением (5).
низким значением АКФ (0 или ±1);
 N , τ = 0;

0, τ = 1 + 2m, m = 0,  N − 1 ;

 2 


 N −3
− 1, τ = 2 + 4 p, p = 0, 
;
(5)
R(τ ) = 
 4 
− 1, τ = N − 3 ∨ τ = N − 7; τ > 0;

 N − 12, τ = 4; N ≥ 15;

 N − 12 − 4 s, τ = 4(s + 1), s = 1,  N − 15 ; N ≥ 19.



 4 
В табл. 3 показаны ОБПБ типа 2 для
N = 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35, которые
получены с использованием правила кодирования (4), а в табл. 4 – значения АКФ

этих ОБПБ, которые получены с использованием аналитической формы (5); эти
значения совпадают со значениями, рассчитанными по формуле расчёта АКФ (2).
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Таблица 3. ОБПБ типа 2 для N = 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35
N
3
7
11
15
19
23
27
31
35

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
1
1
1
1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
1
1
1

Последовательность
←“классическая” последовательность Баркера
←“классическая” последовательность Баркера
←“классическая” последовательность Баркера
1 1
-1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1

Таблица 4. АКФ ОБПБ типа 2 для N = 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35
τ↓
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3
3
0
-1
0

7
7
0
-1
0
-1
0
-1
0

11
11
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0

15
15
0
-1
0
3
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0

Аналитическое выражение для АКФ
ОБПБ типа 2 (5) было получено путём
использования тех же методов, что и аналитическое выражение для АКФ ОБПБ

N
19
19
0
-1
0
7
0
-1
0
3
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0

23
23
0
-1
0
11
0
-1
0
7
0
-1
0
3
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0

27
27
0
-1
0
15
0
-1
0
11
0
-1
0
7
0
-1
0
3
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0

31
31
0
-1
0
19
0
-1
0
15
0
-1
0
11
0
-1
0
7
0
-1
0
3
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0

35
35
0
-1
0
23
0
-1
0
19
0
-1
0
15
0
-1
0
11
0
-1
0
7
0
-1
0
3
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0

типа 1 (структурно-логический анализ с
использованием математического аппарата теории чисел).
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Корректность аналитического выражения для АКФ (5), соответствие значений АКФ, рассчитанных по формуле (5)
значениям АКФ, рассчитанным по формуле (2), подтверждаются результатами
компьютерного моделирования ОБПБ типа 2 для всех N ≤ 399 ( k = 1,100 ), а также выборочно для N = 1091 (k = 273),
N = 2315 (k = 579) и N = 29567 (k = 7392).
Анализ АКФ ОБПБ типа 2 позволяет сделать следующие выводы:
1) АКФ имеет “гребенчатую” структуру (большие и малые значения боковых
лепестков периодически повторяются);
2) основной лепесток АКФ R (0 ) = N
отделён от первого большого по значению
бокового
лепестка
АКФ
R(4) = N − 12 (N > 11) боковыми лепестками с низким значением АКФ (0 или –1);
3) в целом, большие по значению
боковые лепестки АКФ находятся при
значениях τ, кратных 4 и отделены друг
от друга боковыми лепестками с низким
значением АКФ (0 или –1).
Выводы 2) и 3), как и в случае ОБПБ
типа 1, могут иметь важное практическое
значение при использовании ОБПБ типа 2

в системах обнаружения сигналов, которые для принятия решений используют
значения АКФ сигнала.
АКФ ОБПБ типа 3
К ОБПБ типа 3 (подтипы A и B) относятся
последовательности
длины
N = 4k + 1, k = 1,2,3,..., элементы которых
определяются в соответствии с правилом
кодирования (6) [1].
i = 1; 2 m + 1; N ;
 − 1,
− a
 2 m −1 , i = 2 m;
 1, для п/т A;
N −1
;
i=

2
 − 1, для п/т B;
 − 1, для п/т A;
N +1 N + 3

;
;
i=
ai = 
2
2
 1, для п/т B;
 − a , i = N + 1 − 2 m;
 2m
 a 2 m +1 , i = N − 2 m;

 m = 1,  N − 5 .

 4 

(6)

АКФ ОБПБ типа 3 может быть
представлена в аналитической форме выражением (7).

 N , τ = 0;

0, τ = 1 + 2m, m = 0,  N − 1 ;

 2 

кроме случая


N −1
 N −1 
1, τ = 2 + 2 p , p = 0,  4   N = 5, p = 0, подтип B ;

 



R (τ ) = 
 N −5
; N ≥ 9 − для подтипа A;
 N − 4 s, τ = 2s, s = 1, 
 4 

 N − 12, N ≥ 9
, τ = 2 − для подтипа B;

N =5
− 3,

 N − 12 − 4 n, τ = 4 + 2n, n = 0,  N − 13 ; N ≥ 13 − для подтипа B.

 4 

В табл. 5 показаны ОБПБ типа 2 для
N = 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33, которые
получены с использованием правила кодирования (6), а в табл. 6 – значения АКФ
этих ОБПБ, которые получены с использованием аналитической формы (7); эти
значения совпадают со значениями, рассчитанными по формуле расчёта АКФ (2).
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(7)

Аналитическое выражение для АКФ
ОБПБ типа 3 (7) было получено путём
использования тех же методов, что и аналитическое выражение для АКФ ОБПБ
типа 1 и типа 2 (структурно-логический
анализ с использованием математического аппарата теории чисел).
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Таблица 5. ОБПБ типа 3 для N = 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33
N Подтип
5
A
-1
B
-1
9
A
-1
B
-1
13
A
-1
B
-1
17
A
-1
B
-1
21
A
-1
B
-1
25
A
-1
B
-1
29
A
-1
B
-1
33
A
-1
B
-1

1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Последовательность
←“классическая” последовательность Баркера
-1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1

←“классическая” последовательность Баркера
-1 -1
-1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Таблица 6. АКФ ОБПБ типа 3 для N = 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33
N

τ↓
Подтип →
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

5
A

9
B

A

5
0
1

B

A

9
0
-3

0
1
0

13

5

B
13
0

-3
0
1
0
1
0
1
0

17

9

1
0

5

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Корректность аналитического выражения для АКФ (7), соответствие зна-

A

21
B

17
0
13 5
0
9
5
0
5
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

A

25
B

21
0
17 9
0
13 9
0
9
5
0
5
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

A

29
B

25
0
21 13
0
17 13
0
13 9
0
9
5
0
5
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

A

33
B

29
0
25 17
0
21 17
0
17 13
0
13 9
0
9 5
0
5 1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

A

B
33
0

29

21
0

25

21
0

21

17
0

17

13
0

13

9
0

9

5
0

5

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

чений АКФ, рассчитанных по формуле (7)
значениям АКФ, рассчитанным по фор-
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муле (2), подтверждаются результатами
компьютерного моделирования ОБПБ типа 3 для всех N ≤ 401 ( k = 1, 100 ), а также
выборочно для N = 1093 (k = 273),
N = 2317 (k = 579) и N = 29569 (k = 7392).
Анализ АКФ ОБПБ типа 3 позволяет сделать следующие выводы:
1) АКФ имеет “гребенчатую” структуру (большие и малые значения боковых
лепестков периодически повторяются);
2) основной лепесток АКФ R(0) = N
отделён от первого большого по значению
бокового
лепестка
АКФ
 N − 4, для подтипа A
( N ≥ 9)
R(2) = 
 N − 12, для подтипа B
нулевым боковым лепестком;
3) в целом, большие по значению
боковые лепестки АКФ находятся при
чётных значениях τ и отделены друг от
друга нулевыми боковыми лепестками,
которые находятся при нечётных значениях τ.
Выводы 2) и 3), как и в случае ОБПБ
типа 1 и типа 2, могут иметь важное практическое значение при использовании
ОБПБ типа 3 в системах обнаружения
сигналов, которые для принятия решений
используют результаты согласованной
фильтрации.
В табл. 1, 3 и 5 отмечены “классические” бинарные последовательности Баркера для N = 3; 4; 5; 7; 11; 13 [2, с. 108].
Случай N = 2, в отличие от его отдельного
рассмотрения в [1] как ОБПБ типа 1, не
был включён в систему математических
выражений для АКФ как тривиальный и
имеющий частный характер. Следует отметить, что к подобному случаю также
может быть отнесён случай “последовательности Баркера” N = 1, который в соответствии со структурными закономерностями ОБПБ, проанализированными в
[1], может интерпретироваться как ОБПБ
типа 2 (a1 = 1), формально имеющая в
своей структуре только середину, или как
ОБПБ типа 3 (a1 = –1), формально не
имеющая в своей структуре середины.
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Выводы и перспективы дальнейших исследований
Получены, систематизированы и
представлены в аналитической форме
АКФ последовательностей типа “Обобщённые бинарные последовательности
Баркера”, выполнен их анализ, обобщённые результаты которого для АКФ всех
типов ОБПБ заключаются в следующем:
1) основной лепесток АКФ отделён
от ближайшего большого по значению
бокового лепестка одним или несколькими боковыми лепестками с нулевым или
единичным (±1) значением;
2) АКФ имеет гребенчатую структуру, в которой большие по значению боковые лепестки отделены друг от друга одним или несколькими боковыми лепестками с нулевым или единичным (±1) значением.
Такие корреляционные свойства
ОБПБ подтверждают их “обобщённость”
с точки зрения структур АКФ (в [1] была
показана “обобщённость” с точки зрения
структур самих последовательностей), а
также имеют важное практическое значение при использовании ОБПБ в системах
обнаружения сигналов, которые для принятия решений используют значения
АКФ сигнала (результаты согласованной
фильтрации).
Дальнейшие исследования заключаются в синтезе оптимальных (по критерию точности обнаружения сигналов) систем ОБПБ и способов их обработки.
Список литературы
1. Голубничий А.Г. Правила кодирования и структура обобщённых бинарных последовательностей Баркера /
А.Г. Голубничий // Проблеми інформатизації та управління. – 2013. – № 4 (44). –
С. 20–26.
2. Бабак В.П. Детерміновані сигнали
і спектри: [навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл.] / В.П. Бабак, А.Я. Білецький;
[пер. з рос.]. – К.: Техніка, 2003. – 455 с.
Статью представлено в редакцию 28.04.2015

56
УДК 004.358:640.522.2 (045)
Дацюк О.М., Архирей М.В.,
Іванець О.Б., к.т.н.

СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ В МЕДИЦИНІ
Національний авіаційний університет
vasha_lena@ukr.net
Запропоновано модель системи візуального моніторингу за життєво важливими показниками пацієнта, який знаходиться в стаціонарі. Акцент при моделюванні та імітації,
робився на дослідження надійності передачі з використанням бездротових мережевих
технологій системі візуального моніторингу та розробці інформативного інтерфейсу
для блоку візуального моніторингу важливих показників життєдіяльності
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Вступ
Для підвищення якості обслуговування в закладах охорони здоров'я необхідна розробка нового підходу. Тому актуальною проблемою що була розглянута в даній статті є підвищення рівня якості медичних послуг за рахунок використання віддаленого візуального моніторингу показників життєдіяльності пацієнта.
Ця система може поліпшити якість спостереження за пацієнтом.
Постановка задачі
Постає задача в розробці системи
віддаленого візуального моніторингу, в
якій основні життєво важливі показники
стану організму людини (пульс, дихання,
температура, кров'яний тиск) надходять в
диспетчерську до блоку централізованого моніторингу та можуть доповнювати
функції медичного персоналу.
Виклад основного матеріалу
Пропонована система складається з
трьох основних компонентів: системи
прийому даних (DAS), передачі і центральний блок управління.
Система збору даних. Функція DAS
призначена для отримання життєво важливих даних від пацієнтів. Бездротові датчики забезпечують більший комфорт і
мобільність пацієнта. На кожного пацієнта встановлено п'ять датчиків, які здатні
виміряти життєво важливі функції (в тому числі частоту серцевих скорочень,
насичення киснем, артеріальний тиск,

частоту дихання і температуру). Датчики
з бездротовим зв'язком ZigBee.
Головний вузол працює окремо на
пацієнта. Головний вузол може мати
приліжкове розташування. Він контролює зв'язок 5-ти датчиків усередині
WPAN.
Система передачі даних використовується для передачі життєво важливих функцій по всіх DASS з блоком
управління через локальну мережу для
контролю. У запропонованій схемі використовується локальна мережа на основі
Ethernet.
Центр для обробки життєво важливих показників аналізу, відображення та
зберігання. Життєво важливі ознаки пацієнтів, отримані від DAS в графічній
формі, відображаються на терміналі. Дані аналізуються за шаблоном змін і виявляються аномалії. Це може допомогти
запобігти подальшому погіршенню стану
пацієнта. При порушенні відбувається
оповіщення. Основною перевагою цього
блоку буде можливість відстежувати
стан пацієнта постійно, особливо в нічний час, не порушуючи сон. Система так
само повинна надавати віддалений доступ через глобальну мережу Інтернет
при значному віддаленні від лікарні.
Застосування бездротових мережевих технологій в охороні здоров'я підвищило інтерес серед дослідників, медичних працівників, органів влади та інших
спеціалістів. Їх область застосування забезпечує повсюдну комунікацію, дозво-

Проблеми інформатизації та управління, 2(50)’2015
ляючи отримати доступ до інформації де
завгодно і в будь-який час. Бездротові
технології можуть принести користь, подальшому розвитку віддаленого моніторингу пацієнтів.
Бездротова мережа датчиків може
бути заснована на різних технологіях.
Bluetoot і ZigBee дві підходящих технології. Їх технічні характеристики вже обговорювалися вище В системі ВМП датчики на основі мереж Bluetooth або
ZigBee мережі можуть обмінюватися із
зовнішньою стороною інших мереж, таких як бездротові мережі (Wi-Fi), GSM,
GPRS і т.д., що дозволяє розширити область покриття і надає можливість повсюдного бездротового підключення [1].
Bluetooth-мережі засновані на зірковій топології. Планшет або смартфон
можна використовувати як центральний
пристрій в Bluetooth WPAN та збирають
дані з датчиків, прикріплених до пацієнта і відправляє дані медичним працівникам.
Для відповіді на очевидну необхідність проведення постійного моніторингу життєво важливих функцій пацієнтів
всередині одного відділення, WPAN повинен бути з низьким споживанням, простою архітектурою і здатністю справлятися з кількома датчиками. Мережа датчиків ZigBee з низьким енергоспоживанням може задовольнити ці вимоги Технологія ZigBee відповідає стандарту
IEEE 802.15.4 [2,6].
ЇЇ перевагами при використанні у
діяльності віддаленого моніторингу пацієнтів є такі конструктивні особливості.
Масштабованість: ZigBee мережа
здатна підтримувати до 65534 вузлів.
Координатор (головний вузол) може керувати до 255 активних вузлів одночасно.
Ємність передачі даних: ZigBee забезпечує максимальні швидкості передачі даних на 250 кбіт в діапазоні 2,4 ГГц,
40 кбіт в полосі 915 МГц і 20 кбіт в полосі 868 МГц. Цього достатньо для передачі життєво важливих показників пацієнта, які зазвичай вимагають кілька Kбіт,
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наприклад, кров'яний тиск та ЕКГ вимагають 1,2 кбіт та 6 кбіт відповідно [3].
Пропонується використовувати кілька мереж ZigBee-WPAN в цьому проекті. Різниця в кількості головних вузлів. В
одному WPAN тільки один головний вузол використовується для цілої мережі. У
той час як у підході з кількома WPAN,
головний вузол використовується в кожній WPAN для кожного пацієнта. Датчики всередині кожного WPAN збирають
життєво важливі ознаки і передають їх
до головного вузла. Головний вузол збирає дані, отримані в єдиний пакет для підвищення ефективності і передає його по
мережі до блоку управління, контролю і
зберігання. На рис. 1. показана схема з
декількома WPAN для віддаленого моніторинг пацієнта.
При такому підході, через коротку
відстань між пристроями, передані дані
будуть отримані за допомогою головного
вузла з достатньою силою сигналу, зменшуючи можливість помилок і втрати
даних. Для зменшення перешкод і уникнення перекриття частоти мереж WPAN,
зокрема, поруч один з одним, будуть використовуватись різні канали передачі
для зв'язку між датчиками і головним вузлом. Цьому сприяє механізм розподілу
каналів ZigBee. Крім того, головний вузол взаємодіє тільки з датчиками у складі однієї WPAN, тим самим зменшуючи
обсяг трафіку, і усуваючи затримки.
Використання Wi-Fi. ZigBee є технологією бездротової мережі з малою дальністю [6]. Тому потрібна додаткова
мережа, щоб доставити життєво важливі
показники від ZigBee WPAN в центральну диспетчерську, яка знаходиться на відстані від палат. Для вирішення цього
завдання підходить локальна мережа на
основі Ethernet, яка також широко використовується в лікарнях. Але у багатьох
лікарень з більш старими структурами і
будівлями, може бути відсутня технічна
можливість для організації провідної
LAN. Бездротова локальна мережа
Ethernet (Wi-Fi) більш гнучкий засіб для
обміну даними.
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Wi-Fi також відіграє ключову роль
в системі термінального контролю.
За допомогою Wi-Fi через ПК, смартфон або термінал можна завантажити
цінні дані від пацієнтів безпосередньо з
централізованої системи моніторингу.
Крім того в мережевій інфраструктурі доступ до інформація про пацієнта
може бути загальнодоступним для медичного персоналу.
З використанням Wi-Fi життєво важливі показники можуть бути легко відправлені від пацієнта до медичного персоналу по бездротовій мережі. Деякі фа-

ктори надійності потрібно враховувати
при використанні Wi-Fi в закладах охорони здоров’я. Wi-Fi технологія використовує обмежену пропускну здатність, яка
обмежує ємність мережі. У разі переповнення ємності, життєво важливі показники можуть не бути доставлені до блоку
управління, який буде причиною збою у
ВМП. Крім того, несуча частота Wi-Fi
може співпадати з іншими технологіями
передачі, які працюють на 2,4 ГГц. В
цьому разі Wi-Fi може створювати перешкоди, які можуть призвести до неприпустимої затримки і втрати даних.

Рис. 1. Варіант схеми конфігурації окремими мережами WPAN

Відчуття початкової уразливості
бездротових мереж з'являється після
найпростіших роздумів. Але існує відмінність провідної мережі від бездротової. У загальному випадку дротова мережа може бути атакована лише з глобальної мережі Інтернет, або при фізичному
підключенні до неї. У бездротовій же,
інформація передається у радіо ефірі, й

існує загроза підключення неавторизованих клієнтів. У випадку з бездротовими
рішеннями зловмиснику досить потрапити в зону дії мережі,й він за допомогою
радіообладнання може ініціювати підключення.
Існують й інші проблеми, пов’язані
з клонуванням точки доступу. Для зв'язку, клієнтське обладнання, зазвичай ви-
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бирає точку доступу з найбільш якісним
сигналом. Підмінити базову точку доступу не складає труднощів: для цього
потрібно забезпечити сильний сигнал в
обраній зоні і дізнатися SSID.
Атаки на відмову в обслуговуванні
(DoS-атаки). Найчастіше здійснюється на
мережу на базі WPA. Механізм атаки наступний: зловмисник посилає кожну секунду два пакети з випадковими ключами шифрування, в результаті чого точка
доступу, прийнявши ці пакети, вирішує,
що проведена спроба НСД, і закриває всі
з'єднання.
Підбір ключів. Більшість програмних реалізацій WPA будують криптографічний ключ для шифрування на основі
введеного пароля та мережевого імені
(або MAC-адреси), що є загальнодоступним. Інформація, зашифрована цим ключем, вільно передається по мережі. Методом брутфорса підбирається вихідний
пароль. В даному випадку пароль довжиною до 20 символів вважається потенційно небезпечним.
Апробація результатів роботи
Запропонована система віддаленого
моніторингу пацієнтів. Результати демонструють можливості, придатність та
обмеження обраної технології та можуть
бути використані в медичних закладах та
в навчальному процесі.
Висновки
1. В статті були здійсненні перші
кроки для побудови імітаційної моделі
бездротової системи моніторингу за 5
показниками життєдіяльності пацієнтів,
що знаходяться на лікуванні в стаціонарі.
2. Для вдосконалення медичного
обслуговування запропоновано використання бездротові технології. В даній роботі були розглянуті деякі приклади їх
застосування, приклади застосування мережі бездротових датчиків в системах
збору даних. Bluetooth, через його обмеження, не може підтримувати довгостроковий моніторинг, в той час ZigBee з ни-
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зьким енергоспоживанням може бути використаний для виконання поставлених
завдань.
3. Були розглянуті два альтернативних підходів до використання ZigBee
мереж, способи використання LAN
Ethernet, бездротова мережа Ethernet (WiFi), в установах охорони здоров'я, проблеми та обмеження технологій.
4. Подальші дослідження будуть
присвячені розробці та відпрацюванню
прототипу системи в програмному середовищі для емуляції схем Proteus.
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ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ
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Розглянуто проблему побудови математичної моделі задачі керування технічним обслуговуванням повітряних суден (ТО ПС), яка б дозволяла використовувати сучасні обчислювальні засоби для оперативного її розв’язання. Описані два підходи, в одному з яких переважає традиційний інструментарій із жорстко детермінованими показниками і результатами розрахунків, а в другому за основу беруться експертні оцінки, що узагальнюють набутий спеціалістами досвід. Із множини рішень за двома моделями за основу
беруться такі, що являють менший ступінь розбіжності
Ключові слова: математична модель, детермінованість, нечіткість, узгодженість рішень

Вступ
Формування програми ТО літака
починається на самих ранніх стадіях його проектування і поступово вдосконалюється на етапах заводських і державних випробувань. Таким чином, з початком експлуатаційного періоду літак має
повністю сформовану і перевірену програму ТО. Але на практиці авіаційна техніка постійно вдосконалюється, розроблюються нові методи і засоби її ТО,
змінюються в залежності від режимів
експлуатації та зовнішніх умов. Тому
перед розробниками автоматизованої
системи керування ТО стоїть задача забезпечення функціонування АС ТО
стійкої до часом непередбачуваних ситуацій, особливо при оперативному ТО.
У більшості авіакомпаній світу витрати на ТО є другою за величиною
статтею затрат після втрат на паливо.
Тому ефективне керування ТО – це необхідна умова високої рентабельності
експлуатації ПС. У той же час ТО відіграє першорядну роль у забезпеченні
безпеки польотів і збереженні парку ПС.
Актуальність питань удосконалення керування процесами ТО АТ на сучасному етапі розвитку цивільної авіації
визначається такими основними чинниками:
– зростання складності і вартості
парку ПС, що експлуатується; підвищенням мінімально припустимого рівня

інтенсивності використання ПС, що забезпечує економічну доцільність їх експлуатації;
– підвищення значимості управлінських рішень експлуатанта щодо організації і проведення ТО для забезпечення
ефективності використання ПС, а також,
не в останню чергу,
– інформатизація сучасного суспільства і комп'ютеризація різних галузей
авіаційної діяльності, що вимагає просування
інформаційно-технологічних
рішень для керування процесами ТО,
розгляду питань інформаційного забезпечення і підтримання управлінських
рішень.
З іншого боку, практика, що склалася, та інженерні підходи до побудови
керування процесами ТО ПС сформувалися значною мірою на основі методу
"спроб та помилок". Накопичений досвід необхідно формалізувати, застосувавши відповідний математичний апарат.
Експертна модель
Для опису параметрів процесу які
характеризуються нечіткістю своїх дійсних значень застосовуються різні методи
з теорії ймовірностей та теорії нечітких
множин, які потребують інженерного переосмислення для їх алгоритмічнопрограмної реалізації.
Дійсні параметри оперативного ТО
літаків перед вильотом можуть відхиля-
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тись від встановлених регламентом показників і складатись у непередбачувані
комбінації. Це відноситься насамперед
для наступних чисельних характеристик:
– значимість кожного рейсу;
– момент планованої технічної готовності ПС до вильоту;
– припустима затримка рейсу ПС;
– припустимі вкладення ресурсів у
ТО кожного рейсу ПС та, особливо,
– дійсний час виконання регламентованих робіт ТО.
У зв’язку з цим постають дві взаємозалежні проблеми: прогнозування можливих відхилень від регламентованих
показників та забезпечення моніторингу
(обліку) дійсного стану процесу ТО під
час його реалізації.
Перша може вирішується на основі
експертних оцінок щодо діапазонів числових значень вищевказаних параметрів
із застосуванням лінгвістичних змінних,
які лежать в основі теорії нечітких множин. А друга потребує застосування технічних засобів моніторингу дійсних показників ТО та розробки програмного забезпечення на рівні системного програмування.
У свою чергу, програмно-технічний
комплекс повинен бути забезпечений засобами контролю дійсного стану ТО, а
також оперативного прийому-передачі
управлінських (корегуючих) рішень, розрахованих на базі математичного апарату
нечітких множин і відповідного алгоритмічно-програмного забезпечення.
Використання поняття розпливчатої
мети і розпливчатого обмеження дозволяє
формулювати значення показників узагальненої оцінки групи експертів у встановлених ними діапазонах можливих змін
параметрів та обмежуючих умов задачі
управління те6хнічною підготовкою ПС
до вильоту.. Можливість словесного формулювання експертом розпливчатої цілі
та розпливчатого обмеження, а також
представлення їх в якості розпливчатої
множини в одному і тому ж просторі альтернатив є важливим аргументом на ко-
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ристь застосування цього методу визначення узагальненої оцінки експертів.
При використанні вище вказаного
підходу у якості рішення задачі визначення кількісної оцінки показників критерію
і обмежуючих умов буде виступати деяка
розпливчаста множина, що визначається
як перетин розпливчастих цілей і розпливчатих обмежень, виказаних групою експертів.
Розглянемо можливість використання методу ухвалення рішення в розпливчастих умовах при формуванні вагових
показників значимості рейсів і обмежуючих умов задачі керування оперативною
технічною підготовкою ПС до вильоту.
Процедура прийняття рішень у розпливчастих умовах при формуванні значень критерію й обмежуючих умов задачі
включає наступні етапи:
- формування терм-множин назв лінгвістичних значень, що описують характеристики задачі керування технічною
підготовкою ПС до вильоту;
- оцінку функції приналежності чисельних значень лінгвістичних перемінних;
- прийняття рішень при формуванні
оцінки параметрів за допомогою методів
теорії розпливчастих множин.
Визначення набору лінгвістичних
перемінних зводиться до вироблення переліку параметрів, від яких залежать нечіткі описи їх значень. Набір лінгвістичних
перемінних, необхідний для опису параметрів задачі керування технічною підготовкою ПС до вильоту, може бути представлений у такий спосіб:
Х1 – значимість рейсу;
X2 – момент планованої технічної
готовності ПС до вильоту;
Х3 – припустима затримка рейсу
ПС;
X4 – припустимі вкладення ресурсів
у ТО рейсу ПС.
Відповідно до визначення лінгвістичної перемінної, а також у відповідності із
вимогами до параметрів задачі керування
технічної підготовки ПС до вильоту, формується терм-множини Т(Х) назв лінгві-
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стичних значень для кожної лінгвістичної
перемінної.
Вибір експертом лінгвістичних значень з терм-множин здійснюється відповідно до його уявлень про розпливчасту
мету і розпливчасте обмеження для відповідної перемінної. Нечіткі обмеження
лінгвістичної перемінної можуть бути
представлені розпливчастими множинами
з відповідними функціями приналежності.
Тут під рішенням розуміється розпливчаста множина, функція приналежності якої
визначається відповідним співвідношенням.
Викладений метод прийняття рішень при формуванні параметрів в умовах нечіткої вихідної інформації дозволяє
побудувати модель керування технічною
підготовкою ПС до вильоту досить адекватну реальності та, користуючись математичним апаратом теорії нечітких множин, розробити відповідне алгоритмічне і
програмне забезпечення ТО ПС.
Детермінована модель
У порівнянні з вище викладеним методом “класичними” можна вважати методи, що базуються на математичному
моделюванні, теорії розкладів, математичному програмуванні, теорії штучного
інтелекту тощо.
Вихідним положенням є те, що на
протязі певного періоду часу необхідно
виконати необхідну кількість комплексів
взаємопов’язаних робіт (операцій). Склад
і черговість виконання робіт кожного
комплексу визначається технологічним
графіком ТО ПС, геометричною інтерпретацією котрого служить мережева модель.
Виконавцями робіт є технічні екіпажі,
спеціалізовані групи обслуговування,
комплексні технічні розрахунки. Для кожного комплексу робіт заданий директивний строк його завершення, що визначає,
у свою чергу, строки початку і закінчення
кожної операції.
Необхідно так розподілити всю сукупність технологічних операцій між групами виконавців, щоб виконання кожного
комплексу робіт було завершено до встановленого строку.

До вхідних даних такої моделі
розв’язання задачі ТО ПС відносяться насамперед:
r – кількість комплексів робіт, які
необхідно виконати протягом розгляданого періоду часу;
n – кількість груп виконавців;
τ ij – нормативна тривалість виконання j-ої операції і-го комплексу.
Шуканими змінними будуть дві
групи незалежних змінних, як то булеві
змінні xijkl ∈ {0,1} і неперервні змінні
ykl ≥ 0, i = 1, r , j ∈ J i , k = 1, m, l = 1, n, l ∈ Lij ,
де j – позначення операцій, k – порядковий номер операції, l – позначення групи
виконавців.
Сенс булевих змінних полягає у тому, що якщо в результаті розв'язку задачі
з'ясовується, що xijkl = 1 , то це означає, що
k-у позицію у послідовності робіт, які виконуються l-ю групою виконавців, займає
j-та технологічна операція і-го комплексу.
При xijkl = 0 має місце зворотне твердження.
Значення неперервних змінних
характеризує тривалість невиробничих
простоїв l-ї групи виконавців перед виконанням k-ої за рахунком операції.
Система обмежень в математичній
моделі задачі оперативного керування ТО
ПС повинна забезпечити:
− виконання всіх операцій:
k −l

∑∑ x

ijkl

= 1, i = 1, r , j ∈ J ;

l ∈Lij k =1

− приналежність часу початку виконання кожної операції допустимому
діапазону, де τ ij – тривалість виконання
j-ої операції і-го комплексу:
Tijп ≤ tij ≤ Tijк − τ ij , i = 1, r , j ∈ J ;
− виключення можливості призначення більше одної операції на кожній
позиції графіку роботи групи виконавців:
∑ ∑ xijkl = 1, l = 1, n, k = 1, m ;
i∈I l j∈J il

− ліміт тривалості робочого дня
груп виконавців:
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 к п

ijklτ ij + y kl  ≤ tl − tl , l = 1, n .
k =1  i∈Il j∈J l

Основними критеріями,чиї значення
функції характеризують ступінь оптимальності досягнутих рішень, можуть бути
нижче описані.
Критерій, що характеризує кількість
груп виконавців, що залучаються до виконання робіт по ТО ПС, виражається формулою:
n m 

f1 ( x ) = n − ∑ I 1 − ∑ ∑ xijkl  .
l =1 k =1 
i∈Il j∈J il

Цей критерій еквівалентний показнику збільшення число груп не залучених
до роботи:
n m 

f1′( x ) = ∑ I 1 − ∑ ∑ xijkl  .
l =1 k =1 
i∈Il j∈J il

Критерій рівномірності розподілу
числа операцій між групами виконавців;
m

∑  ∑∑ x

f2 ( x ) = ∑
l∈L*

N m
−∑ ∑
n* k =1 i∈Il

∑x

,

ijkl

j∈J il

де N – сумарна кількість операцій, що передбачені всією сукупністю комплексів
робіт ( N = J ), L* – множина груп виконавців, що залучаються до виконання
операцій, n* – кількість таких груп
( n* = L* ).
Степінь рівномірності розподілу загальної тривалості виконання операцій
між групами виконавців визначається функцією:
f 3 (x ) = ∑
l∈L*

τ m
∑∑
n* k =1 i∈Il

∑x

τ

ijkl ij

,

j∈J il

де τ – сумарна тривалість виконання всіх
операцій розглянутої сукупності комплексів робіт:
r

τ = ∑ ∑ τ ij .
i =1 j∈ J

Критеріальна функція, що характеризує величину витрат на виконання всієї
сукупності комплексів робіт, може бути
виражена формулою
r

f 4 (x ) = ∑

∑

m

∑ cijl ∑ xikl ,

i =1 j∈ J i l ∈Lij

k =1
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де cijl – вартість виконання j-ої операції іго комплексу робіт l-ої групи виконавців.
Цю критеріальну функцію має сенс використовувати тільки в тому випадку, коли
вартість виконання однієї і тієї ж операції
різними групами виконавців різна. При
цьому значення cijl , i = 1, m , j ∈ J i , l ∈ Lij
повинні бути включені в число вихідних
даних.
В такій постановці задача оперативного планування ТО ПС полягає в пошуку
такого вектора z* значень незалежних
змінних
xijkl ∈ {0,1}, i = 1, r , j ∈ J i , k = 1, m, l = 1, n ;
ykl ≥ 0 , k = 1, m , l = 1, n ,
який перетворює в оптимум одну з критеріальних функцій при дотримані системи
обмежень.
На підставі змістової інтерпретації
вектора z* формується технологічна документація, що регламентує процес ТО
ПС, а також складаються графіки робіт
груп виконавців, що формально описуються упорядкованими множинами наступного виду:

{(

)

Gl = ikl ; jkl ; tikl jkl ;tikl jkl +τikl jkl ,

}

k = 1, m ,

l = 1, n .Тут ikl – номер комплексу робіт, у

якому l-та група виконавців повинна виконати
j-у операцію, що займає в робочому
графіку даної групи k-у по рахунку позицію;
tikl jij та tikl jkl + τ ikl jkl – планований час
початку і закінчення виконання цієї операції, відповідно.
Узгодження рішень
У будь-якому випадку моделювання
ТО буде спрощенням реального процесу,
що призводить до розбіжності між обрахованим на моделі та реальним результатом.
Зменшити вищевказану розбіжність
можна завдяки “пом’якшенню” обрахованого результату. Допустимий ступінь
“пом’якшення” або нечіткості може бути
обґрунтований мірою розбіжності резуль-
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татів, отриманих за двома різними схемами прийняття рішень, які умовно можна
назвати класичною та схемою поведінки.
Наприклад, такий показник ТО як
час виконання кожної технологічної операції t i , де i ∈ I – множини всіх операцій
ТО, може бути за класичною схемою дійсним числом, множина яких впорядковується за відношенням нерівності ( ≥ ); тоді
особа, що приймає рішення (ОПР), вибирає альтернативу із найбільшим значенням виграшу. На противагу цьому, модель
поведінки характеризується відношенням
включення ( ⊂ ), а сама функція виграшу
приймає одне із дискретних значень. що
мають вигляд:
 якщо t i ∈ Ti′, то ∂ (t i ) = 1

 якщо t i ∉ Ti′, то ∂ (t i ) = 0,
де T′i у якості обрахованих результатів
належить до задовільних ( T′i ∈ Ti ) із функцією виграшу ∂( t i ) = 1; тоді ОПР вибирає
одне з декількох можливих рішень.
Очевидно, що більш обґрунтоване
рішення буде те, що являє менший ступінь розбіжності за двома моделями ТО.
В умовах експлуатації автоматизованої системи ТО ПС застосування адек-

ватної моделі ТО ПС може дати більш
технічно і економічно обґрунтоване рішення.
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Введение
Известна
тенденция
роста
количества атак на компьютерные сети. С
большинством видов вторжений могут
справиться антивирусы и фаерволы, но
некоторые атаки могут обойти и такую
защиту, принося вред пользователю.
Защита, которую предоставляет
большинство антивирусных компаний,
зачастую не своевременная: сначала идет
распространение вируса, а после этого
антивирусы занимаются его «лечением».
Рассмотрен один из вариантов
повышения
достоверности
идентификации атак в компьютерной
сети.
Постановка проблемы
Решаемой проблемой выступает
достоверность идентификации атак в
компьютерной сети и выбор методов
защиты. Главной задачей является
определение потоков данных и отказ в
доступе
вторжениям.
Исходя
из
особенностей
изучаемого
процесса,
предложено оценивать достоверность
идентификации вторжений, используя
анализ потоков данных в сети. Основным
видом атак, с которыми предложено
бороться – это DoS атаки.
Исследования
области

в

данной

При выполнении поставленной
задачи
использовались
методы
наблюдения за пакетами и потоками
передаваемой информации. В качестве
программных
средств
использована
программа WireShark и WinDump (в
дальнейшем планируется использовать
программу
NetFlow
для
изучения
потоков). Исследование проводилось на
базе процессора Intel Core 2 Duo T7300 на
ОС Windows 8.
Негативные факторы, влияющие на
результат работы – службы и программы,
которые были установлены в ОС на
момент выполнения исследования.
Цель исследований
Применение
повышения
достоверности идентификации атак в
локальных и глобальных компьютерных
сетях.
Определение
актуальности
использования данных программных
методов и их эффективности. Определить
вторжения, которые монополизируют
определенные каналы путем длительных
обращений
по
одному
адресу.
Идентифицировать
потенциальные
источники вторжений и ограничить к ним
доступ.
Результат исследования
На основании фильтрации трафика и
потоков получим карту обращений
элемента сети к разным источникам извне
и
наоборот,
что
предоставляет
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возможность
отслеживать
время
взаимодействия портов. Определение
структуры и выбор методов защиты
представим в виде следующих задач:
1) отбор
начальных
данных
(структура, качества, ПО и т.д;
2) определение путей для атак;
3) разработка
схемы
повышения
достоверности
идентификации
атак в компьютерной сети;
4) выбор средств защиты;
5) оценка
средств
защиты
информации относительно всех
путей утечки данных;
6) определение и запись путей
злоумышленного
доступа
(повышение безопасности);
7) общее
сравнение
степени
защищенности,
доработка
(минимизация путей для атак).
Такие задачи состоят из заданий,
которые можно решить с помощью
элементов теории вероятности или
математическим моделированием систем
и процессов. Структура трафика в
основном зависит от вида деятельности
пользователя.
Известны
программы,
которые
мониторят сетевой трафик. При этом
некоторые системы могут быть не
совместимы. Среди программных средств
оптимальными проявили себя WireShark и
WinDump. Более мощным инструментом
является программа NetFlow.
Одной из задач при идентификации
атак является выбор инструментов
выявления каналов утечки информации с
высоким уровнем обнаружения.
Основным требованием является не
допущение
снижения
производительности
тестируемой
системы. Используемые инструменты
влияют на скорость работы системы,
поэтому важно чтобы используемые

методы при работе не были заметны
пользователю. Важная роль отведена
мониторингу инструментов
защиты,
которые должны учитывать технические
характеристики системы.
Рассматривались атаки двух видов:
распределенные атаки (РА) [1] и атаки на
отказ в обслуживании (DoS) [2]. РА
основаны на атаках типа DoS, но с их
подтипами Flood и Storm атак. Данные
атaки используют посылку большого
количества пaкетов на атакуемый узел.
Такой узел не сможет функционировать,
так как он "утонет" во входящих пакетах и
будет недоступен для выполнения своих
функций.
Исследованы
атаки
отказа
обслуживания [2]. Основной принцип
работы этих атак – получение доступа к
ресурсам пользователя. Работа с такого
типами атак позволяет перехватывать
данные, необходимые для проведения
исследования.
Время взаимодействия на атакуемый
порт выше выполнения обычных задач,
так
как
злоумышленник
пытается
захватить
весь
доступ
к
порту.
Необходимо обратить внимание на те
потоки, которые монополизируют доступ
к определенным портам [3]. С помощью
такого
метода
можно
проводить
фильтрацию и анализ потоков.
Выделяем
слeдующие
этaпы
рeализaции aтаки: сбор информации,
реализация атаки и завершение атаки.
Создание эффективного средства
обнаружения вторжений – сложная
задача:
сложные и
разнообразные
компоненты изучаемых систем; широкая
география элементов сетей, большое их
количество; малоизученность проблемы в
связи с относительно возникновением
последней.
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Рис. 1. Схема атаки на отказ в обслуживании

Атаки
осуществляются
через
протоколы TCP/IP:
элемент сети имеет IP адрес;
соединение
между
элементами
производится посредством порта;
обмен данными между элементами
сети происходит пакетами, в заголовке
каждого из которых указан адрес, порт
отправителя и получателя.
Схему, по которой происходят DoS
атаки,
иллюстрирует
рис.1.
При
вторжении
длительность
получения
пакета в несколько раз превышает
обычную длительность коммуникации
портов, что может приводить к зависанию
портов [4]. Для выявления вторжения
использовалась формула, позволяющая
системе
самостоятельно
выбирать
процессы,
идентифицируемые
как
вторжение.
Формула выбора
усредненного
времени отклика портов:

– усредненное время обращения
пакета к источнику.
При наличии значения усредненного
времени обращения по адресу, можно
фильтровать источники, которые требуют
много
времени
для
сессии
приема/передачи информации и пакетов.
Потенциально
опасными
и
подверженными вторжениям пакеты
будут считаться, если время отклика
превышает усредненное. Если порты
заняты
программными
элементами
пользователя
или
самой
системы
(загрузка файла, обращение оперативной
памяти к жесткому диску и т.д.), то это не
считается вторжением [5].
Пакеты и потоки, которые при
обращении
к
портам
превышают
усредненное время в системе, должны
быть проверены, так как высока
возможность быть подверженным DoS
атаке, именно через данные узлы.
≥ Xn(Xi) – пакет использует время
порта в условно безопасном интервале.

Период наблюдений разбиваем на
интервалы обращений (Xn), где
Xn(Xi) – время отклика порта номер n;

< Xn(Xi) – высокая вероятность
DoS атаки, пакет и поток информации от
источника должен быть проверен.
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Элементы метода:
эмулятор: имитирует активность,
подобную работе атак.
конвертор приводит полученные
данные к виду, который можно легко
считывать.
Подготовка данных: отбирает из
всех пакетов только те, длительность

сессии которых выше усредненного
значения.
Реализация метода на основе метода
усредненных обращений.
Реализация метода наблюдения за
адресами источников

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов программного комплекса

Схему определения
элементов,
которые попадают под категорию
возможных вторжений, иллюстрирует
рис. 2. Проблемой при проведении
расчетов являлось то, что имея таблицу
активности,
невозможно
отделить
состояние
пиковой
активности
от
вторжений. Решением стало усреднение
временного
значения
обычной
деятельности портов по отношению к
вторжениям.
Разработан комплекс, с помощью
которого можно производить вычисления
вторжений и повысить достоверность

идентификации
несанкционированных
воздействий в системе. Исследованные
методы
эффективно
распознают
возможность угрозы DoS атаки через
данные порты. Методы распознавания
угроз
показали
положительные
результаты в условиях слабой активности
портов.
Несмотря на высокую точность
полученных результатов, условия при
проведении исследования не являются
идеальными.
Это
связано
с
перенасыщенностью рынка программ и
широкого доступа пользователей к
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интернету, что приводит к агрессивному
использованию системных ресурсов даже
при выполнении обычных задач.
Поставленная задача мониторинга
активности
вторжений
выполнена.
Однако существует ряд факторов,
которые необходимо использовать в
проведенных расчетах для получения
более точных данных.
Выводы
Представлены
отчеты
влияния
разных типов атак на компьютерную сеть.
Основной проблемой при проведении
исследования
было
правильно
идентифицировать вторжения от просто
длительных обращений по указанному
адресу. Предложено классифицировать
обращения, длина которых больше
усредненных, потенциальными угрозами
проникновений. Таким образом не
упускаются проникновения, но с другой
стороны – блокируются некоторые
пользовательские приложения.
Приведено
уравнение
идентификации вторжений по времени
обращений, которое позволяет вычислить
среднее время активности порта.
Сформулированы пути повышения
достоверности
идентификации
несанкционированных воздействий и атак
в компьютерной сети.
Проведенные
исследования
показали
возможности
и
целесообразность
используемых
инструментов. Данный поход применим
для обнаружения и предотвращения
вторжений в компьютерной сети с
одинаковой эффективностью.
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Розглянуто актуальні питання функціонального моделювання та розробки моделі «Сутність-взаємний зв'язок» професійної діяльності людини в межах сучасних методів опису
та аналізу робіт
Ключові слова: опис та аналіз професійної діяльності, функціональні моделі, методи
аналізу систем, схема аналітичної оцінки роботи

Постановка проблеми
Розглянуті в роботах [1-3] теоретичні основи аналізу та оцінки складності
робіт дозволили зробити висновок щодо
відсутності стандартизованого підходу
щодо розглянутої проблематики. Не менш
важливим є той факт, що теорії аналізу
робіт практично не розвивалися з моменту їх створення в минулому сторіччі, що,
очевидно призводить до певної складності їх застосування для аналізу сучасних
професій, що говорить про деяку стагнацію в цій галузі, очевидно пов’язану з
певними об’єктивними причинами:
1. Роботи постійно змінюються та
стають більш гнучкими, не обмеженими
лише інструкціями та технологічними
картами.
2. Відбувається
інтелектуалізація
робіт,
тобто
до
співробітників
пред’являють все більш складні вимоги
щодо рівня інтелекту.
3. Автоматизація як виробництва,
так і самих методів оцінки дозволяє використовувати нові шляхи збору інформації
про роботи та обробляти дані за допомогою методів обробки інформації та статистики без обмежень в їх обсягах.
Очевидною проблемою є відсутність
стандартизованих підходів в розробці
нових теорій щодо опису та аналізу професійної діяльності, які б відповідали вимогам сьогодення. Найбільш складною
задачею при розробці теоретичних засад
моделювання є формалізація мінімальних
базових елементів моделювання у складі

системи
«Професійна
діяльність».
Розв’язання задачі полягає у формалізації
глибинимоделювання і загального підходу до розгляду роботи як системи взаємопов’язаних операцій (задач), або цілої
роботи як мінімального елементу в межах
професійної діяльності, тобто визначення
мінімальногобазовогоелементу моделювання. В роботі в якості мінімального базового елементу моделювання розглянута
елементарна операція (задача) в рамках
роботи. Розробка стандартизованої функціональної моделі операції (задачі) з
урахуванням вищезазначеного є актуально науковою проблемою.
Аналіз досліджень і публікацій
На теперішній час різними науковими школами використовуються декілька методів оцінки робіт, які, як правило,
базуються на одному з чотирьох методів,
розроблених на початку минулого сторіччя (табл.1) [4].
Слід зазначити, що формулювання
«аналізуються окремі елементи роботи»
(табл. 1) вказує на аналіз не задач чи операцій, з яких може складатися робота, а
на аналіз складових частин функціональних моделей роботи[5-8]. У випадку ж
аналізу та оцінки професійної діяльності,
тобто поняття більш широкого за своєю
суттю, необхідно розглядати перелік робіт в рамках цієї діяльності та операції
(задачі) в рамках кожної роботи.
Таким чином, необхідно розробити
функціональну модель операції (задачі)
як базового елементу професійної діяль-
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ності в загальному вигляді для подальшого використання в якості стандарту в межах побудови теоретичних засад перспективної методології оцінки професійної
діяльності.

71

Мета роботи
Метою роботи є розробка моделі
«Сутність-зв'язок» професійної діяльності
людини з метою формалізації взаємного
впливу основних сутностей категорії «робота» з погляду системного аналізу в межах функціонального моделювання.

Таблиця 1. Методи оцінки робіт
Метод
Метод класифікації
Метод ранжирування
Метод балів
Метод порівняння
факторів

Метод порівняння, який
використовується
Порівняння роботи з заздалегідь визначеною шкалою
Порівняння роботи з іншою
роботою
Порівняння роботи з заздалегідь визначеною шкалою
Порівняння роботи з іншою
роботою

Основна частина
Модель «Сутність – Взаємозв’язок»
в анотації П. Чена [9] (рис. 1) описує концептуальну схему предметної області –
операція (задача), та представляє собою
формальну конструкцію, яка може бути
використана для подальшої деталізації
функціональної моделі професійної діяльності.
Виконання операції передбачає використання засобів та методів виробництва, наявності необхідної інформації та
певної кваліфікації співробітника, який
виконує операцію, приймає рішення та
здійснює комунікації для отримання результату. Кожен отриманий результат як і
сама операція передбачає певний рівень
відповідальності перед отримувачем результату та середовищем, в якому здійснюється операція. Слід відмітити про суттєвий вплив робочого середовища в частині психологічних та фізіологічних умов,
та відповідальності на співробітника в
процесі виконання операцій.
Суттєвий вплив на прийняття рішення має кваліфікація, яка в свою чергу
визначається отриманою освітою, досві-

Метод аналізу, який
використовується
Розглядається вся робота
Розглядається вся робота
Аналізуються окремі
елементи роботи
Аналізуються окремі
елементи роботи

Наявність моделі
(аналітичність)
Неаналітичний
метод
Неаналітичний
метод
Аналітичний метод
Аналітичний метод

дом роботи, професійною компетентністю
та компетенцією співробітника.
Модель передбачає наявність окремих результатів у сутностей: «Операція»,
«Рішення», «Комунікація». Так результатом операції може бути матеріальна сутність; результатом рішення – видання
наказу, розпорядження тощо; результатом
комунікацій – зміна поведінки іншого
співробітника, отримання ним нової інформації наприклад в процесі інструктажу.
Розроблена модель (рис. 1) дає узагальнене уявлення щодо взаємних зв’язок
між ключовими характеристиками роботи
на рівні сутностей. Атрибути кожної з
представлених в моделі сутностей розробляються під конкретні завдання функціонального та інформаційного моделювання.
Оскільки запропонований підхід передбачає аналіз кожної операції (задачі) в
рамка професійної діяльності з наступною
обробкою отриманих даних, актуальною є
задача ранжирування операцій (задач) в
рамках роботи (процесу) та використання
цієї інформації під час комплексної оцінки професійної діяльності.
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Рис. 1. Модель «Сутність – Взаємозв’язок» операції (задачі)

Деякі з розглянутих раніше методів
аналізу робіт передбачають певну якісну
оцінку таких параметрів роботи як «Важливість», «Час виконання» та «Ступінь
застосування». В зв’язку з використанням
їх для аналізу роботи з погляду застосування тої чи іншої характеристики до роботи в рамках заповнення відповідних
опитувальних листів всі три характеристики мають певний сенс з погляду формування номінальних оціночних шкал.

Однак з погляду оцінки професійної діяльності характеристика«Ступінь застосування» може бути виключена з розгляду в
зв’язку з тим, що параметр «Час виконання» в алгоритмах оцінки дає відповідь на
питання як щодо можливості застосування операції (задачі), так і часу (в частках),
який витрачається на виконання операції
(задачі) в межах професійної діяльності.
Таким чином, основними атрибутами операції (задачі) в подальшому визна-
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чаємо: важливість (критичність) та час
виконання операції (задачі).
Розглянуті в розділі «Аналіз досліджень і публікацій» методи описання моделей робіт, як правило, передбачають
виділення так званих кластерів (факторів)
верхнього рівня, які в свою чергу поєднують аспекти (характеристики) роботи
за певними ознаками. Зазначене групу-
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вання доволі суб’єктивне, що призводить
до неоднозначності трактування певних
понять та їх характеристик.
Представлена в роботіфункціональна модель професійної діяльності (рис.
2)основний акцент робить на самі характеристики та зв'язок між ними як елементи складної системи.

Рис. 2. Функціональна модель професійної діяльності

Модель, представлена на рис.2
розширює модель «Сутність – Взаємозв’язок» (рис. 1), за рахунок введення
характеристик компетенції, які описують здатність співробітника застосовувати знання, навики та вміння, необхідні для успішного виконання задачі.
Введені в попередньому розділі
характеристики роботи: «Важливість»,
«Час виконання», використовуються
для визначення «Критичності» вико-

нання задачі в рамках професійної діяльності. Поняття «Час виконання»
трансформоване в долю в загальному
фонді робочого часу, характеристику,
яка описує розподіл задач відповідно до
часу, який вони потребують для виконання, в рамках облікового періоду,
наприклад, зміни, робочого дня, робочого місяцю тощо. Критичність задачі
будемо оцінювати через індекс критичності (1):
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(1),
де
– важливість задачі в рамках професійної діяльності;
– час, необхідний для виконання задачі в межах звітного періоду, як правило, розглядають робочий місяць;
– фонд робочого часу у звітний період.
Формула (1) визначає загальний
підхід щодо розрахунку індексу критичності задачі. Якщо з розрахунком долі
робочого часу все чітко визначено у
зв’язку з описом показників часу, який
використовується для розрахунку, у
відносних шкалах виміру, то з визначенням «Важливості» задачі виникають
певні складності, оскільки показник
вимірюється, як правило, в порядковій
шкалі, що є досить суб’єктивним. Один
з варіантів вирішення проблеми передбачає використання спеціальних методів обробки даних, представлених в порядкових шкалах. Інший підхід передбачає розгляд експертних оцінок щодо
важливості задачі з погляду теорії нечітких множин.
Розглянутий підхід щодо виділення та оцінки окремо кожної задачі в рамках професійної діяльності має одне
виключення, яке стосується характеристик освіти та досвіду роботи, оскільки
вони, як правило, визначаються державними нормативними актами в галузі
праці. Питання підвищення кваліфікації
(вдосконалення знань) розглядається
для кожної задачі окремо.
«Засоби виконання» задачі відносяться до розділу «Люди-предмети»
відповідної парадигми, та з характеристикою «Методи виконання» визначають
ступінь структурованості роботи.
В модель введено характеристику
«Компетенції», що відрізняє її від моделей, розглянутих в [7-8], які, як правило,

оцінюють тільки вміння та навики. Також запропоновано здійснювати окрему
оцінку компетенції, необхідної для виконання кожної з задач, що також відрізняє модель від підходів, запропонованих в різних закордонних роботах, наприклад [10] .
Психолого-фізіологічний зміст задачі передбачає вивчення робочого середовища та його впливу на виконавця
роботи з метою оцінки рівня цього
впливу з погляду норм з охорони праці
та організації робочого місця.
Кожна з характеристик описується
показником, який може складатися як з
одного параметру, так і декількох, які
описують характеристику за різними
ознаками. Описання параметрів характеристик здійснюється в межах інформаційних моделей професійної діяльності.
В загальному вигляді модель виконання задачі (рис. 3) описує процес як
умовну послідовність актів комунікації,
обробки інформації, прийняття рішення,
виконання задачі та знову комунікації з
метою доведення результату.
Очевидно, що виконання задачі
може відбуватися за різними сценаріями
в залежності від складності задачі: після
попередніх комунікацій з метою отримання завдання; після обробки вхідної
інформації, необхідної для виконання
задачі тощо. Оскільки акти комунікацій
займають значну частину часу в загальному процесі теоретичні засади комунікацій потребують окремого розгляду.
Висновки
Оцінка професійної діяльності повинна базуватися на аналізі та оцінці
чітко формалізованих характеристик
операцій (задач), які виконує людина в
межах своїх обов’язків і відповідальності.
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Рис. 3. Процесна модель виконання задачі

Формалізація зазначених характеристик операцій (задач) здійснюється виключно за допомогою функціонального
моделювання з подальшою деталізацією
основних атрибутів характеристик в межах інформаційної моделі.
Основним припущенням під час
розробки функціональної моделі є принципова можливість виділення таких характеристик роботи, які з одного боку однозначно описують її, а з іншого можуть
бути використані для широкого кола професій.
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Рассмотрено задачу синтеза гибридной системы управления полетом для малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с оптимальным гашением действующих на него возмущений. Гибридная система управления представляет собой двухконтурную систему, где внешний контур синтезируется с использованием методов нечеткого управления. Для внутреннего контура управления рассматривается задача синтеза робастного
регулятора, функционирующего по принципу обратной связи по выходной переменной.
Синтез регулятора внутреннего контура управления осуществляется на основании γ –
оптимального подхода, с использованием линейных матричных неравенств (ЛМН). При
этом, синтезированный γ - оптимальный регулятор обеспечивает гашение действующих
на БПЛА возмущений. Внешний нечеткий контур управления разработан на основе подхода Такаги – Сугено с применением аппарата ЛМН. Для нахождения структуры регулятора внешнего нечеткого контура применяется алгоритм синтеза по γ – оптимальному критерию, разработанный на предыдущем этапе. В результате, разработан унифицированный алгоритм синтеза гибридной системы управления полетом с элементами
нечеткой логики в терминах ЛМН. Эффективность функционирования данной системы
демонстрируется на примере управления продольным движением БПЛА
Ключевые слова: робастное управление, статическая обратная связь по выходу, линейно-матричные неравенства, синтез γ-оптимального регулятора, нечеткая модель управления типа Такаги-Сугено

Введение
Бурное развитие малой беспилотной
авиации с последующим ее внедрением в
различные отрасли гражданского значения поставила перед конструкторами задачу синтеза систем управления, отличающихся от существующих аналогов,
простотой и дешевизной. Это связано в
первую очередь с тем, что на таких летательных аппаратах (ЛА) устанавливается
минимальный набор навигационных датчиков, входящих в состав системы управления (СУ). Использование минимального набора навигационного оборудования
приводит к необходимости синтеза СУ по
неполному вектору состояния. В последнее время для решения задачи синтеза
статического регулятора по выходу в литературе предложено ряд численных процедур [1–5, 10–12]. В тоже время, с целью
повышения «интеллектуальности» системы управления ЛА в работах [13–14]
предложено использовать комбинацию

методов традиционного и нечеткого
управления. Применение элементов нечеткого управления в структуре СУ
БПЛА позволяет достичь слабой зависимости эффективности системы от параметров модели [13–14, 17]. В статье рассматривается гибридная структура СУП,
которая сочетает в себе элементы традиционного и нечеткого управления. Примечательно, что для синтеза нечеткого
контура управления используется модель
Такаги – Сугено (Т-С модель) с применением аппарата ЛМН. Использование нечеткой Т-С модели дает возможность аппроксимировать динамику нелинейной
системы в виде множества локальных линейных динамических моделей [15–16] и
нахождения одновременного стабилизирующего управления для множества линейных моделей. В работе предложен
унифицированный алгоритм синтеза статической обратной связи по выходу, основанный на использовании аппарата
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ЛМН, для построения внутреннего «четкого» и внешнего нечеткого контуров
управления СУП БПЛА.
Постановка задачи
Целью данной статьи является разработка гибридной системы управления
полетом (СУП) БПЛА, которая обладает
свойствами робастности и обеспечивает
качество управления согласно нормам
летной пригодности. При этом такая СУ
должна обеспечивать гашение внешних
возмущений, ограниченных по модулю.
Особенностью данной СУ является сочетание в едином подходе методов классического и нечеткого управления таким
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образом, что ее структура разделена на
два контура. Внутренний контур, синтез
которого осуществляется на основании
традиционных методов управления и
внешний - нечеткий. Синтез внешнего
нечеткого контура управления осуществляется на основании концепции параллельной компенсации с использованием
нечеткой модели Такаги - Сугено. В статье представлено единую процедуру синтезу регуляторов внутреннего и внешнего
контуров управления в терминах ЛМН на
основании γ – оптимального подхода [1,
3– 5, 7–9]. Структура гибридной системы
управления полетом показана на рис. 1.

Рис. 1 Структура системы управления полетом продольным движением БПЛА:
НР – нечеткий регулятор; ФД – фильтр Драйдена;
ИМ – исполнительный механизм; ММ – математическая модель

Описание объекта управления
Пусть объект управления описывается системой уравнений вида [3–6]:
 x& ( t ) = Ai x (t ) + Bi u ( t ) + Bυ υ ( t )
,

 y (t ) = Ci x ( t )

(1)

где Ai , Bi – элементы некоторого политопа,
удовлетворяющие
условию
[ A B ] ∈ Co {[ A1 B1 ] ,..., [ An Bn ]} , i = 1... N ;
символом « C0 » обозначено выпуклое множество. x ∈ R n – вектор состояния системы; u ∈ Rm – вектор управления; y∈ R p –
вектор выходных переменных объекта
управления, который используется для
формирования обратной связи; υ∈ Rn –
вектор внешних возмущений, которые

действуют на объект управления и соответствующие им матрицы состояния,
управления
и
наблюдения
n×n
m×n
p×n
Ai ∈ R , Bi ∈ R
, на вход кото,C∈R
рого действуют ограниченные по L2 норме внешние возмущения υ
υ (t )

2

∞

=

T
∫ ( υ υ) dt < ∞ .

(2)

0

Так как полный вектор состояний
неизвестный, а возможно измерить лишь
некоторую их линейную комбинацию,
тогда задача состоит в нахождении стабилизирующего регулятора по выходу в
терминах ЛМН для семейства номиналь-
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где K – матрица усиления в цепи обратной связи, которая для заданного значения γ>0 обеспечивает выполнения неравенства

ной и параметрически возбужденной моделей (1) вида
u (t ) = − K y (t ) = −K C x (t ) ,
(3)
J (K ) =

∞

∫ z (t )
0

2

∞

dt =

∫(x

T

( t ) Q x ( t ) + u ( t ) R u ( t ) ) dt < γ
T

0

0   x ( t )

.
R  u ( t )

Учитывая условие реализации статической обратной связи по выходной переменной (3), функционал качества (4) принимает следующий вид
∞

∫

J (K ) = e

([ A− BKC] t )
T

( Q + C T K T R K C ) e(

0

∞

∫

< γ 2 υT ( t ) υ ( t ) dt ,

[ A− BKC ]T t )

∫υ

T

( t ) υ (t ) dt, ∀υ ( t ) ≠ 0 ,

(4)

0

где Q ≥ 0 , R > 0 – весовые диагональные
матрицы состояния и управления соответственно. Выходной сигнал z(t ) в (4)
используется для оценки качества управления и имеет следующий вид [5, 7–9].
 Q
z (t ) = 
 0

∞
2

dt

(5)

∀υ ( t ) ≠ 0,

0

Системы, для которых справедливо
выполнение условий (4), (5) называются γ
– оптимальными [3–5, 7–9]. Закон управления (3) можно рассматривать как обеспечивающий гашение в заданном отношении γ возмущений объекта [3– 5, 7–9].
Таким образом, согласно постановке
задачи необходимо найти такую матрицу
усиления K , которая обеспечивает одновременную стабилизацию множества номинального и параметрически возмущенного объектов управления (1) и выполнения условия (5) при некотором значении
γ.
Известно, что задача синтеза статической обратной связи по выходной переменной принадлежит к классу задач невыпуклой оптимизации и заранее известного решения не существует. Кроме того,
задача синтеза статического регулятора
по выходу требует определения начального нулевого решения, что представляет
собой весьма сложную задачу. В литературе предложено целый ряд методов нахождение нулевого приближения [10, 11].
В работе для решения поставленной зада-

чи используется алгоритм, который, в отличие от известных подходов, не требует
определения нулевого приближения матрицы K . Впервые такой подход к решению задачи синтеза статической обратной
связи по выходу был предложен в работах
[5, 12]. Авторы свели задачу синтеза γ –
оптимальной статической обратной связи
к итерационному решению уравнения
Риккати вида
1
PA + AT P + Q + PBυ BυT P − PBR −1B T P + LT R −1L = 0 ,(6)
γ2

где L – матрица усиления прямой связи.
Необходимо отметить, что решение данного уравнения позволяет определить
стабилизирующее управление только для
одной модели вида (1). В нашем же случае, интерес представляет конструирования регулятора для некоторого политопа
матриц вида (1), что, в свою очередь, гарантирует робастность найденного управления. С целью нахождения матрицы K
статической обратной связи используется
аппарат ЛМН. ЛМН позволяют перевести
уравнение (6) в форму неравенств и решить поставленную задачу [7–9]. Тогда
матричное неравенство (6) в силу леммы
Шура [1] эквивалентно линейному матричному неравенству
 Pn Ai + AiT Pn + Q Pn Bi


BiT Pn
−R


BυT Pn
0
i


Ln
0

Pn Bυ i
0
−γ 2 I
0

LTn 

0 
≤0,
0 

− R 

(7)

где структура неопределенностей модели
управления представлена политопами
[ Ai Bi ] , i = 1,K , N в (7) – множество моделей, параметры которых зависят от значения истинной воздушной скорости БПЛА;
A i , B i - матрицы состояния и управления
соответственно. Необходимо также отметить, что в статье рассматривается задача
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стабилизации высоты БПЛА, т.е. положено, что L = 0 .
Алгоритм синтеза статической обратной связи по измеряемому выходу
Синтез статического регулятора, оптимального по γ – критерию, можно представить в виде следующего алгоритма:
1. Инициализация: задаем n = 0, L0 = 0 ,
определяем γ, Q,R .
2. Решаем неравенство (6) относительно Pn ( n – номер итерации)
 Pn Ai + AiT Pn + Q Pn Bi


BiT Pn
−R

T

Bυ Pn
0
i


Ln
0

Pn Bυ i
0
−γ 2 I
0

LTn 

0 
≤0,
0 

− R 

где значение матрицы K , а в случае использование матрицы L , на каждом шаге
оптимизационной процедуры пересчитываются по формулам

(

) (

K n+1 = R −1 B T Pn + Ln C T C C T

)

−1

,

Ln+1 = R K n+1C − B T Pn .

3. Проверка условия сходимости: алгоритм останавливается при выполнении
условия Kn − K n+1 ≤ ε . ⋅ - H 2 - норма
матрицы.
На этом первый этап синтеза гибридной СУП БПЛА, где определен регулятор для внутреннего четкого контура
управления, завершается. Второй этап
синтеза связан с синтезом нечеткого
внешнего контура управления на основе
нечеткой модели Такаги – Сугено.
Синтез внешнего контура
управления на основе нечеткой
модели Такаги – Сугено с использованием аппарата ЛМН
Сегодня можно наблюдать множество примеров синтеза систем управления, которые сочетают в себе как элементы классических методов, так и методов
нечеткой логики в едином подходе [7–8,
13–14]. Так методы нечеткого управления
позволяют построить регулятор на основании экспертных знаний. В работе для
моделирования внешнего нечеткого кон-

79

тура управления применяется нечеткая
модель Такаги-Сугено (ТС – модель) с
использованием аппарата ЛМН. Такой
подход к построению нечетких регуляторов в терминах ЛМН был предложен
К.Танакой и О.Вангом [15]. Использование нечеткой ТС – модели дает возможность представить нелинейные системы в
виде множества локально – линейных динамических моделей в форме нечетких
«ЕСЛИ–ТО» логических правил [15]. Основным преимуществом ТС – моделей
является то, что устойчивость представленных с их помощью систем может быть
исследована с использованием теории
Ляпунова. Тогда исследование устойчивости ТС – системы может быть сведено к
нахождению общей для всех подсистем
симметричной положительно определенной матрицы, удовлетворяющей некоторому множеству неравенств [1, 15].
Зная пару x ( t ) , u ( t ) нечеткая ТС –
модель, которая находится под действием
внешних возмущений, может быть представлена в пространстве состояний уравнениями вида [15–16]
r

x& ( t ) =

∑ ω i( z (t )) { A i x (t ) + Bi u (t ) + Bυ υ (t )}
i

i=1

r

∑ ω i( z (t ))

=

,

i=1

r

∑ h i( z (t )) { A i x (t ) + Bi u (t ) + Bυ υ (t )}
i

i=1

r

∑ ω i( z (t )) Ci x (t )

y ( t ) = i=1

r

∑ ω i( z ( t ))

r

=

∑ hi ( z (t ) ) Ci x (t ) ,

(8)

i=1

i=1

p

где ω i ( z ( t ) ) = ∏ M ik ( zk (t ) ) ,
k=1

h i ( z (t ) ) =

ω i( z (t ))

∑ i=1
r

ωi ( z (t ))

, для всех t.

(9)

M ik ( zk ( t ) ) – степень принадлежности не-

четкому множеству переменной
Так как

zk (t ) .
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∞

 r
 ω i ( z (t ) ) > 0;
, следует что
 i=1

ω i ( z ( t ) ) ≥ 0, i=1,…,r,

∑

∫ z (t )
∫ υ(t )

T

–

вектор известных переменных предпосылок правил, которые могут быть функциями фазовых переменных, внешних
возмущений и времени, k=1,…,p – количество переменных в предпосылках нечетких
логических
правил;
n
m
l
q
x ( t ) ∈ R , u ( t ) ∈ R , y (t ) ∈ R , υ(t ) ∈ R - вектор состояния, управления, наблюдения и
внешних возмущений соответственно.
A i∈ R n×n , B i∈ R n×m , C i∈ R l×n - вещественные
матрицы соответствующих размерностей.
Для стабилизации нечеткой ТС –
модели используется принцип параллельно распределенной коррекции, который
предложен К.Танакой и О.Вангом [15–
16]. Основная идея данного подхода состоит в получении каждого правила
управления для соответствующего правила ТС – модели. Полученный общий логический регулятор, в целом нелинейный,
является комбинацией отдельных линейных регуляторов [15].
В работе рассматривается случай,
когда на нечеткую ТС – модель действуют ограниченные по L 2 - норме внешние
возмущения υ (2). Говорят, что нечеткая
ТС – система (8), находящаяся под действием внешних возмущений, является
асимптотически устойчивой в целом при
любом υ (t )∈ L 2 [0, ∞ ) , если для некоторого
значения γ > 0 выполняется условие

∫
0

или

∞

∫

z T ( t ) z ( t ) dt ≤ γ 2 υT ( t ) υ ( t ) dt ,
0

dt

2

∫(x

T

0

(10)

)

Q x + u T R u dt
≤ γ2 ,

∞

T
∫ ( υ υ)dt

dt

0

где i=1,…,r , r – количество логических

∞

∞

=

0
∞

r
∑ h i (z(t )) = 1,
для всех t,
i =1
h (z(t )) ≥ 0, i = 1, ,r ,
K
 i

правил; z ( t ) =  z1 ( t ) , z2 ( t ) , K, zp (t )

2

(11)

0

где z ( t ) в (10), (11) несет тот же смысл,
что и в (4). Задача состоит в нахождении
нечеткого регулятора по измеряемому
вектору выходных переменных для нечеткой ТС – модели (8) вида
r

∑ ω i( z (t )) Fi y (t )

u ( t ) = − i=1

r

=−

r

∑ ω i ( z (t ))

∑ h i( z (t )) Fi y (t ) . (12)
i=q

i=1

Подставляя закон управления (12) в
(8), получаем соответствующую замкнутую систему
r

∑ ω i( z (t )){ A i x (t ) + B i u (t ) + B υ υ (t )}
i

x& ( t ) = i=1

r

∑ ω i( z (t ) )

=

, (13)

i=1

r

∑ hi ( z (t ) ){ A i x (t ) − ( Bi FiC j ) x (t ) + B υ υ (t )}
i

i, j=1

систему (13) можно представить в следующем виде
x& ( t ) =

r

∑ h2 ( z (t )) { ( A i− B i FiC i ) x (t ) + B υ υ (t ) } +
i=1

i

i

,

r

∑∑ h i( z (t )) h j ( z (t )) G ij x (t )

2

i=1 i<j

где
G ij =

{ ( A i − B i F j C i ) + Bυ } + { ( Aj − B j Fi C j ) + B υ }
i

j

2

i<j, hi ∩ hj ≠ ∅ .

Условия существования матрицы
стабилизирующих коэффициентов усиления K , при которой нечеткая система (8)
асимптотически устойчива с помощью
обратной связи (12) и обеспечивает гашение внешних возмущений по γ – критерию (11), сформулированы в теореме 1.
Теорема 1. Непрерывная нечеткая
система Такаги-Сугено (8) асимптотически устойчива с помощью статической
обратной связи по выходу и обеспечивает
гашение внешних возмущений согласно γ

Проблеми інформатизації та управління, 2(50)’2015
рующих

– критерию (10) или (11), если существует
положительно определенная симметрическая матрица P > 0 и матрица стабилизи-

(

)

PB i
−R

)

Доказательство этой теоремы показано в [18].
Синтез гибридной системы
управления продольным движением БПЛА «Аэрозонд»
Рассмотрим режим стабилизации высоты
полета БПЛА «Аэрозонд» со следующими параметрами: скорость U0=26 м/с,
максимальная взлетная масса m=14 кг,
моменты инерции
Jxx=0.82 кг⋅м2, Jyy=1.14 кг⋅м2, Jzz = 1.76
кг⋅м2, Jxz = 0.12кг⋅м2, площадь крыла
S=0.55 м2. Компоненты матрицы инерции
БПЛА приведены в связанной с самолетом системе координат, принятой в американской литературе [12]. Так ось х является продольной осью самолета, ось
расположена в горизонтальной плоскости
самолета и направлена вдоль правого
крыла самолета, а ось z направлена вниз.
Обозначение угловой скорости q (которым соответствуют обозначение ωz в
- номинальная модель (VТ = 26 м/с)

усиления

му ЛМН
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0
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(
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)

(15)

отечественной литературе) также является общепринятой в англоязычной литературе. Динамика продольного движения
БПЛА «Аэрозонд» в пространстве состояний описывается фазовым вектором
вида x = [u , w, q, ϑ, h, Ω ]T , где u, w горизонтальная и вертикальная составляющие истинной воздушной скорости; q
– угловая скорость тангажа; ϑ – угол тангажа; h – высота полета; Ω – обороты двигателя (об/м). Управление в продольном
движении осуществляется рулями высоты
δ e и изменением положения дроссельной
заслонки двигателя (тяга двигателя), δ thl .
Рассматривается семейство моделей
БПЛА: номинальная (при истинной воздушной скорости 26 м/с) и две параметрически возмущенные (при истинной воздушной скорости 23 м/с и 30 м/с соответственно). Матрицы пространства состояний и управления линейных моделей
БПЛА имеют вид:

0
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- (1) параметрически возмущенная модель (VТ = 23 м/с)

Ap1

0
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- (2) параметрически возмущенная модель (VТ = 30 м/с)
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где индексами «р1» и «р2» обозначены
первая и вторая параметрически возмущенные модели.
На первом этапе проводим синтез
статического регулятора для внутреннего
контура управления. Рассматривается задача стабилизации углового положения
ЛА, когда измерению доступна часть переменных
фазового
вектора,
T
x = [u , q, ϑ, Ω ] с матрицей наблюдений
С вида
1
0
C=
0

0

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
.
0

1

 −0.3836 1.4174 5.7296 −0.0030 
Kвн = 
,
 −0.4706 −0.5093 2.6289 −0.0011

Исполнительный механизм БПЛА
описывается четверкой чисел
 Aa
C
 a

Для моделирования внешних атмосферных возмущений, действующих на
БПЛА, используем модель турбулентности Драйдена [6]. Уровень подавления
шумов γ для данной задачи примем равным 1.801. Согласно выше описанному
алгоритму, находится решение ЛМН (7) с
учетом ограничения верхней границы
возмущений γ, для которой матрица усиления статической обратной связи по выходу внутреннего контура управления
имеет вид

Ba   −1/ Ta 1/ Ta 
=
,
Da   1
0 

где Та = 0.25 сек – постоянная времени
исполнительного механизма.

где индексом «вн» обозначена матрица
усиления внутреннего контура управления. Для внутреннего контура управления
рассчитаны показатели качества функционирования замкнутых систем совокупности номинальной и параметрически
возмущенных моделей. Результаты вычислений представлены в табл.1

Таблица 1. Показатели качества и робастности номинальной и параметрически возмущенных
замкнутых систем

H 2 - норма, детерми-

H 2 - норма, стохас-

нированный случай

тический случай

Номин.

0.3592

1.0307

0.6736

Возмущ. 1

0.3615

0.5357

0.8053

Возмущ. 2

0.5760

1.0381

0.6459

Объект
Vn=26
[м/с]
Vp1=23
[м/с]
Vp2=30
[м/с]

H ∞ - норма
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Согласно постановки задачи, внешний контур управления, который предназначен для стабилизации высоты полета,
представлен в виде нечеткой Т-С модели
(8). Для этой модели синтезируется нечеткий регулятор, база знаний которого
состоит из трех логических правил. В качестве переменной в предпосылках логических правил выступает ошибка рассогласования e(t) между задающим сигналом по высоте и текущим значением высоты полета БПЛА, т.е. e(t ) = e з − e(t ) .
Выходной сигнал с нечеткого регулятора внешнего нечеткого контура поступает во внутренний (четкий) контур
управления стабилизации угла тангажа в
виде задающего сигнала по углу тангажа
ϑ ref . В качестве входных функций принадлежности нечеткого регулятора приняты гауссовы функции принадлежности,
равномерно распределенные на универсальном множестве с центрами ci и коэффициентами концентрации функции принадлежности σі [13–17]. Значения центров
функций принадлежности и коэффициентов концентрации определены как
ci=[-4.8 0 4.8 ]; σі = 5.86.
Выходные функции принадлежности нечеткого регулятора представлено в виде
синглтонов [17], равномерно распределенные на универсальном множестве.
В качестве внешнего нечеткого контура управления выбран режим стабилизации высоты полета БПЛА. Согласно постановке задачи, матрица наблюдений для
внешнего контура управления имеет вид
C out = [ 0 0 0 0 1 0] ,
где индексом «out» обозначено матрицу
доступных измерений внешнего нечеткого контура управления. Синтез нечеткого
регулятора внешнего контура управления
основан на использовании аппарата ЛМН
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и нахождения множества локальных регуляторов вида (12). Особенность работы
состоит в том, что для синтеза нечеткого
регулятора используется алгоритм конструирования статического регулятора по
выходу, который применяется на первом
этапе для внутреннего контура. В результате решения системы ЛМН (14)-(15)
найдены матрицы коэффициентов усиления Fi внешнего нечеткого контура
управления
 0.0307 
 0.0236 
 0.0510 
F1 = 
; F2 = 
, F3 = 


.
 −0.0631
−0.0347 
−0.2058

Таким образом, в работе предложена процедура синтеза гибридной системы
управления с использованием элементов
нечеткой логики, где структура внутреннего «четкого» и внешнего – нечеткого
контуров находится на основе единой методике синтеза с применением аппарата
ЛМН. Окончательный вывод об эффективности функционирования гибридной
СУП можно сделать на основании результатов компьютерного моделирования переходных процессов (в номинальной и
возмущенных системах) с учетом всех
нелинейных функций, которые присущи
реальному автопилоту при наличии турбулентного ветра [6]. Результаты моделирования представлены на рис. 2. Численные характеристики номинальной и параметрически возмущенных систем представлены в табл.2. Из табл. 2 видно, что
значения среднеквадратических отклонений (СКО) переменных состояния номинальной, а также параметрических возмущенных систем незначительно отличаются друг от друга. Малость величин
СКО свидетельствует о том, что система
обладает высоким резервом качества.

Таблица 2. Среднеквадратические отклонения переменных пространства состояний
Объект
Номин.
Возмущ. 1
Возмущ. 2

Среднеквадратические отклонения переменных пространства состояний
σV, м/с
σα, 0
σq,0/с
σϑ, 0
σh, м
σel, 0
σth,%
0.7447
0.7443
1.3167
2.3109
8.0900
1.8193
0.1242
0.7877
0.7398
1.2553
2.4360
8.8571
2.3908
0.2134
0.6527
0.6960
1.4359
2.2555
7.5425
1.4157
0.0428
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Рис. 2. Результаты моделирования продольного движения под действием внешних возмущений
номинальной и параметрически возмущенных моделей: а – по скорости, м/с; б – по высоте,
м; в – по углу атаки, град; г – по углу тангажа, град

Выводы
Рассмотрена процедура синтеза гибридной системы управления полетом с
элементами нечеткой логики для малого
БПЛА на основе линейных матричных
неравенств. Синтез системы управления
полетом осуществляется по γ – оптимальному подходу, согласно которому происходит оптимальное гашение внешних
возмущений с наперед выбранным уровнем γ>0. При этом структура системы
управления является двухконтурной, где
внешний контур управления представлен
в виде нечеткой модели Такаги-Сугено.
Особенность работы состоит в том, что
для нахождения внутреннего и внешнего
нечеткого контуров управления разработана единая методика синтеза статического регулятора с применением аппарата
линейных матричных неравенств. Резуль-

таты моделирования и числовые характеристики демонстрируют эффективность
работы системы управления.
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СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ СКРИТОЇ ШУМОМ ПЕРІОДИЧНОСТІ
ТРАФІКУ
Національний авіаційний університет
sp_baby_2012@mail.ru
Запропоновано спосіб виявлення скритої шумом періодичності трафіку та оптимальне
оцінювання параметрів першої гармоніки трафіку. В ролі критерію оптимальності вибрана відстань у просторі Евкліда між реалізацією трафіку, що спостерігається, та її
оптимальною оцінкою

Ключові слова: нестаціонарний трафік, періодичність трафіку, оцінювання трафіку
трафіку та оптимального оцінювання паВступ
Передача інформації по гетероген- раметрів першої гармоніки трафіку;
розробити математичні моделі
ним комп’ютерним мережам супроводжується неминучою дією завад і спотворень, гармоніки трафіку і завади та скласти й
обумовлених характеристиками систем розв’язати рівняння оптимізації параметпередачі інформації, тому актуальним в рів гармоніки трафіку.
задачах оптимального управління нестаціонарним трафіком є оптимізація моделювання і виділення корисної складової
випадкового трафіку, викривленого завадою [1-3].
Для оперативного оптимального
управління обслуговуванням трафіку, в
першу чергу, важливе визначення добової
періодичності трафіку. Це дозволяє вчасно організувати оптимальне обслуговування і маршрутизацію трафіку за певним
чином вибраними критеріями оптимальності, забезпечити наперед обрані показники якості та ефективності передачі даних в комп’ютерних мережах.
Мета дослідження
Метою дослідження є розробка
способу виявлення скритої шумом періодичності трафіку та оптимальне оцінювання параметрів першої гармоніки трафіку
в
телекомунікаційних
і
комп’ютерних мережах.
Для досягнення мети ставляться і
розв’язуються наступні задачі:
обґрунтувати початкові дані і
вибрати критерій оптимальності в задачах
виявлення скритої шумом періодичності

Постановка
задачі
дослідження
Основною початковою інформацією, як правило, є дані, що отримують від
сніферу у вигляді реалізацій трафіку за
певний час спостереження. Тому доцільно
припустити, що спостерігається така реалізація трафіку, яка має довжину не менше двох, трьох періодів трафіку, що дозволяє оптимально оцінювати його параметри. Трафік має добову, тижневу, місячну, річну та інші види періодичності.
Надалі вважається справедливою гіпотеза про те, що на виході сніферу спостерігається реалізація трафіку Z(t), довжиною приблизно два періоду, що має
корисну складову X(t) (корисний сигнал) і
адитивну заваду Y(t) (шум). Тому для побудови математичної моделі зашумленого
трафіку Z(t) необхідно розробити математичну модель корисного сигналу X(t) і
математичну модель завади Y(t).
На першому етапі досліджень вимірюється основна (перша) гармоніка трафіку, тому математична модель корисного
сигналу має вигляд:

X ( A1 ,ω1,φ1, t) = A1[cos(ω1t ) cos(φ1 ) - sin(ω1t) sin(φ1) ].

( 1)
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де A1 - амплітуда, ω1 - кругова частота, φ1
– початкова фаза сигналу, t - час.
Адитивна завада розглядається як
високочастотний вузькополосний процес,
що має частоту ω0 набагато більшу частоY ( A 0 ,ω0,ϕ0,t) =

A0
h
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ти ω1 корисного сигналу, задану початкову фазу ϕ0 і амплітуду A0, що визначається заданим відношенням сигнал/шум h за
потужностями:

[cos(ω 0.t) cos(ϕ0 ) - sin(ω 0.t) sin(ϕ0) ].

( 2)

Таким чином, математична модель періодичного трафіка включає шість параметрів, залежить від часу і має такий вигляд:
Z ( A1,ω 1,φ 1, A 0 ,ω 0 ,ϕ 0 , t)

Частота завади
ω 0 = n 0.ω1

= X ( A1 ,ω 1,φ 1, t ) + Y ( A1, h,ω 0 ,ϕ 0 , t )

( 4)

визначається через масштабний коефіцієнт n0 , що значно більший 10, та частоту
корисного сигналу ω1.
Для досліджень задається початкова
фаза завади як поточна дискретна змінна
за допомогою формули
k π
,
k = 0, 1 ,…, n1 , ( 5)
ϕ 0=
n1 2
Z(t,h, n 0 , k ) = A1

де k – поточний індекс фази завади,
n1 загальне число можливих значень фази
завади, φ0 ∈ [-π/2, π/2].
Формули (3–5) дозволяють визначити модель трафіка (3) через три параметри
завади і досліджувати вплив цих параметрів на процедуру оптимального оцінювання параметрів трафіка на фоні завади.
З урахуванням цих формул модель періодичного трафіка можна представити у
такому компактному замкнутому вигляді:

[cos(ω1t - φ1) +

Основна частина
Статистичні задачі оптимального
оцінювання параметрів сигналів на фоні
завади вирішують за допомогою критерію
максимальної правдоподібності у припущені, що оцінки мають гаусовський роз-

( 3)

k π
1 cos( ω t )]
n0 1
n
2
h
1

( 6)

поділ. Якщо вважати у першому наближенні справедливим це припущення, можна в ролі критерію оптимальності обирати критерій методу найменших квадратів у такому вигляді

S(A1,ω1,φ1) = ∑T2 [Z(h, n0 , k , t ) - X ( A ,ω ,φ , t )]2 ,
t
1 1 1

( 7)

де t – моменти часу взяття відліків, T2 –
Для складання рівнянь беруться подовжина реалізації.
хідні від критерію по керованим змінним
Обмеження в цієї задачі відсутні, і дорівнюються нулю. В результаті застотому оптимальні оцінки параметрів кори- сування цього стандартного методу отрисного сигналу отримують із розв’язання мується наступна система рівнянь оптимісистеми з трьох рівнянь, яку отримують зації оцінок параметрів періодичного
стандартним методом пошуку таких зна- трафіку:
чень керованих змінних, які доставляють
мінімум критерію (7).
( 8)
∑t [Z (h, n0, k , t) - X ( A1,ω1,φ1, t )]cos(ω1t - φ1) = 0
∑t [Z (h, n0 , k ,t ) - X ( A1,ω1,φ1, t )]sin(ω1t - φ1)t = 0

( 9)
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∑t [Z (h, n0, k ,t ) - X ( A1,ω1,φ1, t )]sin(ω1t - φ1) = 0
З рівняння (8) оптимальна оцінка або поки нев’язка рівняння не стане менамплітуди знаходиться в аналітичній фо- шою за наперед заданої величини.
Для застосування цього методу ріврмі
няння оптимізації приводяться до зручно∑ [Z (h, n0 , k , t) cos(ω1t - φ1)
A1opt = t
(11)
го для визначення нев’язки вигляду. Суть
∑t cos(ω1t - φ1) 2
цього перетворення полягає в тому, що в
Ця формула є узагальненням фор- рівняннях оптимізації визначають ліві та
мули перетворення Фур’є на випадок, ко- праві частини, різниця між якими створює
ли сигнал є викривлений завадою, або має нев’язку рівняння, яка є функцією значення оптимальної оцінки. Коли значення
погрішності вимірювань.
Для розв’язання рівнянь оптимізації оцінки дорівнюється з певною погрішнісчастоти (9) і фази (10) розроблено чис- тю оптимальному значенню, нев’язка рівленний графоаналітичний ітераційний ме- няння «проходить через нуль». Це дозвотод (ГАІМ), що дозволяє отримувати оп- ляє зафіксувати довжину інтервалу, в
тимальні оцінки частоти і фази з наперед якому знаходиться оптимальна оцінка із
заданою погрішністю, а також і відповідзаданою точністю.
Сутність цього методу полягає в то- ну середню довжину нев’язки. Точність
му, що інтервал оптимального оцінюван- визначення оптимальної оцінки зручно
ня, в якому знаходиться оптимальна оцін- задавати в кількості знаків після крапки.
Для розв’язання рівняння (9) оптика, на початку ітераційного процесу визначають за графіками критерію оптима- мізації оцінки частоти ω1 основної гармольності, а потім його поступово зменшу- ніки визначається ліва (12), права (13) чають до тих пір, поки відносна погрішність стина і нев’язка (14) рівняння:
оцінки не стане меншою наперед заданої
LP1(ω1) = ∑t X ( A1,ω1,φ1,t)sin(ω1t - φ1)t ,
(12)
RP1(ω1, h,n0, k) = ∑t Z (h, n0, k,t)sin(ω1t - φ1)t ,

(13)

∆LP1(ω1, h,n0, k) = LP1(ω1) - RP1(ω1, h,n0, k) .

(14)

Аналогічно визначається ліва, права зації оцінки початкової фази φ1 основної
частину та нев’язка рівняння (10) оптимі- гармоніки.
LP2(φ1) = ∑t X ( A1,ω1,φ1, t) sin(ω1t - φ1) ,
(15)
RP2(φ1, h, n0, k,) = ∑t Z (h, n0, k,t)sin(ω1t - φ1) ,

∆LP2(φ1,h,n0,k,) = LP2(φ1) - RP2(φ1,h,n0,k,) .

За результатами досліджень оптимальних рішень рівняння (14) було встановлено, що при любих значеннях частоти і індексу початкової фази завади існує
закономірний зв'язок (пропорція) між відношеннями сигнал/шум і середніми довжинами нев’язки, який відображається
еквівалентними формулами:
∆1(ω1,h2,n0,k) h2 = ∆1(ω1,h1,n0, k) h1 , (18)
∆1(ω ,h2,n , k)
1
0 = h1
∆1(ω ,h1,n , k)
h2
1
0

(19)

(16)
(17)

Ці формули дозволяють по середній
нев’язці ∆1(ω1, h1, n 0 , k ) , що була визначена при обраному відношенні h1 сигнал/шум і певних значеннях параметрів
n0, k, визначати середню нев’язку
∆2(ω1, h2, n 0 , k ) при будь-якому іншому
відношенні h2 сигнал/шум. Тому використання виявленої закономірності та формул (18), (19) дозволяє суттєво спростити
розрахунки показників точності оптимальних оцінок частоти.
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Метою оптимального оцінювання є
визначення оптимальної оцінки істинного значення трафіку по викривленій завадою реалізації трафіку.
Цикл першої ітерації оптимального
оцінювання параметрів періодичного викривленого завадою трафіку має такий
вигляд: «попередня оцінка періоду по реалізації трафіку – визначення кругової частоти трафіку – оптимальне оцінювання
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фази першої гармоніки трафіку за допомогою рівняння (17) - оптимальне оцінювання амплітуди першої гармоніки трафіку за допомогою рівняння (11) - оптимальне оцінювання кругової частоти першої
гармоніки трафіку за допомогою рівняння
(14). Далі ітераційний процес продовжується до отримання оптимальних оцінок
параметрів трафіку з наперед заданою точністю.

1

X (t1)
Y (t1)
Z01( t1)

0.5
0

− 0.5
−1

0

0.5

1

1.5

2

t1
Рис. 1. Реалізації корисного сигналу X(t1), завади Y(t1) та викривленого завадою сигналу
Z01(t1) при відношенні сигнал/шум h01 = 81

На рис. 1 наведено приклад реалізації Z(t1) періодичного трафіку, викривленого завадою, зображеної в квазінеперевному часі t1 при відношенні сигнал/шум h01 = 81. Штрих-пунктирною

лінією позначено істинне значення X(t1)
трафіку, неперервною лінією – заваду
Y(t1). Добре видно, як завада спотворює
сигнал.

0.14

S01 (ω11 , 81) 0.113
S01 (ω11 , 162) 0.085
S01 (ω11 , 243)
0.058
0.03
6.25

6.271

6.292

6.313

6.334

ω11
Рис. 2. Графіки залежності критерію оптимізації від частоти
при різних значеннях відношення сигнал/завада

На рис. 2 показані графіки залежності критерію оптимізації від частоти при
різних значеннях відношення сигнал/завада. Вони показують існування мі-

німумів, що дозволяє розв’язувати численним графоаналітичним ітераційним
методом рівняння оптимізації оцінок параметрів періодичного трафіку.
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Рис. 3. Реалізації викривленого завадою сигналу Z(t1), самого сигналу X(t1)
та його оптимальної оцінки X101(t1)

На рис. 3 відображені підсумкові
результати оптимального оцінювання
основної гармоніки періодичного трафіку. Аналізуючи графіки рис.3, можна помітити, як впливає завада на визначення
оптимальної оцінки періодичного трафіку. Із-за зміщенності оптимальних оцінок
амплітуди, частоти і фази оптимальна
оцінка основної гармоніки трафіку теж є
зміщеною.
Висновки
Поставлені і розв’язані задачі обґрунтування початкових даних виявлення
скритої шумом періодичності трафіку та
оптимального оцінювання параметрів
першої гармоніки трафіку в телекомунікаційних і комп’ютерних мережах.
Вибрано критерій оптимальності та
розроблені математичні моделі випадкового періодичного трафіку та завади.
Складено та розв’язані рівняння оптимізації параметрів періодичного трафіку і отримані оптимальні оцінки параметрів гармонічного трафіку.
Розроблено алгоритм оптимізації
параметрів гармонічного трафіку в телекомунікаційних і комп’ютерних мережах.
Практичне застосування запропонованого способу виявлення скритої шумом періодичності трафіку та оптимальне оцінювання параметрів гармоніки
трафіку дозволяє всебічно дослідити усі
закономірності моніторингу гармонічного трафіку з урахування усіх параметрів
корисних сигналів і завад, будувати
більш складні оптимальні процедури.
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ЗАКОН УПРАВЛІННЯ НАЯВНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ПОВІТРЯНОГО
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Показано результати дослідження режиму автоматичного виходу повітряного судна на
друге коло шляхом оцінки наявної енергії. Процес автоматичного виходу повітряного судна на друге коло розглянуто як просторовий маневр літака. Надано результати чисельного моделювання режиму автоматичного виходу літака на друге коло з урахуванням
обмеження на кут крену. Розроблено закон управління наявною енергією повітряного судна, який враховує одночасно і поточний крен, і фактичне значення наявної енергії. При
цьому забезпечується розгін повітряного судна за швидкістю та набор висоти, а також
вимога щодо забезпечення мінімального градієнту траєкторії виходу на друге коло
Ключові слова: автоматичний вихід літака на друге коло,закон управління наявною енергією літака, система автоматичного управління.

Вступ
Автоматичне керування виходом
повітряного судна (ПС) на друге коло, яке
було розглянуте у роботі [1], ґрунтується
на управлінні розподілом наявної енергії
літака для його розгону за швидкістю та
для набору висоти тільки у вертикальній
площині.
Сучасні схеми виходу ПС на друге
коло можуть передбачати просторовий
маневр під час польоту, починаючи з дозволеної висоти 120 м. Отже, необхідно
дослідити виконання вимоги, щодо забезпечення мінімального градієнту траєкторії виходу на друге коло під час просторового руху літака.
Постановка задачі
Проаналізувати закон управління
наявною енергією ПС під час автоматичного виходу на друге коло з маневруванням, котре починається з висоти 120 м.
Удосконалити закон управління наявною
енергією ПС з метою забезпечення мінімального градієнту набору висоти під час
автоматичного виходу на друге коло.
Аналіз автоматичного виходу
ПС на друге коло під час маневру
Динаміку просторового руху центра мас
літака запишемо у перевантаженнях у
траєкторній системі координат [2]:

V&K = g (n xa − sin θ );

θ& = g (n cos γ − n sin γ − cos θ );
ya
a
za
a

VK

g
Ψ
&
 = − V cos θ (n ya sin γ a + n za sin γ a );
K

 X& = VK cos θ cos Ψ;

H& = VK sin θ ;
Z& = −V cos θ sin Ψ,
K


(1)

де VK - земна швидкість центра мас; n xa тангенціальне перевантаження; θ - кут
нахилу траєкторії; n ya - нормальне швидкісне перевантаження; γ a - швидкісний
кут крену; n za - поперечне швидкісне перевантаження; Ψ - кут шляху; X - повздовжня координата; Н – висота польоту; Z – бокова координата.
Вирішуючи спільно 1-е та 5-е рівняння
системи (1) одержимо рівняння вертикальної швидкості у вигляді [1]:
Vy =

n xa VK
.
V dV K
1+ K
g dH

(2)

З урахуванням 4-го та 5-го рівнянь системи (1) рівняння (2) має вигляд:
Vy =

n xaV K
.
V K dV K 1
1+
g dX tgθ

(3)

З рівняння (3) слідує, що при сталому наборі висоти, при постійному куту
нахилу траєкторії, вертикальна швидкість
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залежить від розгону літака за дальністю
польоту. Так, при постійній швидкості
літака, вся наявна енергія літака спрямована на набір висоти. З таких умов вертикальну швидкість будемо називати наявною вертикальною швидкістю і позначати
як
V yнв = n xaV K .
(4)
З умов набору висоти тільки у вертикальній площині повний градієнт набору визначається як
 P cos(α + ϕ ) 1 
η пв = arctg 
−  ⋅ 100%,
mg
K


(5)

де P - сумарна сила тяги двигунів; ϕ кут встановлення двигуна; α - кут атаки;
X - лобовий опір; m - маса літака; K - аеродинамічна якість.
З третього рівняння системи (1) бачимо, що кут нахилу траєкторії визначається як повздовжніми параметрами руху
літака, так і боковими. Під час виходу на
друге коло до висоти 120 м бокові параметри руху не впливають на кут нахилу
траєкторії, тому що керування у боковій
площині спрямовано на стабілізацію магнітного курсу літака. Починаючи з висоти
120м схема виходу на друге коло, залежно від аеродрому посадки, може включати також необхідність керування по крену. Друге рівняння змінного кута нахилу
траєкторії системи (1)
g
(n ya cos γ a − n za sin γ a − cosθ ) (6)
θ& =
VK
показує, що при керуванні по крену з постійним нормальним перевантаженням
кут нахилу траєкторії буде зменшуватись:
перший доданок зменшується, другий
доданок завжди більше нуля і збільшується.
У вертикальній площині, при польоті без крену, сила ваги урівноважується
підйомною силою. При нахиленні літака
ця рівновага порушується. Для відновлення балансу сил у вертикальній площині необхідно збільшити підйомну силу.
Тоді, траєкторне перевантаження при розвороті літака буде обчислюватись як [2]
1
nУТ =
.
(7)
cos γ

З урахуванням рівняння (7) повний
градієнт
набору висоти при розвороті літака
буде визначатися як
 P cos( α + ϕ )
1
cos γ −  ⋅ 100 % (8)
η пов = arctg 
mg
K



У роботі [1] показано підхід до керування уходом на друге коло за критерієм енергетичного швидкісного підйому.
Головною ідеєю є керування розподілом
наявної енергії літака на розгін та на набір
висоти. При цьому керуючим сигналом є
задана вертикальна швидкість, котра визначається за законом управління як [1]
V узад = К розпV унв ,

(9)

де К розп - коефіцієнт розподілу наявної
енергії в набір висоти та на розгін літака.
Головною вимогою при оцінці набору є
забезпечення значення повного градієнту
не менше ніж його мінімальне значення:
3,2% зі всіма працюючими двигунами і
від 2,1 до 2,7% при відмові одного з двигунів [3].
На рис. 1-10 показані результати математичного моделювання автоматичного
заходу на посадку ПС та виходу на друге
коло за критерієм розподілу енергії на розгін та в набір висоти. Індексом «1» позначені параметри польоту під час виходу
на друге коло при відсутності розвороту
(поточний крен дорівнює нулю). У якості
об’єкту керування обраний транспортний
літак, характеристики якого показані в
роботі [4].
Автоматичний вихід ПС на друге
коло виконено з режиму автоматичного
заходу на посадку з висоти 11 м (рис. 1).

Рис. 1. Поточна висота Н1, задана висота початку виходу на друге коло Нвих=11м, задана
висота другого колу Нк

З рис. 2 бачимо, що поточний градієнт, обчислюваний як
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(10)

менше, ніж повний градієнт (5) і відповідає вимогам до мінімального значення
повного градієнту 3,2%

Рис. 5. Поточна вертикальна швидкість Vy1,
наявна вертикальна швидкість V унв 1 , задана
вертикальна швидкість Vyзад1
Рис. 2. Мінімальний градієнт ηмін=3,2%,
поточний градієнт η1 та повний градієнт ηпов

На рис. 3 показано процедуру розгону літака під час набору висоти за критерієм швидкісного підйому та під час
програмного прибирання закрилків і передкрилків за швидкістю (рис. 4) .

Рис. 6. Кут тангажу
, кут нахилу траєкторії
кут атаки α1 під час автоматичного
заходу на посадку та виходу на друге коло
Рис. 3. Приладова швидкість Vпр1, задана
швидкість Vпрзад під час автоматичного заходу на посадку ПС та виходу на друге коло

Рис. 4. Процедура приборки закрилків δз та
передкрилків δпр під час виходу ПС на друге
коло

Рис.7. Поточне траєкторне перевантаження
nут1 під час автоматичного заходу ПС на посадку та виходу на друге коло
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Рис. 8. Збалансоване кермо висоти δвзбал та
відхилення керма висоти δв1 під час автоматичного заходу ПС на посадку та виходу на
друге коло

де Pвзл- сила тяги двигунів в режимі зліт.
Динаміка зміни сили тяги враховує прийомистість двигунів (рис. 10).
На рис. 11-16 показані результати
математичного моделювання автоматичного виходу ПС на друге коло під час розвороту на 900, який починається з висоти
120 м над рівнем злітно-посадкової смуги.
Індексами «2» та «3» позначені параметри
польоту під час розвороту з граничним
кутом крену відповідно 250 та 300.
З рис. 11, 12 бачимо, що траєкторія
виходу на друге коло суттєво відрізняється за поточним градієнтом: при граничному крені 250 поточний градієнт дорівнює мінімальному на висоті 290м, при
граничному крені 300 – менше ніж 3,2% у
діапазону висот 215-255м.

Рис. 9. Відхилення рукояток управління двигунів під час автоматичного заходу на посадку та виходу на друге коло

Рис. 11. Поточні висоти під час виходу ПС на
друге коло без розвороту (Н1) та з розворотом на 900 (Н2, Н3)

Рис. 10. Поточна відносна сила тяги двигунів
Рвід1, мінімальна Рвідмін та максимальна
Рвідмакс відносні сили тяги

На рис. 10 показано зміна відносної
сили тяги двигунів під час режиму автоматичного заходу на посадку та виходу на
друге коло, що розраховується за формулою
Р від1 =

P
,
Pвзл

Рис. 12. Поточні градієнти під час виходу ПС
на друге коло без розвороту (η1) та з розворотом на 900 (η2, η3)

З рис. 13 бачимо, що наявна вертикальна швидкість під час розвороту літака
зменшується не суттєво. Тобто, є запас
наявної енергії. Починаючи з висоти
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200м приладова швидкість збільшується з
причини крену літака (рис. 14). Суттєво
зменшується вертикальна швидкість літака (рис. 15).

Рис. 16. Поточні кути крену γ2, γ3 під час
виходу ПС на друге коло з розворотом на 900
з урахуванням граничного значення крену
відповідно 250 та 300
Рис. 13. Наявні вертикальні швидкості Vyнв1
та Vyнв2, Vyнв3 під час виходу ПС на друге
коло відповідно без розвороту та з розворотом на 900

Рис. 14. Поточні приладові швидкості Vпр1
та Vпр2, Vпр3 під час виходу ПС на друге
коло відповідно без розвороту та з розворотом на 900

Удосконалений закон управління наявною енергією повітряного судна під час автоматичного
виходу на друге коло
Закон управління наявною енергією
ПС під час автоматичного виходу на друге коло є закон розподілу цієї енергії на
розгін за швидкістю та в набір висоти [1].
Практичне розробка цього закону є формування заданої вертикальної швидкості з
метою виходу ПС на друге коло [1]. Отже, закон формування заданої вертикальної швидкості і є законом управління наявною енергією ПС.
Удосконалений закон заданої вертикальної швидкості під час автоматичного
виходу ПС на друге коло має наступний
вигляд
V узад = К розп (γ , V унв ) ⋅ V унв ,

де
К розп =

Рис. 15. Поточні вертикальні швидкості під
час виходу ПС на друге коло без розвороту
(Vу1) та з розворотом на 900 (Vу2, Vу3)

K 1 (γ )
К 2 (V унв ),
cos γ

(10)

(11)

0.1γ , для γ ≤ 300 ;
K1 (γ ) = 
для γ > 300 ,
3,
для V унв ≤ 0 м / с;
0.6,
K2 = 
0,04 ⋅ V унв , для V унв > 5 м / с.
На рис. 17-24 показані результати
математичного моделювання виходу ПС
на друге коло під час розвороту на 900,
який починається з висоти 120м над рівнем злітно-посадочної смуги. Індексами
«3» та «4» позначені параметри польоту

96
під час розвороту з обмеженим кутом
крену 300, які відповідають законам керування (9) (індекс «3») та (10) (індекс «4»).
Траєкторія набору висоти та розгону
за швидкістю під час розвороту, при дії
закону (10), суттєво наближається до
траєкторії виходу на друге коло при відсутності розвороту (див. рис.11, 17 та
рис.14, 18). Тобто бачимо, що згідно закону (10) суттєво використовується запас
наявної енергії літака.

точний градієнт суттєво відрізняється від
результату дії закону (9) (рис. 19).

Рис. 19. Поточні градієнти під час виходу ПС
на друге коло без розвороту (η1) та з розворотом на 900 (η3, η4)

Рис. 17. Поточні висоти Н3, Н4 під час виходу ПС на друге коло з розворотом на 900.
Н4(t) відповідає закону (10)

Рис. 20. Поточні вертикальні швидкості під
час виходу ПС на друге коло без розвороту
(Vу1) та з розворотом на 900 (Vу3, Vу4)

Рис. 18. Поточні приладові швидкості під
час виходу ПС на друге коло без розвороту(Vпр1) та з розворотом на 900 (Vпр3, Vпр4)

Звернемо увагу на те (рис.21), що
наявні вертикальні швидкості при дії законів (9) та (10) відрізняються не суттєво
на ділянках часу 200-235 с, тобто на ділянці принципової оцінки поточного градієнту. Але для закону (10) помітним є те,
що задана вертикальна швидкість «працює» більш енергійно (рис. 22), тому і по-

Рис. 21. Наявні вертикальні швидкості під
час виходу ПС на друге коло без розвороту
(Vунв1) та з розворотом на 900 (Vунв3,
Vунв4)
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Рис. 22. Задана вертикальна швидкість
Vyзад3, яка розрахована за законом
управління (9), та Vyзад4 – за законом
управління (10)
Рис. 23 демонструє роботу закону
формування коефіцієнту розподілу наявної вертикальної швидкості в набір висоти та на розгін літака (11). Бачимо, що під
час розвороту коефіцієнт розподілу більшу частину наявної енергії перерозподіляє в набір висоти. Поточні кути атаки
(рис. 24) у всіх розглянутих випадках знаходяться в експлуатаційному діапазоні.

Рис. 23. Коефіцієнти розподілу наявної енергії під час виходу ПС на друге коло без розвороту (Крозп1) та з розворотом на 900
(Крозп3, Крозп4)
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Висновки
Запропонований удосконалений закон управління наявною енергією ПС під
час автоматичного виходу на друге коло
дозволяє:
1)
цілеспрямований перерозподіл
наявної енергії в набір висоти і на розгін
під час виходу на друге коло з розворотом, який починається з висоти 120м;
2)
виконання вимоги до мінімального градієнту набору висоти завдяки
закону управління заданою вертикальною
швидкістю, який
враховує одночасно
поточний кут крену та наявну енергію
ПС.
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Рис. 24. Поточні кути атаки α1 та α3, α4 під
час виходу ПС на друге коло відповідно без
розвороту та з розворотом на 900
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Formulation of the problem
Continuous descent operations (CDO)
is one of several tools available to aircraft
operators to increase safety, flight predictability, and airspace capacity, while reducing
noise, controller-pilot communications, fuel
burn and emissions [1]. Over the years, different route models have been developed to
facilitate CDO and several attempts have
been made to strike a balance between the
ideal fuel efficient and environmentally
friendly procedures and the capacity requirements of a specific airport or airspace.
Future developments are expected to
allow different means of realizing the performance potential of CDO without compromising the optimal airport arrival rate.
The core CDO concept at the heart of this
work will also apply to increasingly sophisticated methods of facilitating CDO.
CDO are enabled by airspace design,
procedure design and facilitation by ATC, in
which an arriving aircraft descends continuously, to the greatest possible extent, by employing minimum engine thrust, ideally in a
low drag configuration, prior to the final approach fix/final approach point. An optimum
CDO starts from the top-of-descent (TOD)
and uses descent profiles that reduce controller-pilot communications and segments of
level flight. Furthermore it provides for a

reduction in noise, fuel burn and emissions,
while increasing the predictability of flight
path to both controllers and pilots as well as
flight stability.
Standardization of procedures is important for flight safety and need to be designed and presented in an unambiguous
manner. For the procedure designer, it is important to understand the flight characteristics, limitations and capabilities of aircraft
expected to perform CDO, as well as the
characteristics of the airspace and routes
where it will be used.
For airport operators and environmental entities, it is important to understand
the extent and limitations of environmental
benefits, aircraft performance, and airspace
limitations when proposing to introduce CD
operations. Considering the high cost of fuel
and growing concerns about the environment
and climate change, collaborating to facilitate CDO is an operational imperative where
all stakeholders will benefit.
Analysis of last research and
publications
Maintenance of safety during all
phases of flight is impotent problem for the
aviation community. Depending on the airspace concerned, and the method of CDO
facilitation chosen, optimizing the benefits of
CDO will be maximized by a review of the
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airspace configuration for CDO, taking into
account separation and sequencing requirements. The design and operation of both strategic and tactical de-confliction measures
should take into account the profile envelopes expected to be followed by the range
of aircraft using the procedures, in order to
facilitate CDO to the extent possible. The
problem of the airspace configuration for
CDO was description in studies [1, 2].
Purpose:
The purpose of this work is to describe
the main aspects of continuous descent operations. The article describes an algorithm
of the forecast of continuous descent path.
Advantages of CDO application
CDO offer the following advantages
[1]:
- more efficient use of airspace and arrival route placement;
- more consistent flight paths and stabilized approach paths;
- reduction in both pilot and controller
workload;
- reduction in the number of required
radio transmissions;
- cost savings and environmental benefits through reduced fuel burn;
- reducing the incidence of controlled
flight into terrain (CFIT); and
- operations authorized where noise
limitations would result in operations being
curtailed or restricted.
Depending on the airspace concerned,
and the method of CDO facilitation chosen,
optimizing the benefits of CDO will be
maximized by a review of the airspace configuration for CDO, taking into account
separation and sequencing requirements. The
design and operation of both strategic and
tactical de-confliction measures should take
into account the profile envelopes expected
to be followed by the range of aircraft using
the procedures, in order to facilitate CDO to
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the extent possible. If ATC were to lose the
flexibility to fully optimize sequencing and
management of arrival flows, there could be
a risk of reduced capacity and efficiency.
Thus CDO should not be achieved at the expense of safety, capacity, flight efficiency or
expedition and should be considered as being
«the art of the possible» and, while «highly
desirable» it is not to be achieved at any cost.
Early sequencing of aircraft can assist
in increasing both the frequency and duration
of CDO performed, especially during high
traffic density level periods.
Adaptive algorithm for calculation of the continuous descent path
Forecast of the flight path is performed through the use of the full descent
gradient (). The full gradient is a function of
altitude, gross weight, outdoor temperature,
engine mode and ratio of airspeed to stall
speed.
Full descent gradient conveniently determined by nomograms presented in fig. 1.
To solve assigned task it is necessary to have
a number of nomograms covering the full
range of engine modes.
Use the formula to calculate the
change of the flight speed [3]:
dV
= g (n X − sin θ ).
dt
where V – true airspeed;
nX– longitudinal overload;
θ – given descent gradient.
Next, we obtain longitudinal overload:
dV
nX =
− sinθ .
gdt
Taking into account that the longitudinal overload (nx) in this case is stationed
(full) descent gradient (η), we obtain the
formula:
dV
η=
− sin θ .
gdt
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a

b

c
Fig. 1. Nomograms for determination of full descent gradient (thrust at idle): a) function of outdoor
temperature (Т), b) function of gross weight (W), c) function of ratio of airspeed to stall speed (r)

On the basis of the obtained gradient
determines the engine mode. Then determine
the fuel consumption.
Change of location in vertical plane of
the airspace depending on the flight time is
given by
dL = ∫ V cosθdt ;
tC

t0

dH = ∫ V sin θdt ,
tC

t0

where tc – time of the completion of mode;
t0 – time of the beginning of mode;
dt– integration step.

The calculation should include adaptive algorithms to improve the accuracy of
the forecast.
For the correction of the forecast of
continuous descent path should be considered the present value of the equivalent wind
in calculation. Conditional wind is called the
equivalent wind (Ue), if its direction coincides with the desired course, and the value
of its speed at a given path flight mode produces the same ground speed, as well as the
actual wind speed [4] is the difference be-
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tween the ground speed and the true airspeed
at a given point of the route of flight:
Ue = W −V ,
where Ue – equivalent wind;
W – ground speed;
V– true airspeed.
Equivalent Wind speed is determined
by the parameters of the actual wind (ground
speed):
W = V cos(DA) + U cos(WTA).
where DA – drift angle;
WTA – wind track angle.
From the equation
sin( DA) sin(WTA) sin( DA + WTA)
=
=
,
U
V
W
follows that
U sin(WTA)
sin(DA) =
,
V
from where
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fore be considered for inclusion within any
airspace concept or redesign.
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2

 U sin(WTA) 
cos( DA) = 1 − 
 ,
V


and ground speed can be represented as
2

 U sin(WTA) 
W = U cos(WTA) + V 1 − 
 ,
V


In view of this relationship can be written:
2

 U sin(WTA) 
U e = U cos(WTA) + V 1 − 
 −V.
V



Equivalent wind is approximately equal to
U e ≈ ∆U = U cos(WTA).
The concept of equivalent wind associated with a specific actual wind and the direction of flight. It is valid only for a limited
area and time. Equivalent wind is especially
useful in cases where it is necessary to consider the influence of the wind around the
flight route or a certain part of it.
Conclusions
In this article we have presented a general algorithm of the forecast of continuous
descent path and described influence of wind
on the flight path.
In addition, we have described the
main aspects of continuous descent operations. CDO can enable several specific strategic objectives to be met and should there-
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Введение
Традиционный подход к выбору
оператора, через которого совершается
телефонный вызов, основан только на
общем международном телекоммуникационном плане нумерации (рекомендация
ITU-T E.164) [1]. Маршрутизация происходит по заранее подготовленной таблице
соответствия номеров и направлений. Такой подход практичен в том случае, когда
у оператора телефонии имеется только
один выход на определенную сеть. С появлением IP-телефонии, у операторов появилась возможность связывать свои сети
друг с другом без использования дорогостоящих канальных подключений; теперь
у одного оператора имеется множество
вариантов подключения к различным сетям по различной стоимости и с различным качеством предоставления услуг.
При таком многообразии маршрутов
прохождения телефонного звонка потребовался алгоритм выбора маршрута вызова. Одним из способов решения данной
задачи является алгоритм LCR (Least Cost
Routing). LCR выбирает маршрут по критерию наименьшей стоимости, при этом
звонок направляется через оператора,
предложившего минимальный тариф [2].
Использование LCR может негативно сказаться на качестве связи по ряду направлений, поскольку в погоне за наименьшими тарифами некоторые операторы
могут экономить на качестве предоставляемых услуг. В такой ситуации администратор вынужден вручную изменять маршрутизацию вызовов. Это лишь один

пример вмешательства администратора в
маршрутизацию вызовов в VoIP системе,
а таких примеров множество. В большинстве случаев современные VoIP системы
не работают без «ручного» контроля и
управления администратором.
Для устранения этого недостатка разработан алгоритм выбора наилучшего
маршрута вызова с учетом критериев качества и стоимости. Предлагаемый алгоритм реализует прохождение телефонного вызова от одного абонента к другому
по маршруту, обеспечивающему как наименьшую стоимость минуты разговора,
так и приемлемое качество телефонного
соединения.
Целью статьи является описание подхода к повышению соотношения качество/стоимость связи, основанного на применении алгоритма выбора наилучшего
канала связи для голосового вызова из
множества возможных.
Выбор маршрута голосового
вызова
В работе [3] подробно рассмотрены
и обоснованы принципы выбора маршрута голосового вызова с учетом качества и
стоимости связи, основными из которых
являются следующие:
•
маршрутизация рассматривается как фиксированная [4];
•
рассчитываются только наиболее загруженные направления;
•
перед выбором маршрута проверяются дополнительные требования
(поддержка протоколов факсимильных
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сообщений – T.38, G711; поддержка шифрования голосовой связи SRTP/TLS) и исключаются неподходящие маршруты из
выбора;
•
перед выбором маршрута проверяется доступное количество свободных линий на направлении;
•
с некоторой периодичностью
обновляется список наиболее загруженных направлений.
На современном этапе развития сетей IP-телефонии процедура выбора маршрута может быть реализована на софтсвичах и программируемых цифровых
АТС с поддержкой VoIP как у операторов
связи, так и в крупных компаниях для
усовершенствования маршрутизации голосового трафика внутри собственной сети и для выхода на провайдеров международной, междугородней, мобильной
связи. Под усовершенствованием маршрутизации подразумевается возможность
использования экономических преимуществ маршрутизации по критерию наименьшей стоимости в симбиозе с маршрутизацией по показателям качества предоставляемых услуг. Удовлетворение перечисленных требований позволит при
сохранении конкурентных преимуществ
IP-телефонии поднять качество обслуживания на более высокий уровень.
Требования к алгоритму, основанные на вычислительных ресурсах
С одной стороны, аппаратные устройства коммутации и маршрутизации
VoIP не обладают высокой вычислительной мощностью, а с другой – загруженность телефонных сетей обладает явной
цикличностью и имеет свои пики нагрузки и свои спады. Периоды пиков и спадов
для корпоративных сетей и сетей общего
пользования различны, но времена циклов одинаковы (24 часа, неделя, месяц).
Периоды спадов нагрузки можно использовать для выполнения ресурсоемких
операций, таких как расчет и анализ базы
данных вызовов из CDR (Call Detail
Record). Многие софтсвичи дают возможность сохранять CDR в CSV файле либо в
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базе данных (БД). Для удобства работы
данные записи следует хранить только в
виде БД (MySQL, MS SQL, PostgreSQL, и
т.д.). Из работ [3, 5] следует, что для выполнения алгоритма необходимы следующие данные:
•
список направлений провайдеров, через которые направляется более
50% всего трафика (TOP N направлений);
•
значения ASR (Answer Seizure
Ratio) и ACD (Average Call Duration) для
всех провайдеров и направлений.
Расчет этих значений – ресурсоемкий процесс. Например, для получения
ACD нужно рассчитать среднее арифметическое длительности всех звонков по
данному направлению, а таких направлений в таблице тарификации одного провайдера может быть более 20000. Все эти
расчеты предлагается производить в период наименьшей нагрузки – раз в сутки
(чаще всего, в ночное время). Период наименьшей нагрузки легко определяется
администратором из CDR.
Таким образом, можно сформулировать следующие требования к алгоритму
выбора маршрута:
•
алгоритм должен обладать
простотой и низкой требовательностью к
вычислительным ресурсам;
•
расчет ресурсоемких задач
(расчет наиболее загруженных направлений, ASR, ACD) производится в периоды
наименьшей загруженности системы с
некоторой периодичностью;
•
показатели качества рассчитываются с учетом краткосрочных изменений (ASR*, ACD*);
•
с некоторой периодичностью
значения ASR*, ACD* приравниваются к
ASR, ACD.
Исходные данные для работы
алгоритма
Основным источником данных для
всех расчетов служит Call Detail Record
(CDR, или Call Data Record, или Charging
Data Records) – сервис, обеспечивающий
полное журналирование работы телефонной системы. Современные системы голосовой связи на базе VoIP обрабатывают
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огромные объемы данных из-за большого
количества направлений и их различной
стоимости. В большинстве АТС, софтсвичей и программном обеспечении (ПО)
для маршрутизации голосового VoIP трафика присутствует поддержка сервиса
CDR.
Различные производители телефонного оборудования используют разные
названия. В оборудовании Avaya, Nortel,
Siemens, Cisco этот сервис называется
CDR, у Panasonic, LG, Nortel – SMDR
(Station Messaging Detail Record), у
Ericsson – CIL (Call Information Logging).
Под различными названиями скрывается один и тот же смысл – сохранение
полной информации о всех вызовах. CDR
запись – это метаданные, данные о данных. CDR запись содержит поля, значения
в которых полностью описывают сеанс
передачи данных.
В большинстве случаев именно CDR
используется для расчета конечной стоимости звонка для абонента и на сновании
данных из CDR выставляются счета абоненту. CDR является основным инструментом для работы операторского биллинга. Также, используя CDR, операторы
прогнозируют пики нагрузки, строят модели поведения абонентов, рассчитывают
прибыльность или убыточность различных нововведений в тарификации и маркетинговых акциях. В телефонных системах устройства, генерирующие CDR записи, и устройства, обрабатывающие
CDR записи, могут отличаться.
Существует множество ПО для обработки CDR: от простых анализаторов до
сложных биллинговых систем.
В различных системах и на различном оборудовании данные CDR содержат
различные поля, чаще всего они конфигурируемые. В этом разделе рассмотрены

основные поля, необходимые для расчетов биллинга.
Большая часть телекоммуникационного оборудования по умолчанию сохраняет CDR записи в текстовых файлах
*.csv (Comma-separated values); для большего удобства работы с большими объемами данных предпочтительней хранить
CDR в виде БД, например, MySQL. В дальнейшем CDR записи используются как
основной инструмент для анализа и последующей маршрутизации голосовых
вызовов.
На основе данных CDR вычисляются параметры, необходимые для сравнения и анализа перед маршрутизацией звонка, такие как:
ASR (Answer Seizure Ratio) – статистический параметр, определяющий качество связи в заданном направлении через
определенный узел телефонии (или IPтелефонии). ASR рассчитывается, как
процентное отношение числа успешных
вызовов к общему количеству попыток
вызовов в заданном направлении: ASR =
(состоявшиеся сеансы связи / попытки) *
100. Значение ASR может быть от 1 до
100%.
Для расчета ASR из записей CDR в
БД, необходимо сделать выборку из БД,
например, следующего вида:
Select disposition, count(*) from cdr
group by disposition
На выходе запроса получим данные следующего вида:
ANSWERED, 220
BUSY, 74
В данном случае ASR=74%.
Предпочтительней более высокое
значение ASR.
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ACD (Average Call Duration) – статистический параметр телефонии, показывающий среднюю продолжительность вызова
в том или ином направлении. Зна
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Алгоритм выбора маршрута
Шаг №1. Предварительная проверка
направления звонка.
Для передачи факсов через

Рис. 1. Шаг №

чение ACD обычно вычисляется на основе
данных из CDR. Нередко ACD используется операторами для оценки спроса на направления. ASR и ACD определены Международным союзом электросвязи в SG2
рекомендации ITU E.411 [6]: ACD – это
показатель длительности, измеряется в
секундах.
Для расчета ACD из записей CDR в
БД необходимо сделать выборку из БД,
например, следующего вида:
Select sum(billsecs), count(*) from cdr
where disposition = "ANSWERED",
где
select sum(billsecs) – общее количество тарифицируемых секунд,
count(*) from cdr where disposition =
"ANSWERED" – общее количество успешных вызовов.
Предпочтительней более высокое
значение ACD.
Для различных направлений удовлетворительный показатель ACD будет различным, например, звонки на более дорогостоящие направления будут иметь более низкий ACD, чем звонки на более дешевые направления.
Как правило, указанные параметры
предоставляются провайдерами IP-телефонии вместе с тарифными планами. Первоначально можно использовать параметры, предоставляемые провайдером, но в
дальнейшем их лучше рассчитывать самостоятельно по каждому направлению,
исходя из CDR.

VoIP необходима поддержка протокола
T.38 либо кодека G711. Если звонок инициирован для передачи факса, маршрутизировать его через линию, не соответствующую этим критериям, бессмысленно.
Следовательно, первым шагом алгоритма
является проверка возможности получить
необходимую услугу на выбранном направлении. Если звонок инициирован
абонентом, CallerID которого привязан к
факсовому аппарату, следует внести булево значение истины в таблицу требований к звонку в соответствующую колонку.
•
При необходимости шифрования голосового вызова, следует проверять
поддержку и использование протоколов
SRTP/TLS на линиях, доступных для маршрутизации. Если звонок инициирован
абонентом, CallerID которого занесен в
список абонентов, требующих шифрования, следует внести булево значение истины в таблицу требований к звонку в соответствующую колонку.
На следующем этапе (Шаг №2) следует проверить, принадлежит ли необходимое направление звонка к наиболее часто используемым из предварительно составленного списка TOP N направлений.
Если данное направление входит в этот
список, то при выборе провайдеров следует учитывать краткосрочные изменения
параметров качества ASR и ACD, рассчитанных за короткий промежуток времени
(12 часов). Назовем эти параметры ASR* и

106
Направление
звонк а входит в
TOP N?

Да

Выбор дост упных провайдеров по направлению и блокирующим к оофициентам из БД
тарифов
price

Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider2
Provider3

ASR

0,065
0,055
0,061
0,045

ASR*

0,74
0,7
0,73
0,68

ACD

0,81
0,8
0,24
0,7

ACD*

90
79
81
76

120
65
15
48

G711
true
true
true
true

Secure
false
false
true
false

Нет

Выбор доступных провайдеров по направлению и блокирующим к оофициентам из БД
тарифов

Рис. 2. Шаг №2

ACD*. Принцип их расчета аналогичен
оригинальным ASR и ACD, разница лишь
в том, что для расчета берутся не все записи из CDR, а только за последние 12
часов.
Принцип расчета оригинальных ASR
и ACD определен Международным союзом электросвязи в SG2 рекомендации
E.411 [6].
Далее составляется таблица из провайдеров, подходящих по условиям из
Шага №1, в таблицу вносятся значениястоимости, ASR, ACD, ASR*, ACD*. Для направления, не входящего в список TOP N
направлений, составляется аналогичная
таблица без значений ASR*, ACD*.
На третьем этапе (Шаг №3) на основании таблицы из Шага №2 для каждого
направления рассчитывается гибридный
коэффициент
Q
по
формуле
Q=a*price+b*ASR+c*ASR*+d*ACD+e*ACD*,
где a, b, c, d, e – весовые коэффициенты

На четвертом этапе (Шаг №4) выполняется выбор 3-х (более трех попыток
дозвона делать не имеет смысла, так как
время ожидания абонентом будет слишком большим) провайдеров с наибольшими коэффициентами Q и их сортировка по
убыванию значения этого коэффициента.
После выполненных операций получаем
список из трех провайдеров, которые могут предоставить необходимую услугу с
наилучшим качеством по наименьшей
стоимости.
Для линий с ограниченным количеством одновременно возможных голосовых вызовов (E1/T1 потоки, GSM шлюзы
и т.д.) на этапе дозвона (Шаг №5) следует
проверять количество свободных линий.
Для таких линий перед началом звонка и
после его окончания необходимо изменять количество свободных линий на
единицу. На этом этапе алгоритма следует после каждого звонка (как удавшегося,
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Q

Q

Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider2
Provider3

0,8
0,7
0,2
0,5

Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider2
Provider3

0,9
0,8
0,81
0,7

Рис. 3. Шаг №3

параметров (для различных сетей они могут быть различны). Для одних сетей качество важнее стоимости, для других –
наоборот. Для направления, не входящего
в список TOP N направлений, рассчитывается аналогичный гибридный коэффициент Q без учета значений ASR*, ACD*:
Q=a*price+b*ASR+d*ACD. В результатерасчета составляется таблица, содержащая
столбцы: направление, коэффициент Q.
Вы бор и сортировк а п о убы ванию 3х пров айдеров с мак симальны м к ооф ициентом
приоритета

так и неудачного) записывать результат в
БД CDR. Если звонок не удался, следует
попробовать повторить процедуру для
следующего провайдера из списка, составленного на этапе Шаг №4.
После каждого звонка следует проверить, входит ли данное направление в
список TOP N, если да, то значения ASR*
и ACD*следует пересчитать с учетом
данных о последнем звонке и записать в
Вы бор и сортиров к а п о убы ванию 3х пров айдеров с мак симальны м к ооф ициентом
п риоритета

Q
Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider3

Q
0,8
0,7
0,5

Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider3

Рис. 4. Шаг №4
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ACD (сбрасываем и решаем проблему с TOP N

Пользователь звонит
на номер
XXXXXXXXXX

Шаг №1

Проверка блок ирующих коофициентов по Caller-ID из БД абонентов
(T.38, G.711, SRTP/TLS).
G711 - true, Secure - false

Направление
звонка входит в
TOP N?

Да

Выбор доступных провайдеров по направлению и блокирующим коофициентам из БД
тарифов
price

Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider2
Provider3

ASR

0,065
0,055
0,061
0,045

ASR*

0,74
0,7
0,73
0,68

ACD

0,81
0,8
0,24
0,7

ACD*

90
79
81
76

120
65
15
48

G711
true
true
true
true

Шаг №2

Нет

Выбор доступных провайдеров по направлению и блокирующим коофициентам из БД
тарифов

Secure
false
false
true
false
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Q
Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider2
Provider3

Q
0,8
0,7
0,2
0,5

Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider2
Provider3

Выбор и сортировка по убыванию 3х провайдеров с максимальным коофициентом
приоритета

0,9
0,8
0,81
0,7

Шаг №3

Выбор и сортировка по убыванию 3х провайдеров с максимальным коофициентом
приоритета

Q

Q

Provider1_Gold

0,8

Provider1_Silver
Provider3

0,7
0,5

Provider1_Gold
Provider1_Silver
Provider3

0,9
0,8
0,7

Шаг №4

Попытка дозвона на
выбранных
операторов в
порядке приоритета

Есть ли у выбранного
провайдера ограничение
на количество исходящих
линий?
Да

Есть ли
свободные
линии
Нет

Нет
Да

Уменьшить Количество
свободных линий на 1

Шаг №5

Звонок на
Provider1_Gold
Звонок успешен

Есть ли у выбранного
провайдера
ограничение на
количество исходящих
линий?

Звонок не удался

Совершили
три попытки?
Да

Нет

Да

Направление
звонка входит
в TOP N?

Увеличить количество
свободных линий на 1

Выбор следующего
провайдера

Да
Нет

Перерасчет ASR*,
ACD*

Запись в БД CDR
информации о
звонке
Нет

К онец

в TOP
N, если да, то значения ASR* и
Рис. 5. Блок-схема
алгоритма
ACD*, следует пересчитать с учетом
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БД. Эти значения характеризуют изменения параметров качества, их актуальное
состояние, а перерасчет ASR* и ACD* позволит отслеживать изменение качества в
режиме реального времени.
На рис. 5 представлена блок-схема
алгоритма выбора маршрута вызова.
Выводы
Внедрение данного алгоритма в систему маршрутизации голосового трафика
в VoIP сети позволит значительно уменьшить необходимость вмешательства администратора в процесс работы оборудования VoIP сети и автоматизировать выбор маршрута голосового вызова. Учитывая параметры, характеризующие стоимость, качество и его изменение (ASR*,
ACD*), возможно не только предоставить
абоненту наиболее качественную услугу
по минимальной цене, но и оперативно
реагировать на поломки и ухудшение качества услуг провайдеров IP-телефонии
без вмешательства администратора.
Имитационное моделирование работы VoIP сети позволило определить, что
внедрение данного алгоритма дает средний рост показателей качества на 11%
при стоимости минуты разговора, сопоставимой со средней. Следует отметить,
что показатели качества напрямую влияют на прибыль оператора связи. Рост показателя ASR подразумевает, что количество успешных вызовов стало больше,
следовательно, упущенной прибыли – меньше. ACD показывает возросшую среднюю тарифицируемую продолжительность звонка, следовательно, значение в
поле billseс в CDR увеличится и на количество необходимых пользователю звонков придется большее количество тарифицируемых секунд. При росте ASR на
3,6%, ACD на 20% и увеличении стоимости минуты на 0,53%, как в нашем случае,
рост выручки оператора составит 18%.
Данное решение преобразует систе-

му IP-телефонии из статической в гибкую
и динамическую систему, отвечающую
современным требованиям.
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Представлено реалізацію протоколу на базі UDP, оптимізовану за ефективність передачі даних. Приведено результати практичного тестування протоколу, продемонстровано можливість реалізації ефективних та практичних додатків на базі протоколів
UDP
Ключові слова: UDP, протокол, сеансовий рівень

Вступ
Швидке збільшення пропускної здатності комп'ютерних мереж дозволило
розробляти численні додатки, які передбачають інтенсивну обробку даних. Ці
нові додатки можуть виконувати задачі,
починаючи від масової передачі даних
(наприклад, SDSS [20] та e-VLBI), до інтерактивних систем високої пропускної
здатності (наприклад, GeoWall [14]).
Актуальність дослідження
Різні програми ставлять різні вимоги
до послуг передачі даних. Наприклад, додаток GeoWall може віддати перевагу
плавній зміні швидкості передачі даних,
тоді як для додатку SDSS бажано, щоб дані передавалися з максимально можливою
швидкістю в приватних мережах.
Проте, нинішня система Інтернет
призначена для забезпечення підтримки
цілої множини різного типу додатків. Ця
філософія дизайну Інтернету має великий
вплив на розвиток транспортних протоколів. Більшість трафіку в Інтернеті формується за рахунок потоків TCP, але існують
додатки для яких протокол TCP не забезпечує достатнього рівня ефективності. У
контексті високопродуктивних обчислень, TCP добре відомий своєю низькою
ефективністю та справедливим поділом
ресурсів в мережах з високою затримкою
пропускної здатності [5, 13].
Аналіз останніх досліджень
За останні декілька років дослідники
комп'ютерних мереж запропонували бага-

то нових алгоритмів керування перевантаженням для загальної та специфічної
передачі даних [6, 17]. Тим не менше, більшість з цих запропонованих алгоритмів
завершуються моделюванням та обмежуються умовами лабораторних експериментів; мало з них пройшли практичне тестування і випробування в реальних високопродуктивних мережах. З іншого боку,
модифікації мережевого стеку ядра протоколу (наприклад, нові варіанти TCP)
зазвичай вимагають кількох років для
стандартизації, впровадження та широкого розгортання. Справді, з часів появи
протоколу TCP, близько трьох десятиліть
тому, тільки його чотири версії були широко розгорнуті, а саме Tahoe, Reno,
NewReno, і SACK [5, 16, 21].
Хоча на сьогоднішній день все більше мереж отримують швидкість передачі даних 1 Гбіт/с і вище, але як і раніше
актуальною проблемою для грід-додатків
залишається використання широкої смуги
пропускної здатності, через обмеження
існуючих транспортних протоколів мережі [21]. Обмеження діючих мережевих
транспортних протоколів є однією з головних причин, через яку так важко масштабувати додатки з інтенсивним використанням мережевих з'єднань від місцевих
кластерів до глобальних мереж [1, 3, 7,
21].
Протокол управління передачею
(TCP) успішно використовується протягом десятиліть, як основний протокол
транспортного рівня стеку мережних протоколів. Проте останнім часом було пока-
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зано, що TCP має деякі втрати продуктивності при його використанні для високошвидкісних мереж Wide Area, особливо
для географічно віддалених мереж. Алгоритм управління перевантаженням AIMD,
який використовується протоколом TCP,
є досить “бідним” у розкритті доступної
смуги пропусканої здатності і у випадку
великої втрати пакетів у високопродуктивних мережах з досить великими часами
затримки [5].
Дослідники комп'ютерних мереж
працюють над новими транспортними
протоколами і алгоритмами контролю насичення для підтримки високошвидкісних
мереж наступного покоління. Багато робіт, у тому числі варіантів TCP (FAST [4],
BiC [6], Scalable [16], і HighSpeed [23]) і
XCP [15] показали більш високу продуктивність при їх моделюванні. Однак практичне використання в реальних додатках
цих протоколів все ще дуже обмежена через труднощі їх реалізації, встановлення
та обмеження технічного рівня. Користувачі мережі, яким потрібно передавати
великі масиви даних (наприклад, в грідкомп'ютингу) зазвичай звертаються до
рішень рівня додатків, серед яких дуже
популярні протоколи на основі UDP, наприклад SABUL [9], UDT [13], Tsunami
[18], RBUDP [19], FOBS [2] і GTP [22].
Протоколи на основі UDP забезпечують набагато кращу переносимість і
прості в при їх встановленні. Однак, незважаючи на простоту впровадження протоколів на рівні користувача, досить важко налаштувати їх в ядрі, щоб зробити їх
максимально ефективними. Оскільки реалізації рівня користувач не можуть змінити код ядра, можуть бути додаткові перемикання контексту і копіюванням ділянок
пам'яті між рівнем користувача та рівнем
ядра. На високих швидкостях передачі
даних, ці операції дуже чутливі до завантаження процесора і продуктивності протоколу.
Виділення невирішених проблем
Враховуючи перечисленні затруднення та недоліки існуючого стану пере-

дачі даних великого обсягу через високопродуктивні регіонально-розподілені мережі видається доцільним з практичної
точки зору розробка протоколу сеансового рівня для таких мереж.
Новий протокол сеансового рівня
повинен бути cумісним з стандартними
протоколами стеку протоколів OSI-TCP
та UDP. Крім того, він повинен бути адаптований для сучасних мереж, тобто ефективно використовувати пропускну здатність мережі, не залежно від її характеристик. При використанні такого протоколу
не повинні збільшуватися затримки при
переході передачі між різними типами
мереж. Тим самим протокол повинен забезпечити ефективне використання ресурсів крайніх вузлів мережі. У питанні
захищенності - він повинен підтримувати
шифрування даних, тобто він повинен дозволяти підключення протоколів шифрування.
Виклад основного матеріалу
У роботі представлено оптимізацію
ефективності реалізації протоколу на базі
UDP і показано, що за цими ідеями можна
реалізувати ефективні та практичні додатки на базі протоколів UDP. Наприклад,
використання середовища протоколу UDT
(базований на UDP) [13], може легко підтримувати різні алгоритми управління
перевантаженням, наприклад, високошвидкісні TCP [4, 6, 16, 23] або вибуховий RBUDP [23].
Перевагами даного середовища протоколу є:
1.
Нові протоколи на базі UDP
можуть бути швидко прототиповані і випробувані;
2.
Різноманітні алгоритми управління перевантаженням можна легко порівняти експериментально;
3.
Конкретні прикладні протоколи, що використовують UDP, можуть бути розроблені відносно легко.
Також, з використанням даного середовища можуть розроблятися конкретні
протоколи для розподілених даних або
потокових медіа-додатків.
Основним недоліком даного середо-
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вища протоколу є додаткове навантаження самого середовища, які накладають
додаткові витрати протоколу прикладного
рівня у порівнянні з рівнем протоколу ядра.
Для досягнення високої продуктивності, керуються двома принципами:
1.
Не повинно бути піків завантаження процесора, особливо на стороні
отримання даних. Сплески завантаження
CPU можуть призвести до невчасної обрабки прийнятих пакетів, що у свою чергу
приведе до втрати даних передачі. Це
може привести до серйозних проблем, які
спостерігаються в TCP з AIMD, у якому
при втраті пакету, зазвичай, витрачається
багато часу для відновлення передачі даних при з’єднаннях на великих відстаннях.
2.
Загальне завантаження процесора повинно бути якомога меншим. Проста реалізація додатку може запобігти
надмірному використанню центрального
процесора. Крім того, інші операції з обробки даних, які також потребують процесорного часу, часто виконуються паралельно з передачею даних.
Таблиця 1. Середовища експерименту
Ім’я
CPU
onno
Dual Itanium2 1.5GHz
sara77
Dual Xeon 2.4GHz
ncdm171
Dual PowerPC G4 1GHz
win91
Dual Xeon 2.4GHz
ncdm87
Dual Opteron 2.4GHz
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Для перевірки завантаженості центрального процесора (CPU), системних затримок та впливу розмірів пакетів та розмірів буферів на швидкість передачі даних для протоколу UDP було проведено
декілька практичних експериментів.
Експерименти проводилися на п'яти
різних системах. Усі вони були з’єднані з
іншим віддаленим вузлом з аналогічною
конфігурацією, через мережу з пропускною здатністю не менше ніж швидкість
NIC. MTU на стендах становила 1500
байт.
При використанні розміру пакету
UDP 1500 байт і розміру буфера UDP 1
МБ були отримані результати наведені у
таблиці 2. Використання процесора вимірювалося в одиницях МГц/Мбіт, що є
відношенням частоти використання процесора до швидкості передачі даних. Експеримент проводився в локальних мережах. (Частота процесора визначалась, як
сума частот всіх процесорів, які використовувалися додатком при тестуванні. У
деяких системах кількість процесорів була менше 0,5, в яких використовувалася
технологія Hyper-Threading.)
Memory
8 GB
2 GB
2 GB
2 GB
4 GB

NIC
10 GbE
1 GbE
1 GbE
1 GbE
1 GbE

OS
Linux 2.6.0
Linux 2.4.18
Mac OS X
Windows 7
Linux 2.6.8

Таблиця 2. Використання центрального процесора і час затримки для UDP та TCP
UDP
TCP
Ім’я
CPU Util. (MHz/Mbps)
Delay
CPU Util. (MHz/Mbps)
(ms)
Відправка
Отримання
Відправка
Отримання
onno
0.22
0.35
0.062
0.23
0.50
sara77
0.40
0.45
0.070
0.51
0.51
ncdm171
1.22
1.45
0.202
2.22
2.73
win91
1.03
1.09
0.203
1.14
1.28
ncdm87
0.26
0.40
0.065
0.25
0.56

Для усунення впливу помилок RTT
на результат, було використано локальні
мережеві з'єднання з дуже малим значеннях RTT, тому що, в іншому випадку, великі значення RTT можуть порушити точність моделювання.

Delay
(ms)
0.068
0.086
0.245
0.302
0.087

Результати експериментальних досліджень є усередненням результатів 100
випробувань.
Табл. 2 показує, що протокол UDP
створює менше завантаження центрального процесора і дає менші часи затрим-
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ки, ніж TCP, в основному за рахунок того,
що цей протокол має менші накладні витрати на обробку даних, які передаються
протоколом. Це означає, що ефективна
реалізація протоколу на основі UDP може
мати таку ж продуктивність, як і вбудована в ядро системи реалізація TCP.
Для визначення факторів впливу на
продуктивність протоколу було проведено ряд додаткових експериментів зі зміною двох параметрів:
1.
Розмір буфера UDP;
2.
Розмір пакету протоколу.
Результати порівняння між двома
локальними машинами зображено на рисунках 1 і 2.

Рис. 1. Залежність продуктивності UDP від
розміру буфера

Рисунок 2. Залежність продуктивності UDP
від розміру пакету

Рис. 1 демонструє, що розмір буфера на стороні отримувача є вирішальним
фактором пропускної здатності. Розмір
буфера повинен бути достатньо великим
для досягнення оптимальної пропускної
здатності. Графік залежності пропускної
здатності від розміру буфера (Рис. 2) демонструє, що є деяке оптимальне значення розміру буфера, і подальше збільшення
його розмірів не дають приросту пропускної здатності, а навпаки, відбувається
зниження. Практично ж, розмір буферу на
стороні передавача може бути значно
меншим, ніж на стороні отримувача тому
що:
1.
Великий буфер збільшує RTT;
2.
Великий буфер збільшує можливе перевантаження мережі.
Перша ситуація викликає більш се-

рйозні проблеми, коли відбувається втрата пакетів, в той час, як друга викликає
більше втратів пакетів. Розмір буфера на
стороні відправника повинен бути достатньо великим, щоб не було обмежень на
швидкість передачі пакетів. Це мінімальне значення зв'язане зі значенням RTT.
Залежність на рис. 2 демонструє, що
розмір пакету повинен бути рівний розміру MTU. Хоча видно, що більший розмір
пакетів приводить до меншої завантаженості процесора (оскільки є менше накладних витрат на обробку).
Також, підвищення продуктивності
забезпечується зменшенням розмірів пакетів. Цей метод може бути використаний, щоб уникнути додаткового копіювання пам'яті, уникаючи використання
тимчасового буферу для упаковки і розпаковування пакетів і даних користувача.
На відміну від стандартних протоколів транспортного рівня TCP і UDP,
протокол UDT не входить до стеку протоколів OSI і тому ще не є стандартом дефакто для комп’ютерних мереж. Це обмеження потребує додаткової програмної
реалізації цього протоколу. Його базування на стандартних протоколах TCP і UDP
дещо спрощує цю задачу.
Протокол UDT - надійний транспортний протокол передачі потокових даних
орієнтований на з'єднання на рівні додатків, який реалізований мовою програмування C++. Архітектура протоколу зображена на рисунку 3. Протокол UDT містить п'ять функціональних компонентів:
модуль API, відправник, одержувач, слухач, а також канал UDP, дана функціональна структура представлена на рис. 4.
Протокол UDT також включає в себе чотири компоненти даних: буфер протоколу
відправника, буфер протоколу одержувача, список втрат відправника і список
втрат одержувача. Протокол UDT є двостороннім промисловим протоколом, усі
його елементи мають однакову структуру
[8].
При роботі з протоколом користувач
використовує два типи пакетів: пакети
даних і пакети управління. Вони відріз-
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няються першим бітом в заголовку пакету. Пакет даних UDT включає в себе пакетний порядковий номер, порядковий
номер повідомлення, і штамп часу з моменту ініціювання з'єднання [11].

Рис. 3. Архітектура UDT

Модуль API відповідає за зв'язок з
додатками. Дані для відправки передаються в буфері відправника і передається
відправником у канал UDP. Приймач зчитує дані з каналу UDP і розміщує їх в буфері приймача, сортує дані і перевіряє
втрати пакетів. Додатки можуть читати
отримані дані з буфера приймача. Приймач також зберігає отриману інформацію управління. Він оновлює список
втрат відправника, коли NAK прийнято і
список втрати приймача при виявленні
втрати. Деякі події управління ініціюють
приймач оновити модуль управління перевантаженням [10].
Протокол UDT використовує керуванням перевантаженням на основі зміни
швидкості та зміною розмірів вікна на основі управляння вихідним трафіком.
Управління швидкістю оновлює період
відправки пакету кожен інтервал часу, в
той час, як управління потоком оновлює
розмір вікна щоразу після отримання підтвердження. Протокол UDT використовує
таймер на основі підтверджень (AK),
створює підтвердження з інформацією
про те, чи є нові безперервно отримані
пакети даних. UDT відправляє набір пакетів даних з фіксованим розміром пакетів,
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якщо немає достатніх даних для відправки. Фіксований розмір можна налаштувати додатково і оптимальне значення є максимальний розмір блоку (MTU) [12].

Рис. 4. Функціональна структура протоколу
UDT

Для практичного використання протоколу транспортного рівня UDP на сеансовому рівні доречно створити надбудову, яка структуризує інформаційні потоки
і спрощує використання даного протоколу в практичних додатках.
Надбудова над протоколом UDT, що
фактично стає протоколом сеансового рівня, розширює функціонал протоколу,
забезпечуючи користувачу використання
не тільки передачі даних в сирому вигляді, але й для передачі файлових структур
даних.
Заголовок пакету протоколу має наступну структуру (Рисунок 5):
1 байт - номер версії протоколу (для
можливості модифікації протоколу, та
зворонтьої сумістності);
1 байт - ідентифікатор команди яка
передається;
2 байти - ідентифікатор каналу (для
мультиплексування);
3 байти - кількість 16-байтних блоків у пакеті;
1 байт - довжина додаткового заповнення пакету (для забезпечення кратності довжині ключа шифрування);
8 байт - службова інформація пакету
даних.
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Рис. 5. Структура заголовку пакету даних протоколу

Рис. 6. Діаграма послідовності передачі даних протоколом

Для забезпечення можливості шифрування даних, довжина пакету повинна
бути кратна довжині ключа шифрування.
Дана вимога не є вимогою протоколу передачі - це вимоги криптографічних алгоритмів, а тому приймається аксіоматично.
Для забезпечення повноти функціоналу протоколу сеансового рівня вводяться наступні типи команд, що повністю
відсутні в первинній версії протоколу:
• віддалене створення директорії;
• віддалене створення файлу;

• передача блоку файлу;
• передача закінчення файлу;
Ефективність використання ресурсів
вузлів передачі та отримання досягається
передачею блоків файлу. Розмір блоків
повинен бути кратний розміру буфера
файлової системи.
Згідно з запропонованою надбудовою над транспортним протоколом і рекомендаціями щодо практичного використання, передача одного файлу (при встановленому з'єднанні) проводиться за наступним алгоритмом (Рис. 6):
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1. відправка пакету "віддалене
створення файлу”.
2. передача змісту файлу:
a. вибір розмір блоку файлу.
b. поділ файлу на блоки.
c. послідовна відправка пакету
"передача блоку файлу" для кожного блоку.
3. відправка пакету "передача закінчення файлу”.
4. очікування підтвердження закінчення отримання файлу.
З приймаючої сторони алгоритм роботи наступний (при встановленому з'єднанні):
1. отримання пакету "віддалене
створення файлу”.
2. створення файлу на файловій
системі.
3. отримання змісту файлу:
a. отримання пакету "передача
блоку файлу" по блочно.
b. запис блоку файлу в файлову систему.
4. отримання пакету "передача закінчення файлу”.
5. закриття файлу.
6. відправка підтвердження закінчення отримання файлу.
Висновки
Використання даної технології дає
можливість оптимальної та ефективної
реалізації протоколу на базі UDP, для передачі команд файлової системи в хмарковому сховищі даних. На базі чого можна реалізувати ефективні та практичні додатки.
Перевагою даного протоколу є:
• вбудовані команди файлової системи
• використання високорівневих команд
• можливість мультиплексування
різних даних по одному каналу зв’язку
• можливість передачі одного файлу по багатьох каналах зв’язку одночасно
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Зростаюча кількість розумних мобільних пристроїв вимагає від підприємств поліпшення
сервісу для своїх користувачів, до таких підприємств можна віднести великі транспортні вузли: аеропорти, залізничні та автовокзали. На таких підприємствах виникає потреба в оптимізації та розподілу трафіку і визначення місцезнаходження користувачів
для надання якісного сервісу
Ключові слова: мобільний абонент, навантаження, інформаційна послуга, інформаційно-комунікаційна мережа, місцезнаходження

Вступ
Аеропорти – це високозагружені
споруди з людьми, що поспішають в магазини, до ліній контролю безпеки, зон
посадки і до місць отримання багажу.
Міжнародна рада по аеропортах (Airports
Council International) опублікував статистику, що в середньому 2,5 мільярда людей
користуються авіатранспортом і послугами аеропортів за один рік. З такою величезною кількістю людей, які перебувають
в одній зоні, а також з появою та зникненням абонентів, інформаційні центри
аеропорти шукають шляхи для більш ефективного управління трафіком. Навантаження на інформаційно-комунікаційну
мережу аеропорту можна розділити на
декілька типів трафіку: для служб аеропорту та гостей (пасажирів, проводжаючих, зустрічаючих). Для служб: потокове
відео (системи відеоспостереження, системи безпеки аеропорту). Для гостей: мультимедіа (перегляд он-лайн відеотрансляцій, радіо-трансляцій, скачування та
завантаження в мережу відео файлів),
контекстна реклама, інформація щодо
прильотів вильотів, місць відпочинку,
служб перевезення пасажирів та вантажів,
соціальні мережі, визначення місцеположення гостя (для поліпшення орієнтування гостей на території терміналів аеропорту), інформація стосовно пересування
вантажу і т.п.

За 2013 рік в аеропорті «Київ» кількість пасажирів досягла 1,8 мільйонів пасажирів, а в аеропорті «Бориспіль» – 7,9
мільйонів. За 12 місяців минулого року
пасажиропотік міжнародного аеропорту
«Бориспіль» склав 6,9 мільйонів осіб, що
на 14% менше порівняно з 2013 роком. Як
було неодноразово відзначено, значне
скорочення обсягів авіаперевезень на вітчизняному ринку є очікуваним результатом економічної та політичної ситуації в
Україні. Тому проблема доведення інформації, як оперативної так і розважальної
для гостей в межах аеропорту є актуальною.
Як приклад вирішення такого завдання можемо розглянути досвід компанії SITA (Женева / Швейцарія), якою був
розроблений спеціальний програмний
комплекс, що використовує мережу стандарту Wi-Fi, як платформу. Цей комплекс
виконує відстеження переміщення пасажирів, використовуючи частоти Wi-Fi і
Wi-Fi-сигнали, що випромінюються з мобільних пристроїв пасажирів (смартфони,
лептопи, планшети з Wi-Fi і т.п.). В системі локації мережі Wi-Fi кожен пасажир
представлений однією точкою. Різні кольори цих точок визначають різницю між
прибуваючими і вилітаючими пасажирами, а також працюючим персоналом і
спеціальними предметами (наприклад,
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контейнери, багаж та баки з мітками RFID
і т.п).
Збір статистичних даних по пересуванню пасажирів дозволяє поліпшити «інтер’єр» аеропорту, тобто зробити його
більш адаптованим під потреби більшості
гостей, розділивши на певні зони. Також
це дозволить збільшити прибутковість
аеропорту за рахунок розваженої орендної плати за приміщення аеропорту, оптимізувати кількість зон посадки та висадки пасажирів, зменшити час отримання
багажу, зменшити витрачений час гостем
для пошуку потрібної служби або місця
для дозвілля. Також є можливість доведення до пасажирів оперативної інформації. Найбільші прибутки приносять аеропорту крім аеропортових зборів кошти за
аренду місць торгівлі.
За дослідженнями «Airport Revenue
News» пасажири в Північній Америці витрачають в середньому приблизно $ 7,65 в
аеропорту до посадки в літак. З новим розумінням потреб пасажирів очікується
збільшення цього показника на $ 5- $ 10.
Для допомоги пасажирам в пошуку того,
що їм необхідно, а також для збільшення
загальної прибутковості в аеропорту, було
розроблено мобільний додаток для Apple
iPhone. Ця програма, працюючи з мережею Wi-Fi, дозволяє:
- Визначити місце розташування пасажира,
- Знайти найкоротшу чергу в зоні
огляду безпеки,

- Знайти шлях до своєї зони посадки,
- Знайти інформацію по акціях та
розпродажів в магазинах аеропорту.
З демонстрацією збільшення прибутковості і практичним розумінням того,
як до цього можна прийти багато аеропортів зможуть дозволити собі програмний
комплекс від SITA або його аналогів, таких як: SDK для Apple iOS та SDK для
платформ Android. Додатки дозволяють
отримувати повідомлення про присутності з сервісу Mobility Services Engine (MSE),
налаштування з MSE та посилати Pushповідомлення на додаток (через Google
/Apple), зв'язуватися з мобільними клієнтами, та може бути опитаний іншим сервером додатків (який встановлений в організації).
Постановка завдання
Існують алгоритми та програмні засоби визначення місцезнаходження мобільних абонентів, розрахунки навантажень на мережу, розрахунки кількості
комутаційного обладнання, тому виникає
завдання уніфікації різних моделей розрахунків навантаження в інформаційних
та комунікаційних мережах з наступними
визначенням місцезнаходження абонентів
та наданням якісних інформаційних послуг в транспортному вузлі з рівномірною
щільністю навантаження (мобільних абонентів).
Виклад основного матеріалу
Топологію мережі аеропорту зображено на рис.1.

Рис. 1. Топологія мережі аеропорту.

Проблеми інформатизації та управління, 2(50)’2015
Система, створена SITA, на даний
момент працює з точністю визначення
місця розташування до 3 метрів з використанням функціоналу локації мережі WiFi.
Проблема розміщення точок доступу при проектуванні мереж WLAN може
бути зведена до вирішення задачі розміщення в приміщенні такої кількості точок
доступу, яке забезпечує надійний обмін
даними між абонентами в мережі. Пропонується покривати прямокутники відповідних приміщень будівлі окружностями зі
вписаними в них квадратами або шестикутниками. При покритті площі зонами в
формі квадрату для розрахунку мінімальної необхідної кількості точок доступу S
можна використати наступний вираз:
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Рис.3. Покриття приміщення зонами в формі
шестикутника.

Зона покриття з вписаним шестигранником представлена на (рис 4). YOM
являє собою рівнобедрений трикутник YO
= MO = R з вершиною <YOM=60°. У
свою чергу, трикутник QOM також є рівнобедреним трикутником з вершиною
QOM = 60°. Відрізки QZ і ZY є одночасно
бісектрисами і медіанами.

де r – радіус дії точки доступу, a – довжина приміщення, b – ширина приміщення,
t – необхідний перетин зон для забезпечення роумінга.

Рис. 4 Шестигранник, вписаний в коло

Рис.2. Покриття приміщення зонами в формі
квадрата

При покритті площі зонами в формі
шестикутника з розмірами A і B для розрахунку мінімальної необхідної кількості
точок доступу S можна використати наступний вираз:
B



  R − T − 1
A
S=
 × 1 +

1.5 
 3 × (R − T ) 



де R – радіус точки доступу, T – перетин
зон для забезпечення роумінгу, розміри
прямокутного приміщення A і B.

Тому <OYZ = <OQZ = 30°. Тоді OZ
= R/2. Визначимо основні характеристики
шестикутника:
R2
QY = ZY 2 + OZ 2 , R 2 = ZY 2 +
,
4
3
ZY =
× R , QY = 2 × ZY , QY = 3 + R
2
При вирішенні задачі покриття необхідно врахувати можливість роумінгу.
Тому довжина відрізка QY визначається
як:
QY = 3 + (R − T )
де T – зона покриття, яку необхідно врахувати для роумінгу.
Отже розрахунок мінімальної кількості точок доступу S для покриття шес-
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тигранниками можна визначити виразом:
B

  B
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ролерами точок доступу (базовими станціями) Wi-Fi зображена на рис.5.

Схема передачі сигналів між «розумними» мобільними пристроями та конт-

Рис.5. Обробка сигналів, що надходять від мобільних станцій до базових станцій Wi-Fi та
занесення їх до системи координат

Мережа в аеропорту має типову для
«hot spot»-систем топологію «стільник»: в
центрі стільника знаходиться базова станція, навколо якої знаходяться мобільні
станції. Мережа «hot spot» зображена на
рис.5.
Трафік від МС до БС направлений у
зовнішню мережу, а від БС до МС – із зовнішньої мережі, тобто між абонентами
бездротової мережі відсутні інформаційні
потоки. Крім того, передбачається рівномірність розподілення трафіка від БС до
всіх МС, тобто поточний пакет БС призначений будь-якій МС i з вірогідністю
1/N.
Нехай дві станції знаходяться на
відстанях R 1 та R 2 ( R 1 > R 2 ) від БС. Тоді

реж в приміщенні) і υ ≈ 3,3 для міських
умов.
Таким чином, станція МС|i| з радіусвектором R|i| буде конкурувати тільки з
тими станціями, які розташовані не далі
ніж на відстані R' i = R i 10 A÷10υ від БС.
Саме ці станції визначають імовірність
колізії та імовірність передачі для МС|i|.
До питання про наявність пристроїв
стандарту Wi-Fi у пасажирів (як основи
для трекінгу) - за статистикою SITA близько 40% пасажирів вже зараз мають пристрої з підтримкою Wi-Fi і включеним радіо модулем.

при одночасній передачі БС успішно прийме сигнал від станції №2, як шум на фоні
сигналу від станції №1, якщо відношення
цих сигналів більше величини А |дБ|, тобто:
υ


 > A,


де коефіцієнт загасання у просторі υ = 2
для вакууму або коротких дистанцій (ме R2
10 × log 
 R1


Рис.6. Схема мережі «hot spot».

Проблеми інформатизації та управління, 2(50)’2015
Для того, щоб дати оцінку пропускній здатності бездротової мережі, необхідно врахувати її навантаження. Існує
декілька моделей для розрахунку: модель
з високим навантаженням та рівномірним
(нормальним).
Для прикладу розглянемо модель,
що застосовується для оцінки продуктивності мережі при нормальному навантаженні, слід врахувати два важливих фактори:
1) станція після передачі пакета і
при відсутності наступного пакета в черзі
переходить в стан відстрочки з мінімальним конкурентним вікном і лише після
закінчення часу відстрочки – в стан простою (якщо черга залишилась пустою);
2) пакет, який надійшов в чергу станції, що знаходиться в стані простою, негайно передається, якщо як в момент надходження, так і протягом попереднього
інтервалу DIFS (DCF InterFrame Spacing
– міжкадровий інтервал DCF) або EIFS
(Extended InterFrame Space – розширений
міжкадровий інтервал) канал був вільним.
Проведемо оцінку ймовірності p a , а
також часу синхронного обслуговування
TS і основного показника продуктивності
T.
Для знаходження ймовірності p a і
середнього часу синхронного обслуговування розіб’ємо пакети, які обслуговуються синхронно і надходять протягом
усіх можливих віртуальних слотів (i, k),
на наступні 4 категорії:
1)

надходження протягом слотів (i ≥

2)

надходження протягом слотів (-1,

0, k);
k > 0);
3)
надходження протягом передачі
іншої станції під час слота (-1, 0);
4)
надходження під час асинхронної
передачі даної станції.

Можна розрахувати середню кількість надходячих синхронно обслуговуваних пакетів
0
n i та n i (i = 1,…,4), де n i - їх загальна кі0

лькість, а ni - кількість таких пакетів, що
надходять в порожню чергу.
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Очевидно,
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- середні тривалості віртуальних слотів, в
які дана станція відповідно утримується
від передачі і передає. Крім того, Ti s - середні часи обслуговування пакетів різних
категорій i, які надходять в порожню чергу, а ∆* = 1 − p m +1 DIFS відображає той
факт, що передача пакета, що надходить в
не порожню чергу, починається з інтервалу DIFS, який слідує за підтвердженням
успішної передачі, крім випадків відказу,
коли обслуговування починається після
закінчення інтервалу EIFS. Нарешті, DiC 1 розподілення тривалості колізії, в якій
приймає участь дана станція.
Остаточно, беручи до уваги асинхронну
передачу, отримуємо середній час, що витрачається на обслуговування пакета:
π p
1 − π0 pa − π B
T = 0 a ∑ (t Si − DIFS)D(l i ) +
TS
1− πB i
1− πB
Тут перший доданок відповідає за асинхронний, а другий – за синхронний механізм передачі.
Ймовірність відмови в обслуговуванні пакета:
pr = 1 − (1 − π B ) 1 − p m + 1 (1 − pa )
Відмова можлива при :
1) повному заповненні черги, коли
кількість пакетів в ній рівно B –
імовірність π B ;

(

)

[

]
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2) вичерпанні кількості спроб на
передачу пакета – ймовірність
p m +1 (1 − pa )
На основі формули Літтла знаходимо середній час затримки пакета на МАСрівні , тобто середній час його перебування на даній станції, включаючи можливе
очікування в черзі та обслуговування :
π p
1 − π 0pa − π B
×
TMAC = 0 a ⋅ ∑ t Si D(l i ) +
1− πB i
1− πB
B

×

∑ i⋅ π

i

i =1

B −1

λ0 ⋅ π0 + λ ∑ πi

=

π0 ⋅ pa
1− πB

∑t

S
i

⋅ D(l i ) +

i

i =1

B
1
⋅ ∑ i⋅ π i
(1 − π B ) λ i=1
Таким чином, під будь –який термінал аеропорту можна розрахувати навантаження на мережу, кількість точок доступу, знаючи площу терміналу та середньо статистичну кількість користувачів
послуг за умов їх рівноміроного розосередження по терміналу. В разі перевантаження мережі на певних ділянках можливо розглянути або додавання точок доступу або використовувати модель для
розрахунку високого навантаження, як
для терміналу так і для окремої ділянки.
Методи моніторингу місцезнаходження
абонентів, крім зазначеного вище, дозволять виявити такі ділянки.

+

Висновки
В результаті проведених досліджень
розглянуто сервіс, заснований на використанні технології стандарту Wi-Fi 802.11 і
спеціалізованих додатків для мобільних
користувачів з легко змінними та адаптованими картами приміщень, а саме аеропортів. Також проаналізовано сигнали,
що надходять від мобільних станцій до
базових станцій Wi-Fi. Для представленої
мережі «hot- spot» розраховано співвідношення сигналів станцій в залежності
від місцезнаходження абонентів. Також
розраховано кількість точок доступу для
покриття зони у формі квадрату або шестикутника. Розглянуто модель для розра-

хунку продуктивності мережі при рівномірному навантаженні.
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Вступ
Центр обробки даних (ЦОД) –
комплексна централізована система, що
забезпечує безперервність бізнес-процесів
з високим рівнем продуктивності та
готовності сервісів.
Великі
виробництва
використовують свій ЦОД, який, по
статистичним даним, проектують по TierII, а іноді Tier-III стандартау TIA-942.
Центр обробки даних підприємством - це апаратно-програмний комплекс,
що забезпечує максимально надійне, стійку до відмов систему зберігання та обробки даних і постійний доступ до них.
Застосування центру обробки даних
(ЦОД) для управлінням виробництвом
дозволяє масштабувати інформаційну
інфраструктуру у разі зростання і
розширення виробництва. Організація
мережевого
середовища ЦОД дає
можливість
гнучко,
ефективно
та
централізовано управляти обчислювальною мережею, яка відособлена від
локальних і глобальних мереж. Він
зазвичай служить для взаємодії між
собою облаштувань зберігання даних,
підключених до одного або більше
серверам.
Мета створення високопродуктивного ЦОД великого виробництва – впровадження інформаційної системи для
здійснення можливості високопродуктив-

ного функціонування необхідних мережних сервісів управління виробництвом,
ефективної взаємодії внутрішніх інформаційних ресурсів виробництва.
Відмітною особливістю ЦОД є наявність спеціалізованого програмного забезпечення для управління, контролю і
налаштування.
Центр обробки даних великого виробництва є цілісною організаційнотехнічною інформаційною системою, що
складається з тісно інтегрованих програмних і апаратних компонентів, інженерних систем, а також з організаційних процедур, засобів управління ІТ-ресурсами і
забезпечення
інформаційної безпеки
[1,3,7].
Аналіз та вибір напрямку рішення завдання створення ЦОД
великого виробництва
Виходячи з деталей потреб систем
управління виробництвом, необхідно
вибрати напрямок і метод рішення
завдання створення ЦОД великого
виробництва.
Для спрощення пошуку розв'язку
слід розбити спільне завдання планування
на підзавдання:
- аналіз вимог до систем зберігання
даних;
- аналіз вимог до мережних сервісів
і серверного сегменту. Відповідно до
завданнь, ЦОД повинен забезпечувати
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ефективну роботу необхідних сервісів,
автоматичне відновлення роботи сервісів
у випадку апаратних або програмних
збоїв, зменшити кількість непродуктивної
роботи серверного обладнання;
- аналіз вимог до підсистеми
доступу до зовнішніх мереж. Потрібно
спроектувати гнучку підсистему, із
широкими можливостями конфігурування
та налагодження. Підсистема повинна
забезпечувати приховання внутрішньої
структури
мережі
та
можливості
зовнішнього доступу до вибраних
сервісів;
- планування мережевої архітектури
ЦОД. Мережева архітектура планується
виходячи із сервісного навантаження на
ЦОД. Це необхідно для планування
мережі ЦОД;
- планування застосування рішень
віртуалізації. Потрібно оцінити переваги
впровадження рішення;
- проектування
обчислювальної
мережі ЦОД. На цьому етапі потрібно
планувати методи виконання вимог до
відмовостійкості на рівні мережевих
вузлів, комутації, взаємодії сервісів,
сегментації
та
можливостей
масштабування.
Центр обробки даних повинен
надавати можливості роботи наступних
сервісів:
- файлові сервіси для зберігання
інформаційних баз із можливостями
доступу із внутрішньої мережі компанії;
- служба каталогів для зберігання
облікових
даних
користувачів
і
централізованого керування пов'язаними
мережевими ресурсами;
- сервіс
для
автоматичного
присвоєння мережевих адрес робочім
станціям;
- сервіси,
що
забезпечують
розв'язання імен вузлів;
- сервіси,
що
забезпечують
контрольовану ізоляцію внутрішньої
мережі виробництва від зовнішньої
мережі (інтернет);
- інші сервіси.

Сервіси для резервного копіювання
можуть бути представлені як простими
автоматизованими
скриптами
копіювання інформаційних баз в окреме
сховище, так і складними системами, що
передбачають
використання
різних
методів створення резервних копій, схем
і
розкладів.
Ці
сервіси
будуть
плануватися виходячи з конфігурації
програмного середовища та апаратній
складової ЦОД.
Для
того
щоб
забезпечити
можливість автоматичного відновлення
працездатності цих сервісів у випадку
апаратних або програмних збоїв повинна
бути
надмірність
серверного
обладнання.
Збільшити
ефективність
використання серверного обладнання
може застосування рішень віртуалізації.
Кластер віртуалізації – це безліч систем
віртуалізації, що мають загальну систему
керування.
Для
реалізації
можливості
створення
кластера
має
бути
використано як мінімум два фізичні
сервери,
що
мають
відповідну
продуктивність і можливості для
забезпечення роботи всіх сервісів на
одному з них, у випадку апаратного або
програмного збою іншого сервера.
Вибір апаратній складовій для
фізичних серверів буде випливати з
рішень віртуалізації.
Розглянемо деякі питання завдання
створення ЦОД великого виробництва.
Корпоративна інформаційна
система ERP
Сучасне виробництво розвивається
в умовах науково-технічної революції.
Важлива роль належить інформаційним
технологіям, які стають безпосередньо
рухомою силою.
Таким
чином,
головною
ІТсистемою є система «планування ресурсів
виробництва / підприємства (ERP-система
– Enterprise Resource Planning System) –
корпоративна інформаційна система,
призначена для автоматизації обліку та
управління. Як правило, ERP-системи
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будуються за модульним принципом і в
тому або іншому ступені охоплюють всі
ключові процеси діяльності виробництва.
Серед найвідоміших програмних
продуктів, що реалізовують концепцію
ERP, слід назвати в першу чергу системи
mySAP ERP, MySAP All-in-One і SAP
BusinessOne компанії SAP AG, Oracle EBusiness Suite, JD Edwards і PeopleSoft
Enterprise компанії Oracle.
Найвідомішим продуктом компанії
SAP є її програмне забезпечення для
планування ресурсів підприємства (SAP
ERP).
Ознаками, що характеризують цей
продукт є такі: велика функціональність;
інтеграція
всіх
бізнес-процесів
підприємства;
модульний
принцип
побудови,
як
дозволяє
ізольоване
використання окремих компонент систем
або їх комбінації, якщо це необхідно з
точки зору виробничо-економічних умов;
розвинута система звітності, в якій кожна
операція потрапляє до різних видів
звітності; незалежність продукту від
конкретної
галузі;
відкритість,
можливість
формування
власних
програмних продуктів в середовищі
системи; підтримка різних мов; доступ в
систему протоколюється відповідно до
прав користувача; сучасні технологічні
підходи на базі архітектури клієнт-сервер;
система налаштовується засобами, що
доступні користувачу, до конкретних
особливостей
підприємства,
зміни
можливі
протягом
всього
часу
експлуатації продукту.
Впровадження
продукції
цієї
системи в ЦОД великого виробництва є
доволі складним, але актуальним.
Апаратна складова ЦОД
Вибір апаратної складової повністю
залежить
від
вибору
мережевої
архітектури та використаних у ЦОД
мережевих сервісів.
Через
використання
систем
віртуалізації слід передбачити можливість
розміщення
віртуальних
машин
у
єдиному
сховищі
для
організації
спільного доступу до сховища кожного
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хоста. Для взаємодії самих гіпервізорів,
без використання каналів зв'язку основної
мережі, слід створити окремий мережевий
канал зв'язку гіпервізорів: це знизить
завантаження
основної
мережі
та
збільшить
надійність
сегмента
віртуалізації. Так само варто передбачити
можливість
додавання
додаткових
фізичних
платформ
у
сегмент
віртуалізації.
Додаткові вимоги, що стосуються
відмовоспроможності,
резервного
копіювання та іншого функціоналу ЦОД
диктуються умовами завдання.
Впровадження проекту управління
виробництвом – це дуже складне
завдання. Питаннями визначення вимог
до необхідних ресурсів ЦОД та
виконання
розрахунків
по
вибору
обладнання виконувались компанією SAP
та Dell. Самі розрахунки є комерційною
таємницею компанії Dell та не можуть
бути
надані
для
публічного
розголошення.
Вибір апаратної складової ЦОД
можна умовно розділити на етапи: вибір
серверних
платформ,
серверів
і
пов'язаних з цим комплектуючих, вибір
систем
зберігання
даних,
вибір
мережевого
обладнання,
вибір
додаткового обладнання. Розглянемо
деякі рекомендації по вибору.
Серверна платформа
Умови вимог про масштабованість,
компактність, доступність сервісів у
випадку відключення одного з фізичних
серверів накладають додаткові вимоги до
параметрів платформи та серверів, тобто,
у випадку відмови одного фізичного
серверу, продуктивність, що залишилась
на інших фізичних серверах, повинна
бути достатньою для роботи на них
віртуальних серверів, що зазнали збою.
Більше того, сегмент віртуалізації
повинен забезпечити достатній запас
продуктивності,
у
випадку
росту
виробництва,
а також можливості
додавання нових фізичних серверів для
збільшення продуктивності.
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У якості серверної платформи,
здатної виконати ряд основних вимог,
пропонується
блейд-система
Dell
PowerEdge M1000e. Це модульний корпус
форм-фактора 10U, що вміщає до 16
блейд-серверів половинної висоти.
З технологією Dell FlexAddress
центр обробки даних може ефективно
справлятися з передбачуваними, й навіть
незапланованими
змінами
завдяки
забезпеченню постійних ідентифікаторів
для мережі та систем зберігання даних.
Технологія
FlexAddress
дозволяє
здійснити прив'язку віртуальних імен
WWN або MAC-адрес у корпусі M1000e до
місцезнаходження в корпусі блейдсервера, а не до фізичного обладнання.
Шляхом
видалення
ідентифікатора
мережі та системи зберігання даних з
обладнання сервера можна оновити або
замінити компоненти сервера або навіть
увесь сервер. При цьому не потрібно
змінювати
зони
комутаторів
або
ідентифікатори мереж.
Вибір серверів. Можна оцінити необхідну продуктивність по системних вимогах сервісів. Додатково потрібно врахувати можливості масштабування та доступності у випадку міграції гостьових
машин.
Для виконання цих вимог треба
організувати сегмент віртуалізації на
трьох продуктивних серверах, кожний з
яких повинен мати достатні процесорні
потужності, значний об'єм оперативної
пам'яті. Сервери повинні забезпечувати
достатні можливості для подальшої
модернізації.
Необхідно передбачити три мережні
канали даних 10GbE для кожного
гіпервізора:
- канал даних основного серверного
сегмента (LAN);
- канал для сегмента SAN (простір
цього
сегмента
повинен
бути
ізольований);
- канал для внутрішніх сервісів.
Кожний канал повинен бути
задубльовано
двома
фізичними
інтерфейсами (вимоги відмовостійкості).

Таким чином, необхідно шість мережних
інтерфейсів 10GbE на кожному сервері.
Для відмовостійкості підсистеми
віртуалізації програмне забезпечення
гіпервізорів слід розмістити на локальних
накопичувачах (SD-картах), які об'єднані
в відмовостійкий масив (Dual-SD, mirror,
дзеркало). Для цього необхідно два
локальні накопичувачі SD на кожний
сервер.
Додатково,
для
доступу
до
зовнішнього сховища та організації
внутрішньої підмережі між хостами, а
також для розподілу на сегменти
серверного пула потрібні надійні й
швидкі мережеві карти.
Таким
чином,
для
сегмента
віртуалізації пропонується три сервери
Dell PowerEdge M620.
Мережеве обладнання
Мережеве комутаційне обладнання
центру обробки даних умовно можна
розділити на три типи:
- мережеве
обладнання
для
серверного сегмента (LAN);
- мережеве обладнання для взаємодії
між гіпервізорами й системами зберігання
даних. У цієї підмережі взаємодіяння
гіпервізорів
і
мережевих
сховищ
пропонується
використовувати
два
керованих комутатори другого рівня.
У випадку подальшого росту
виробництва
треба
передбачити
можливість
масштабування
цієї
підмережі. Швидкість передачі даних для
кожного порту комутатора не менш ніж
10GbE;
- вузол комутації для взаємодії
мережевих
сервісів
системи
віртуалізації.
Устаткування
кожного
типу
повинне підтримувати стекування або
дублювання всіх компонентів, для
реалізації відмовостійкості на рівні
мережевих каналів. Стек – це з'єднання
двох або більш комутаторів, призначене
для збільшення числа портів, при цьому
отримана група ідентифікується іншими
мережевими пристроями як один
логічний комутатор.
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Для взаємодії всіх сегментів
мережі (тобто серверної підмережі,
користувацьких підмережей і підмереж,
у якій розташований інтернет-шлюз)
необхідно
передбачити
надійний
комутатор третього рівня (ядро мережі).
Підтримка Leyer-2 Ether Channel
дозволить реалізувати відмовостійкість
на рівні каналів при використанні схеми
підключень.Організація відмовостійкості
каналів зв'язку надана на рис. 1.
Комутатори мають бути з великою
внутрішньою швидкістю передачі даних
і можливістю стекування та інтеграції в
блейд-шасси. Усі ці вимоги реалізовані в
мережному комутаторі Dell Force10
MXL.
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Ethernet-комутатор Dell Force10
MXL 10/40 Гбіт/с – це комутатор Ethernet
1/10/40 Гбіт/с для конвергентних мереж,
підтримує до 56 портів 10GbE (32
внутрішніх порта), інтерфейси iSCSI та
FCoE
для
конвергентних
мереж,
об'єднання в стек до 6 комутаторів 320
Гбіт/с, технологію FlexIO і протокол
Spanning Tree промислового стандарту
PVST+. 32 внутрішні порти 10GbE
забезпечують повне резервування для
блейд-модуля в комутаційній матриці А.
Забезпечення підтримки високих
швидкостей для зростаючого числа
необхідних віртуальних машин на
кожному фізичному сервері виконується
завдяки підключенню 10/40GbЕ на
основі стандартів.

Рис. 1. Організація відмовостійкості каналів зв'язку
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Висновки
Великі виробництва для серверного
обладнання використовують свій ЦОД,
який,
по
статистичним
даним,
проектують по Tier-II, а іноді Tier-III
стандартау TIA-942.
Розглянуті питання використання
корпоративної інформаційної ERP- системи, питання апаратної складової, серверної платформи, мережевого обладнання, використання системи віртуалізації, організації відмовостійкості каналів
зв'язку центру обробки даних.
Завдяки
використанню
нових
технологій апаратного та програмного
забезпечення, інфраструктура ЦОД має
високу швидкодію та дозволяє гнучко
масштабувати
дану
інформаційну
систему. Віртуалізація та кластеризація
дозволяє
адаптувати
ЦОД
для
підприємств різного рівня та вирішення
завдань різного класу складності.
Через
використання
систем
віртуалізації слід передбачити можливість
розміщення
віртуальних
машин
у
єдиному
сховищі
для
організації
спільного доступу до сховища кожного
хоста. Для взаємодії самих гіпервізорів,
без використання каналів зв'язку основної
мережі, слід створити окремий мережевий
канал зв'язку гіпервізорів: це знизить
завантаження
основної
мережі
та
збільшить
надійність
сегмента
віртуалізації.
Розробка
та
впровадження
інформаційних систем подібного рівня є
одним з найбільш цікавих і важливих
завдань в області інформаційних
технологій, потреба у використанні яких
росте з кожним днем [2,4,5,6,8-10].
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УДК 629.735.051:681.323(045)
Знаходження нульового приближення методом модального управління та розширення області робастної стійкості цифрової системи управління бічним рухом
безпілотного літального апарата / Абрамович О.О., Хопило К.О., Мосула Н. Ю.
Першим етапом синтезу робастних систем управління є визначення структури і початкових
параметрів з погляду розміщення полюсів замкнутої системи в заданій області. В даному випадку для цього використовується метод модального управління, який дозволяє визначити
параметри системи управління. У статті приведено алгоритм розрахунку визначення початкових наближень методом модального управління для дискретних динамічних систем при неповному вимірюванні змінних стану, на основі підходу, запропонованому в [1]. Наступним
етапом синтезу робастних цифрових систем управління є процедура робастизації, тобто
розширення області робастної стійкості цифрової системи управління об’єкта. Приведено
приклад використання даного підходу для цифрової системи управління бічним рухом безпілотного літального апарату

УДК 629.735.051:681.323(045)
Нахождение нулевой приближении методом модальный управление и расширение
области робастные устойчивости цифровой системы управления боковым
движением беспилотного летательного аппарата / Абрамович Е.А., Хопила К.А.,
Мосула Н.Ю.
Первым этапом синтеза робастных систем управления является определение структуры и
поча-кружковых параметров с точки зрения размещения полюсов замкнутой системы в
заданной области. В данном случае для этого используется метод модального управления, кляет определить параметры системы управления. В статье приведены алгоритм рас-чета
определения начальных приближений методом модального управления для дискретных
динамических систем при неполном измерении переменных состояния, на основе подхода,
приго-предложенного в [1]. Следующим этапом синтеза робастных цифровых систем
управления является процедура робастизации, то есть расширение области робастной
устойчивости цифровой сис-темы управления объекта. Приведены пример использования
данного подхода для цифровой системы управления боковым движением беспилотного
летательного аппарата

UDC 629.735.051:681.323(045)
Finding approaching zero modal by management and expansion area stability robust
digital control system traffic side drones / Abramovich A., Hopylo K., Mosulа N.
The first step in the synthesis of robust control systems is to determine the structure and beginning to
labor-tkovyh options in terms of accommodation poles closed system in a given area. In this case, it
uses the modal control method, which allows one-to identify management options. In the article the
algorithm calc-definition hunku initial approximation method modal control for discrete dynamical
systems with incomplete measurement of state variables based approach, intro, is provided in [1]. The
next step in the synthesis of robust digital control is the procedure robastyzatsiyi, ie expansion of robust sustainability topics of digital system control facility. The example of using this approach for
digital control system lateral movement of the unmanned aerial vehicle

УДК 621.375.024
Вхідні каскади двотактних високолінійних швидкодіючих підсилювачів
постійного струму / Азаров О.Д., Гарнага В.А., Богомолов С.В., Кадук О.В.
Розглянуто шляхи побудови та вимоги щодо вхідних каскадів широкосмугових швидкодіючих
двотактних підсилювачів постійного струму
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УДК 621.375.024
Входные каскады двухтактных высоколинейных быстродействующих усилителей
постоянного тока / Азаров А.Д., Гарнага В.А., Богомолов С.В., Кадук А.В.
Рассмотрены пути построения и требования для входных каскадов широкополосных быстродействующих двухтактных усилителей постоянного тока

УДК 621.375.024
High linearity push-pull input stages of broadband DC amplifiers / Azarov О., Harnaha
V., Bohomolov S., Kaduk O.
The ways of construction and requirements for broadband input stage speed push pull amps DC was
described in this article

УДК 621.655(045)
Невизначеність результатів випробувань / Архирей М.В., Иванец О.Б., Христенко
А.О., Діхтярук О.В.
Представлений аналіз результатів випробувань інфузійних насосів. Виявлено невизначеність
результатів випробувань обсягу введеного розчину і швидкості його доставки. Розглянуто
принципи розрахунку невизначеності даних інфузійних насосів згідно міжнародних стандартів.
Наведені формули розрахунки невизначеності випробувань інфузійних насосів

УДК 621.655(045)
Неопределённость результатов испытаний / Архирей М.В., Иванец А.Б., Христенко А.А., Дихтярук А.В.
В качестве биомедицинской аппаратуры рассматривается инфузионный насос для инфузий.
Представлен анализ результатов испытаний инфузионных насосов, оценена неопределенность результатов воспроизведения объема вводимого раствора и скорости его доставки.
Оценка неопределённости результатов испытаний проведена в соответствиии с международными стандартами

UDC 621.655(045)
The uncertainty of the test results / Arhire M., Іvanets A., Khristenko А., Dihtyaruk А.
As a biomedical equipment is considered an infusion pump for infusion. Presents an analysis of the
test results of infusion pumps. Uncertainty of test results revealed injectate volume and speed of
delivery. The principles of the calculation accuracy of infusion pumps according to international
standards. These formulas for calculation accuracy of dannyah infusion pumps

УДК 681.5:519.246:519.233.5:517.956.227(043.2)
Апроксимативно-спектральний аналіз випадкового процесу / Білак Н.В., Скляр
О.О.
На прикладі дослідження однієї реалізації випадкового процесу продемонстровано підхід до
аналізу випадкових процесів, який полягає у виділенні та дослідженні таких класифікаційних
ознак як клас процесу, тип закону розподілу, вид детермінованої складової та її характер, ознака стаціонарності та ергодичності. Показано принципи визначення параметрів та
аналітичних моделей таких імовірнісних характеристик стаціонарного випадкового процесу
як кореляційної функції та спектральної щільності
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УДК 681.5:519.246:519.233.5:517.956.227(043.2)
Аппроксимативно-спектральный анализ случайного процесса / Билак Н.В., Скляр
А.А.
На примере исследования одной реализации случайного процесса продемонстрирован подход к
анализу случайных процессов, который заключается в выделении и исследовании таких классификационных признаков как класс процесса, тип закона распределения, вид детерминированной составляющей и ее характер , признак стационарности и эргодичности. Показано
принципы определения параметров и аналитических моделей таких вероятностных характеристик стационарного случайного процесса как корреляционной функции и спектральной
плотности

УДК 681.5:519.246:519.233.5:517.956.227(043.2)
Approximative-spectral analysis of random process / Bilak N.V., Sklyar A.A.
For example, one study demonstrated the realization of a random process common approach analysis
of random processes, which is to allocate research and informative feature. To analyze investigated
random process were selected following classification criteria: class process, the type of the
distribution, type of deterministic component and its nature, a sign ergodicity, formed an array of
values normalized correlation function of a stationary random process, defined its parameters and
necessary analytical model spectral density

УДК 004.4'242
Система верифікації графічних схем алгоритмів і генерації програмних кодів / Бузовський О.В., Алещенко О.В.
Обговорюються можливості графічної нотації схем алгоритмів. Розглянуто проблеми опису
типів і оголошення змінних (типізація) у разі використання ГСА або UML-діаграми діяльності, а також способи їх верифікації і трансляції. Наведено власний розв’язок даної задачі
та його реалізація в системі, що розробляється

УДК 004.4'242
Система верификации графических схем алгоритмов и генерации программных
кодов / Бузовский О.В., Алещенко А.В.
Обсуждаются возможности графической нотации схем алгоритмов. Рассмотрены проблемы
описания типов и объявления переменных (типизация) в случае использования ГСА или UMLдиаграммы деятельности, а также способы их верификации и трансляции. Приведено собственное решение данной задачи и его реализация в разрабатываемой системе

UDC 004.4'242
The System for Graphic Schemes of Algorithms Verification and Program Code
Generation / Buzovsky O., Aleshchenko O.
The paper discusses the possibilities of graphical notation schemes algorithms. The problems of describing the types of variable declarations (typing) in the case of GSA or UML-diagrams of activities
are reviewed, as well as methods for their verification and translation. The proper solution of this
problem and its realization in the system being developed is given

УДК 004.652.5
Актуальні проблеми розподілених сховищ даних в оперативній пам'яті / Бузовський О.В., Подрубайло А.А.
Вимоги до швидкодії систем зберігання даних постійно підвищуються. Для досягнення високої
швидкості обробки запитів створені системи зберігання даних в оперативної пам'яті. У даній
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статті наведено огляд технології розподілених сховищ даних в оперативній пам'яті , а також
проведено аналіз недоліків існуючих реалізацій таких систем

УДК 004.652.5
Актуальные проблемы распределенных хранилищ данных в оперативной памяти
/ Бузовский О.В., Подрубайло А.А.
Требования к быстродействию систем хранения данных постоянно повышаются. Для достижения высокой скорости обработки запросов созданы системы хранения данных в оперативной памяти. В данной статье приведен обзор технологии распределенных хранилищ данных в
оперативной памяти, а также проведен анализ недостатков существующих реализаций таких систем

UDC 004.652.5
Actual problems of distributed data storage in RAM / Buzovsky O., Podrubaylo A.
Requirements for speed storage systems are constantly rising. For achievement ion query
performance created storage in operative term memory. This article provides an overview of
the technology of distributed data storage in RAM, as well as an analysis of the shortcomings
of the existing implementations of such systems that

УДК 532.529
Maple в гідродинаміці еліпсоїдальних порожнин / Буйвол В.М., Фоміна Н.Б.
Розглядається еволюція порожнин еліпсоїдальної форми в рідині в полі гравітації. Використання технології Maple в реалізації математичної моделі значно спрощує розрахунки форм
еліпсоїдальної порожнини від часу та наявності гравітації

УДК 532.529
Maple в гідродинаміці еліпсоїдальних порожнин / Буйвол В.Н., Фоміна Н.Б.
Рассматривается эволюция полостей эллипсоидальной формы в жидкости в поле гравитации.
Использование технологии Maple в реализации математической модели значительно
упрощает расчеты форм эллипсоидальной полости от времени и наличия гравитации

UDC 532.529
Maple in hydrodynamics of ellipsoidal cavities / Buivol V., Fomina N.
The evolution of the ellipsoidal shape of the cavities in liquid under the gravity influence is the subject
of this research. Implementation of corrresponding mathematical model with the Maple technique
usage significantly simplifies the calculations of ellipsoidal cavity forms depending on time and
gravity presence

УДК 621.396.96 (045)
Кореляційні властивості узагальнених бінарних послідовностей Баркера /
Голубничий О.Г.
Досліджені та представлені кореляційні властивості (автокореляційні функції) узагальнених
бінарних послідовностей Баркера, правила кодування та структура яких були запропоновані
та проаналізовані автором у попередніх публікаціях

УДК 621.396.96 (045)
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Корреляционные свойства обобщённых бинарных последовательностей Баркера /
Голубничий А.Г.
Исследованы и представлены корреляционные свойства (автокорреляционные функции)
обобщённых бинарных последовательностей Баркера, правила кодирования и структура
которых были предложены и проанализированы автором в предыдущих публикациях

UDC 621.396.96 (045)
Correlation properties of generalized binary Barker sequences / Holubnychyi A.
The correlation properties (autocorrelation functions) of generalized binary Barker sequences are
studied and presented. The generation rules and the structure of these sequences were suggested and
analyzed by author in previous publications

УДК 004.358:640.522.2 (045)
Системи візуального моніторингу в медицині / Дацюк О.М., Архирей М.В., Іванець О.Б.
В даній статті запропонована модель системи візуального моніторингу за життєво важливими показниками пацієнта, який знаходиться в стаціонарі. Акцент при моделюванні та імітації, робився на дослідження надійності передачі з використанням бездротових мережевих
технологій системі візуального моніторингу та розробці інформативного інтерфейсу для блоку візуального моніторингу важливих показників життєдіяльності

УДК 004.358:640.522.2 (045)
Системы визуального мониторинга в медицины / Дацюк Е.Н., Архиерей М.В.,
Иванец О.Б.
В данной статье предложена модель системы визуального мониторинга жизненно
важными показателями пациента, которой находится в стационаре. Акцент при моделировании и имитации, делался на исследование надежности передачи с использованием беспроводных сетевых технологий системе визуального мониторинга и разработке информативного интерфейса для блока визуального мониторинга важных показателей жизнедеятельности
UDC 004.358:640.522.2 (045)
Information technologies at medicine / Datsyuk O., Arkhyrei M., Ivanets O.
This article proposes a model for visual monitoring of vital parameters patient, which is in the
hospital. The emphasis in modeling and simulation, placed on transmission reliability study using
wireless networking technology visual system monitoring and developing informative interface unit for
visual monitoring of important vital performance

УДК 681.518 (045)
Обгрунтування прийнятності моделей управління технічним обслуговуванням
повітряних суден / Жолдаков О.О.
Розглянуто проблему побудови математичної моделі задачі керування технічним обслуговуванням повітряних суден (ТО ПС) яка б дозволяла використовувати сучасні обчислювальні засоби для оперативного її розв’язання. Описані два підходи, в одному з яких переважає
традиційний інструментарій із жорстко детермінованими показниками і результатами
розрахунків, а в другому за основу беруться експертні оцінки, що узагальнюють набутий
спеціалістами досвід. Із множини рішень за двома моделями за основу беруться такі, що являють менший ступінь розбіжності

134
УДК 681.518 (045)
Обоснование приемлемости моделей управления техническим обслуживанием
воздушных судов / Жолдаков А.А.
Рассмотрена проблема построения математической модели задачи техобслуживания воздушных судов (ТО ПС) которая позволяет использовать современные вычислительные средства для оперативного ее решения. Описанные два подхода, в одном из которых преобладает
традиционный инструментарий с жестко детерминированными показателями и результатами расчетов, а во втором за основу берутся экспертные оценки, обобщающие накопленный
специалистами опыт. Из множества решений по двум моделям за основу берутся такие, что
являют меньшую степень расхождения

UDC 681.518 (045)
Justification admissibility management models aircraft maintenance / Zholdakov А.
The problem of mathematical modeling of the problem of control of the maintenance of aircraft
(aircraft maintenance) that would allow to use modern computational tools for quick address it. We
describe two approaches, one of which is dominated by traditional instruments with strictly
deterministic performance and results of calculations, and the second on the basis of expert
assessments taken that summarize the experience gained by specialists. From the set of solutions for
the two models are taken as a basis such that the differences are smaller degree

УДК 004.056.53
Ідентифікація атак в комп'ютерній мережі методом усередненого часу звернень /
Жуков І.А., Балакін С.В.
Проаналізовано етапи рeалізaціі атак в комп'ютерних мережах. Розглянуто варіанти ідентифікації атак на рівні виявлення і запобігання. Розглянуто варіант підвищення достовірності ідентифікації атак в комп'ютерній мережі. Наведено рівняння ідентифікації вторгнень за
часом

УДК 004.056.53
Идентификация атак в компьютерной сети методом усредненного времени
обращений / Жуков И.А., Балакин С.В.
Проанализированы этaпы рeализaции атак в компьютерных сетях. Рассмотрены варианты
идентификации атак на уровне обнаружения и предотвращения. Рассмотрен вариант повышения достоверности идентификации атак в компьютерной сети. Приведено уравнение
идентификации вторжений по времени

UDC 004.056.53
Identification of attacks on the computer network by the average time of the reference /
Zhukov I., Balakin S.
Analyzed etape realizatsii attacks on computer networks. Variants identify attacks at detection and
prevention. A variant of rose-sheniya authenticity identifying attacks on a computer network. An
equation identify intruders on time

УДК 001.891.57:004(045)
Функціональне моделювання базових елементів професійної діяльності в межах
моделі «Сутність-зв'язок» / Заріцький О.В.
Розглянуто актуальні питання функціонального моделювання та розробки моделі «Сутністьвзаємний зв'язок» професійної діяльності людини в межах сучасних методів опису та аналізу
робіт
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УДК 001.891.57:004(045)
Функциональное
моделирование базовых элементов
профессиональной
деятельности в рамках модели «Сущность-связь» / Зарицкий О.В.
Рассмотрены актуальные вопросы функционального моделирования и разработки модели
«Сущность-связь» профессиональной деятельности человека в рамках современных методов
описания и анализа работ.

UDC 001.891.57:004(045)
Functional modeling of professional activity’s basic elements in frame of EntityRelationship model / Zaritskyi O.
Actual questions of functional modeling and Entity-Relationship model developing of human
professional activity in frame of modern job analysis methods are considered in the article.

УДК 629.735.051-52(045)
Синтез гібридної системи управління польотом безпілотного літального апарату з
оптимальним гасінням діючих на нього збурень / Комнацька М.М.
Розглянуто задачу синтезу гібридної системи управління польотом для малого безпілотного
літального апарату (БПЛА) з оптимальним гасінням діючих на нього збурень. Гібридна система управління представляє собою двоконтурну систему, де зовнішній контур синтезується із
застосуванням методів нечіткого управління. Для внутрішнього контуру управління розглянуто задачу синтезу робастного регулятора за виходом. Синтез регулятора внутрішнього контуру управління здійснюється на основі γ – оптимального підходу із застосуванням апарату
лінійних матричних нерівностей (ЛМН). При цьому, синтезований γ-оптимальний регулятор
забезпечує гасіння збурень, що діють на БПЛА. Зовнішній нечіткий контур управління розроблено на основі підходу Такагі-Сугено із застосуванням апарату ЛМН. Для знаходження структури регулятора зовнішнього нечіткого контуру використовується алгоритм синтезу за γ –
оптимальним критерієм, розроблений на попередньому етапі синтезу. У результаті, розроблено уніфікований алгоритм синтезу гібридної системи управління польотом з елементами
нечіткої логіки в термінах ЛМН. Ефективність функціонування розробленої системи демонструється на прикладі управління поздовжнім рухом БПЛА

УДК 629.735.051-52(045)
Синтез гибридной системы управления полетом беспилотного летательного
аппарата с оптимальным гашением, действующих на него возмущений / М.Н.
Комнацкая
Рассматривается задача синтеза гибридной системы управления полетом для малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с оптимальным гашением действующих на него возмущений. Гибридная система управления представляет собой двухконтурную систему, где
внешний контур синтезируется с использованием методов нечеткого управления. Для внутреннего контура управления рассматривается задача синтеза робастного регулятора, функционирующего по принципу обратной связи по выходной переменной. Синтез регулятора внутреннего контура управления осуществляется на основании γ – оптимального подхода, с использованием линейных матричных неравенств (ЛМН). При этом, синтезированный γ - оптимальный регулятор обеспечивает гашение действующих на БПЛА возмущений. Внешний нечеткий контур управления разработан на основе подхода Такаги – Сугено с применением аппарата ЛМН. Для нахождения структуры регулятора внешнего нечеткого контура применяется
алгоритм синтеза по γ – оптимальному критерию, разработанный на предыдущем этапе. В
результате, разработан унифицированный алгоритм синтеза гибридной системы управления
полетом с элементами нечеткой логики в терминах ЛМН. Эффективность функционирования
данной системы демонстрируется на примере управления продольным движением БПЛА.

136
UDC 629.735.051-52(045)
Hybrid flight control system design of uav with external disturbances attenuation /
Komnatska M.
The paper deals with hybrid flight control system design for small unmanned aerial vehicle (UAV).
The developed flight control system attenuates external disturbances acting on UAV during flight. The
architecture of the controller is divided into two loops. The outer loop is designed by applying fuzzy
control approach. The inner loop is based on robust static output feedback design under linear matrix
inequality (LMI) approach. The obtained inner loop controller attenuates the external disturbances
acting on UAV with pre-defined value of γ. The outer loop controller is designed by using fuzzy
Takagi-Sugeno fuzzy system under LMIs. The structure of outer-loop controller is developed basing on
the design procedure, applied to the inner loop control construction. Thus, the proposed procedure of
hybrid control system design represents a unified procedure applied both for inner and outer loops
construction in terms of LMIs. The efficiency of the developed hybrid flight control system is
demonstrated by a case study of UAV longitudinal motion control

УДК 621.372
Спосіб виявлення скритої шумом періодичності трафіку / Ладигіна О.А.
Запропоновано спосіб виявлення скритої шумом періодичності трафіку та оптимальне
оцінювання параметрів першої гармоніки трафіку. В ролі критерію оптимальності вибрана
відстань у просторі Евкліда між реалізацією трафіку, що спостерігається, та її оптимальною оцінкою

УДК 621.372
Способ выявления скрытой шумом периодичности трафика / Ладыгина А.А.
Предложен способ выявления скрытой шумом периодичности трафика и оптимальное оценивания параметров первой гармоники трафика. В качестве критерия оптимальности выбрана
расстояние в пространстве Евклида между реализацией трафика наблюдается, и ее оптимальной оценкой

UDC 621.372
Method of detecting covert traffic noise frequency / Ladygina O.
A method of detecting covert traffic noise frequency and optimal parameter estimation of the first
harmonic of traffic. In the role of optimality criterion selected Euclidean distance in the space between
the implementation of traffic observed and its best estimate

УДК 629.7.062
Закон управління наявною енергією повітряного судна під час автоматичного виходу на друге коло / Морозов В.С.
Показано результати дослідження режиму автоматичного виходу повітряного судна на друге
коло шляхом оцінки наявної енергії. Процес автоматичного виходу повітряного судна на друге
коло розглянуто як просторий маневр літака. Надано результати чисельного моделювання
режиму автоматичного виходу літака на друге коло з урахуванням обмеження на кут крену.
Розроблено закон управління наявною енергією повітряного судна, який враховує одночасно і
поточний крен, і фактичне значення наявної енергії. При цьому забезпечується розгін
повітряного судна за швидкістю та набор висоти, а також вимога щодо забезпечення
мінімального градієнту траєкторії виходу на друге коло
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УДК 629.7.062
Закон управления располагаемой энергией воздушного судна при автоматическом
уходе на второй круг / Морозов В.С.
Показаны результаты исследования режима автоматического ухода воздушного судна на
второй круг путем оценки располагаемой энергии самолета. Процесс автоматического ухода
воздушного судна на второй круг рассмотрен как пространственный маневр самолета. Представлены результаты численного моделирования режима автоматического ухода самолета
на второй круг с учётом ограничения на угол крена. Разработан закон управления располагаемой энергией воздушного судна, учитывающий одновременно и текущий крен самолета, и
фактическое значение располагаемой энергии. При этом обеспечивается разгон воздушного
судна по скорости и набор высоты, а также требование обеспечения минимального градиента траектории ухода на второй круг

UDC 629.7.062
The control law of the available energy of the aircraft for automatic go around / Morozov V.
This article gives a test results of automatic go around due to the estimation of the aircraft available
energy. The automatic go around is considered as spatial maneuver. The control law of the available
energy has been designed to provide the acceleration and climb for maneuver of the automatic go
around. The presented control law includes current information about bank angle and available energy. The designed control law provides the implementation of the requirement to minimum gradient
of climb for go around

УДК 629.735.051-52 (045)
Адаптивний алгоритм реалізації постійного зниження літака / Павлов В.В.,
Коршунов Н.В., Курганський О.Ю.
Oписано основні аспекти застосування процедури неперервного зниження (CDO).
Обговорюються переваги застосування CDO. Дана процедура може сприяти досягненню
цілого ряду конкретних стратегічних цілей і має передбачуватись у будь-якій концепції чи
змінній структурі повітряного простору. Також розглянуто загальний адаптивний алгоритм
урахування впливу вітру на траєкторію польоту літака й описано вплив вітру на дану
траєкторію

УДК 629.735.051-52 (045)
Адаптивный алгоритм реализации непрерывного снижения самолета / Павлов
В.В., Коршунов Н.В., Курганский А.Ю.
Oписываются основные аспекты применения процедуры непрерывного снижения (CDO).
Обсуждаются преимущества применения CDO. Данная процедура может способствовать
достижению ряда конкретных стратегических целей и поэтому должна предусматриваться
в любой концепции или изменяемой структуре воздушного пространства. Кроме того, в
работе рассмотрен общий адаптивный алгоритм прогноза траектории непрерывного
снижения и описано влияние ветра на данную траекторию

UDC 629.735.051-52 (045)
Adaptive algorithm for implementing continuous descent of the aircraft / Pavlov V,
Korshunov N., Kurganskiy A.
In this article we describe the main aspects of continuous descent operations (CDO). Advantages of
CDO application are discussing. CDO can enable several specific strategic objectives to be met and
should therefore be considered for inclusion within any airspace concept or redesign. Considered also
is the general adaptive algorithm of the forecast of continuous descent path and described influence of
wind on the flight path

138
УДК 621.395.345.5
Алгоритм вибору найкращого маршруту виклику в VoIP мережах/ Соловйов О.В.,
Бондаренко В.М.
Описано підхід до вибору найкращого каналу зв'язку для проходження голосового виклику в
VoIP мережах за критеріями якості та вартості.

УДК 621.395.345.5
Алгоритм выбора наилучшего маршрута вызова в VoIP сетях/ Соловьев А.В.,
Бондаренко В.Н.
Описан подход к выбору наилучшего канала связи для прохождения голосового вызова в VoIP
сетях по критериям качества и стоимости.

UDC 621.395.345.5
Algorithm of the best route choice for call in VoIP networks/ Soloviev A.V., Bondarenko
V.N.
The approach for the best communication channel choice for the transmission of a voice call in VoIP
networks based on criteria of quality and cost have been described.

УДК 004.05

Розробка протоколу сеансового рівня для високошвидкісних регіональнорозподілених мереж / Струбицький Р.П.
У роботі представлено реалізацію протоколу на базі UDP, оптимізовану за ефективність передачі даних. Приведено результати практичного тестування протоколу, продемонстровано
можливість реалізації ефективних та практичних додатків на базі протоколів UDP.
УДК 004.05

Разработка протокола сеансового уровня для высокоскоростных регионально
распределенных сетей / Страбицкий Р.П.
В работе представлена реализация протокола на базе UDP, оптимизированово за эффективность передачи данных. Приведены результаты практического тестирования протокола, продемонстрирована возможность реализации эффективных и практических приложений на базе
протоколов UDP.
UDC 004.05

Development of session layer protocol for high regionally distributed networks /
Strubytskyi R.
The paper presents the implementation of the protocol based on UDP, with optimized speed. Published the results of protocol testing in practical case. Demonstrated the possibility of implementing
effective and practical applications based on the protocols UDP.

УДК 004.7.654

Розрахунок зони покриття бездротової мережі WI-FI для визначення
місцезнаходження абонентів в аеропорту / Ткаліч О.П., Одарченко Р.С., Устинов
О.Ю., Колодинський Д.О.
Зростаюча кількість розумних мобільних пристроїв вимагає від підприємств поліпшення
сервісу для своїх користувачів, до таких підприємств можна віднести великі транспортні вузли: аеропорти, залізничні та автовокзали. На таких підприємствах виникає потреба в
оптимізації та розподілу трафіку і визначення місцезнаходження користувачів для надання
якісного сервісу
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УДК 004.7.654
Расчет зоны покрытия беспроводной сети WI-FI для определения местоположения
абонентов в аэропорту / Ткалич О.П., Одарченко Р.С., Устинов А.Ю.,
Колодинский Д.А.
Растущее количество умных мобильных устройств требует от предприятий улучшения сервиса для своих пользователей, к таким предприятиям можно отнести большие транспортные узлы: аэропорты, железнодорожные и автовокзалы. На таких предприятиях возникает
потребность в оптимизации и распределения трафика и определения местоположения пользователей для предоставления качественного сервиса

UDC 004.7.654
Calculation coverage wireless network WI-FI to locate subscribers Airport / Tkalich O.,
Odarchenko R., Ustinov O., Kolodynskyy D.
A growing number of smart mobile devices requires enterprises improve service for its users, such
companies include major transportation hubs: airports, railway and bus stations. For such
enterprises there is a need for optimization and traffic distribution and location of users to provide
quality service

УДК 004.728.4 (045)

Завдання створення центру обробки даних великого виробництва / Толстікова
О.В., Дрововозов В.І.
Розглянуто та виконано аналіз та вибір напрямку рішення завдання створення центру обробки
даних великого виробництва. Розглянуті питання використання корпоративної інформаційної
ERP- системи (Enterprise Resource Planning System), питання апаратної складової, серверної
платформи, мережевого обладнання, використання системи віртуалізації, організації відмовостійкості каналів зв'язку центру обробки даних
УДК 004.728.4 (045)

Задача создания центра обработки данных большого производства / Толстикова
Е.В., Дрововозов В.И.
Рассмотрен и выполнен анализ и выбор направления решения задачи создания центра обработки данных большого производства. Рассмотрены вопросы использования корпоративной
информационной ERP- системы (Enterprise Resource Planning System), вопросы аппаратной
составляющей, серверной платформы, сетевого оборудования, использование системы виртуализации, организации отказоустойчивости каналов связи центра обработки данных
UDC 004.728.4 (045)

Task of data processing center creation of large enterprise / Tolstikova E.V., Drovovozov V.I.
Considered and the analysis and solution of choice towards the creation of a large data center
production. The questions the use of corporate information systems ERP- (Enterprise Resource
Planning System), questions the hardware component, server platforms, network equipment, use of
virtualization, organizations failover communication channels datacenter
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Зміст статей повинен бути присвяченим актуальним науковим проблемам. Статті при
цьому повинні мати такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
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публікацією;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Мінімальний обсяг статті: 4 сторінки. Пропонуємий редакційною колегією обсяг: 6-10
сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською. Остання сторінка
тексту завжди повинна бути заповнена не менш як на дві третини.
Статтю, надруковану на білому папері формату А4, подають відповідальному секретарю
редакційної колегії з такими документами:
1) актом експертизи, завіреним печаткою;
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роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
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файл і надрукована сторінка);
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англійською мовами;
5) ключові слова українською, російською, англійською мовами;
УДК 004.415 (045)
Методика
визначення
релевантості
текстових
висловів
в
інформаційних
системах / Бадьоріна Л.М.
Запропонована методика оцінювання відповідності текстових відповідей за допомогою
лінгвістичної технології, яка дозволяє визначити співвідношення між термінами.
УДК 004.415 (045)
Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных
системах / Бадерина Л.Н.
Предложена методика оценки текстовых ответов с помощью лингвистической технологии,
которая позволит определить соотношение между терминами.
УДК 004.415 (045)
Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.
In the article we offer a model of calculation of a ratio parameter (relevance) of meaningful
terms of reference definition in answers. Here is given an example of the calculation of a numerical
synonymic parameter of meaningful terms.
5) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;
6) диском зі статтею, відомостями про авторів, анотаціями.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.
Статтю слід набирати через один інтервал в такому порядку:
Формат А4 (210х297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін.
УДК шрифт Times New Roman 12.
Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів
(Times New Roman 12).
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НАЗВА
(шрифт Times new roman (Bold) 14).
Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
e-mail:
(шрифт Times New Roman 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
інтервалом.
1

∆τ r =

H

1

Відступ першої строки – 1 см.
Вирівнювання по ширині. Сторінки не
нумерувати. Обов'язково використовувати
режим автоматичної розстановки переносів.
Великі формули, рисунки тощо дозволяється
виконувати не в колонках.

H

ρ r2 (1−H ) (1 − ρ or ) 1−H − ρ or2(1− H ) (1 − ρ r ) 1−H
H

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

Графічний матеріал (малюнки, схеми
та ін.) рекомендується виконувати в форматі
gif, jpg або bmp тільки як контрастні
монокольорові (без напівтонів), розміром не
менш 60x60 мм. Використання закладеної
графіки MS Word не допускається. Під
кожним малюнком має бути номер і назва
(шрифт Times New Roman 11, центрувати).
Таблиці повинні також мати номер і назву
(над таблицею, по лівому краю, шрифт Times
New Roman 11).

Таблиця 2. Назва

Список літератури
1. Має відповідати вимогам ГОСТ 7.184. Шрифт Times New Roman 12. Прізвища та
ініціали
авторів
літературних
джерел
набирають курсивом. Бібліографічні записи
мають бути пронумеровані й мати посилання
на джерела в тексті статті в квадратних
дужках.
Формули
повинні
виконуватись
редакторі Microsoft Equation, математичні
символи не повинні значно відрізнятися по
розміру від основного тексту.

w = a 0 [ y 0 (t ) − y 0 (t − τ )] + a1ty 0 (t ) −
Рис. 2. Назва

− a1 [(t − τ ) y 0 (t − τ ) + τy 0 (t − τ )].

(1)
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