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АНОТАЦIЯ
Скрипнік В.В. «Моделі та методи забезпечення якості обслуговування в
мобільних мережах Інтернет речей». – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

доктора

філософії

за

спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка». – Державний університет
телекомунікацій, Київ, 2021.
Дисертаційна робота присвячена розробці методики підвищення якості
обслуговування абонентів в мобільних мережах Інтернет речей.
Технічні рішення, які забезпечують плавний перехід до впровадження та
користування сервісів мереж 5-го покоління (5G) роблять ринок мобільних
інформаційних технологій привабливим як для нових абонентів так і для
користувачів мереж 3-го (3G) да 4-го (4G) поколінь. Нові технології допоможуть
операторам стільникового зв’язку задовольнити швидкозростаючий попит
абонентів на нові сервіси та послуги галузі інформаційних технологій.
Головною метою мобільних мереж Інтернет речей є забезпечення
користувачів новими сервісами, послугами радіодоступу високої продуктивності,
можливості передачі даних зі швидкостями понад 1 Гбіт/c., з організацією
завадозахищеності каналу зв’язку на базі технології OFDM. Слід азначит, що
разом

з

інформаційними

технологіями

розвивається

і

автомобільна

промисловість, а це означає, що гарантовані послуги систем мобільного зв’язку
повинні забезпечуватися не лише стаціонарним станціям (системам), а і при
високих швидкостях пересування абонента.
Згідно з концепцією розвитку радіотехнологій провайдери та оператори
стільникового зв’язку вже зараз можуть не тільки переводити свої мережі та
користувачів на стандарт 4-го покоління (LTE - Long Term Evolution), але і
впроваджувати нові технології 5G/IMT-2020. Сервіси та послуги на основі
технології LTE будуть відправною точкою для забезпечення абонентів більшою
швидкістю передачі даних, меншою затримкою та реалізацією концепції IoT

3

(Internet of things), що в свою чергу повністю змінить усталений формат взаємодії
користувача з мультимедійним девайсом.
Основною відмінністю технологій четвергото покоління від попередніх є
швидкість передачі даних, яка в низхідній лінії зв’язку (Downlink) долає відмітку
у 100 Мбіт/с., завдяки чому з’явилась нова технологічна платформа радіозв’язку,
яка використовуючи ширші смуги пропускання дозволяє операторам досягати
вищої пікової пропускної здатності.
На сьогоднішній день для задоволення петреб користувачів в високих
швидкостях взаємодії між девайсом та телекомунікаційною мережею єдиною
відповідною технологією є OFDM (технологія ортогонального частотного
ущільнення). У свою чергу LTE базується на технології мультиплексування за
допомогою ортогональних OFDM несучих (транслюються за допомогою
багатопроменевих систем MIMO (Multiple Input Multiple Output) та на
еволюційній системній архітектурі мережі SAE (System Architecture Evolution).
Беручи до уваги, що максимально досяжні швидкості передачі даних також
залежать і від відстані до об’єкта, дані технології можуть застосовуватися як для
зв’язку з рухомими девайсами, так і зі стаціонарними терміналами зв’язку.
Для досягнення мети дисертаційної роботи, а саме розробки методики
забезпечення якісних показників обслуговування мобільних мереж Інтернет
речей, були вирішені наступні завдання:
Удосконалено нечітку часову модель розрахунку мобільності системи мереж
Інтернету речей, яка формалізує вплив дестабілізуючих факторів на її
функціонування.
Розроблено алгоритм підвищення показників надійності систем зв’язку, з
використанням дубльованої системи. Проведено порівняльний аналіз підвищення
показників надійності систем зв’язку технології LTE для дубльованої системи,
нерезервованої системи, для навантаженого дублювання без відновлення, а також
для не навантаженого дублювання без відновлення.
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Розроблено математичну модель формування сімейства кільцевих кодів типу
001011 та доведено, що за допомогою цієї моделі можна сформувати кільцевий
код зазначеного типу будь-якої довжини та з будь-якою кількістю одиничних
символів.
Розроблено методику оптимального прийому багатопозиційних сигналів
гексагонального сузір’я за критеріем ідеального спостерігача на базі модуляції
високих порядків, що має найвищу завадостійкість сигналів за двома
координатами (х, у) наближену до потенційного можливої.
Дисертаційна робота має науково-практичний характер. Розглянуті в роботі
задачі є новим внеском у перспективний напрямок досліджень теорії підвищення
якісних показників обслуговування сучаснит інфокомунікаційних мереж передачі
даних.
У

вступi

наведено

загальну

характеристику

роботи,

обґрунтовано

актуальнiсть теми дослiджень, сформульовано мету та задачi дослiджень,
показано наукову новизну та практичну цiннiсть отриманих результатiв,
вiдзначено особистий внесок автора, наведено данi про апробацiю та практичне
впровадження, публiкацiї та структуру роботи.
У першому роздiлi на основi опрацьованих лiтературних джерел визначено
основнi тематичнi завдання, що можуть покладатися на розробку підвищення
якості функціонування систем зв’язку стандарту LTE.
Розділ присвячено вирішенню основних питань щодо розвитку систем
доступу на базі радіотехнології LTE та наведено визначення і основні
характеристики стандарту бездротового зв’язку. Сформульовано основні вимоги
до стандарту мобільних мереж четвертого покоління (4G), які задовольняють
вимогам мереж Інтернету речей.
Зроблено висновок, що задля комфортної роботи з мережевими послугами
IoT технологія LTE здатна забезпечувати швидкість передачі, що перевищує 100
Мбіт/с. для нізхідного і 50 Мбіт/с. для висхідного каналів.

5

У другому розділі розроблено модель опису зовнішних дестабілізуючих
факторів (ЗДФ) на параметри мережі LTE за допомогою нечітких класифікаторів.
Враховуючи високу міру гетерогенності параметрів довкілля, в роботі були
введені агреговані показники, що описують рівні різних типів впливу зовнішнього
середовища:  1 ,  2 , E. Значення кожного показника залежить від відповідної йому
множини параметрів.
Розроблено алгоритм підвищення показників надійності систем зв’язку, з
використанням дубльованої системи. Проведено порівняльний аналіз підвищення
показників надійності систем зв’язку технології LTE для дубльованої системи,
нерезервованої системи, для навантаженого дублювання без відновлення, а також
для не навантаженого дублювання без відновлення.
В третьому розділі розроблено математичну модель формування сімейства
кільцевих кодів типу 001011 та доведено, що за допомогою цієї моделі можна
сформувати кільцевий код зазначеного типу будь-якої довжини та з будь-якою
кількістю одиничних символів. Даний код запропоновано в якості різновиду
циклічного коду що дозволяє використовувати його для кодування та
декодування інформації при побудові ефективного каналу мережі Інтернет речей.
У четвертому роздiлі запропоновано методику оптимального прийому
амплітудно-фазорізнецевої модуляції гексагональних сигнальних сузір’їв високих
порядків. При цьому різниця фаз розраховується між трьома і більше посилками.
При розрахунку різниці фаз між двома посилками забезпечується інваріантність
стрибків фази в каналах. Таким чином проявляється інваріативність до зсуву
частоти, що є необхідним для систем звязку 4-го покоління. Різниця фаз між
трьома та більше посилками реалізується в диференційному кодері сигналів.
Методика використовує багаточастотний груповий сигнал з ортогональними
несучими. Це дозволяє забезпечити системі властивість інваріантності, щодо
завади типу нерівномірності АЧХ, нелінійності ФЧХ, імпульсних завад,
короткочасних переривань зв’язку.
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Дисертація виконувалась в Державному університеті телекомунікацій. За
результатами досліджень опубліковано 7 наукових праць, з них: 4 статей у
фахових науково-технічних журналах, 1 стаття у міжнародних виданнях та 1
публікація за матеріалами науково-технічної конференцій.
Ключові слова: Інтернет речей, IoT, 5G, 4G, LTE, сигнальні сузір’я,
надійність системи, OFDM, багатопозиційні сигнали, кільцевий код.

ANNOTATION
Skripnik V.V. "Models and methods of quality assurance in mobile networks of
Internet of Things". - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy
on a specialty 172 - "Telecommunications and radio engineering". - State University of
Telecommunications, Kyiv, 2021.
The dissertation work is devoted to the development of methods for improving the
quality of customer service in mobile networks of Internet of Things.
Technical solutions that ensure a smooth transition to the implementation and use
of 5th generation (5G) network services make the mobile information technology
market attractive for both new subscribers and users of 3rd (3G) to 4th (4G) generation
networks. New technologies will help cellular operators meet the rapidly growing
demand of subscribers for new services and services in the field of information
technology.
The main purpose of mobile networks of the Internet of Things is to provide users
with new services, high-performance radio access services, the ability to transmit data at
speeds above 1 Gbps, with the organization of interference protection of the
communication channel based on OFDM technology. It should be noted that the
automotive industry is developing along with information technology, which means that
guaranteed services of mobile communication systems should be provided not only to
fixed stations (systems), but also at high speeds of the subscriber.
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According to the concept of radio technology development, providers and cellular
operators can now not only transfer their networks and users to the 4th generation
standard (LTE - Long Term Evolution), but also implement new 5G / IMT-2020
technologies. Services and services based on LTE technology will be the starting point
for providing subscribers with higher data rates, less latency and implementation of the
concept of IoT (Internet of things), which in turn will completely change the established
format of user interaction with a multimedia device.
The main difference between the fourth generation technologies and the previous
ones is the data transfer rate, which in the downlink (Downlink) exceeds the mark of
100 Mbit / s, thanks to which a new radio technology platform has appeared, which
allows operators achieve higher peak bandwidth.
To date, to meet the needs of users in high speeds of interaction between the device
and the telecommunications network, the only appropriate technology is OFDM
(orthogonal frequency compression technology). In turn, LTE is based on orthogonal
OFDM carrier multiplexing technology (broadcast using Multiple Input Multiple
Output) and the evolutionary system architecture of the SAE (System Architecture
Evolution) network.
Given that the maximum achievable data rates also depend on the distance to the
object, these technologies can be used to communicate with both mobile devices and
fixed communication terminals.
To achieve the goal of the dissertation, namely the development of methods for
ensuring quality performance of mobile Internet of Things, the following tasks were
solved:
The fuzzy time model for calculating the mobility of the Internet of Things
network system has been improved, which formalizes the influence of destabilizing
factors on its functioning.
An algorithm for improving the reliability of communication systems, using a
duplicate system. A comparative analysis of the increase in the reliability of LTE
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communication systems for duplicate system, non-redundant system, for loaded
duplication without recovery, as well as for non-loaded duplication without recovery.
A mathematical model for the formation of a family of ring codes of type 001011
has been developed and it has been proved that with the help of this model it is possible
to form a ring code of the specified type of any length and with any number of unit
symbols.
A technique for optimal reception of multiposition signals of a hexagonal
constellation by the criterion of an ideal observer based on high-order modulation,
which has the highest noise immunity of signals at two coordinates (x, y) close to the
potential possible, has been developed.
The dissertation has a scientific and practical nature. The tasks considered in the
work are a new contribution to the perspective direction of research of the theory of
increase of qualitative indicators of service of modern infocommunication data
transmission networks.
The introduction gives a general description of the work, substantiates the
relevance of the research topic, formulates the purpose and objectives of research,
shows the scientific novelty and practical value of the results, notes the personal
contribution of the author, provides data on approbation and practical implementation,
publication and publication.
In the first section, based on the developed literature sources, the main thematic
tasks are identified, which can be entrusted to the development of improving the quality
of communication systems of the LTE standard.
The section deals with the main issues related to the development of access
systems based on LTE radio technology and provides definitions and main
characteristics of the wireless communication standard. The basic requirements to the
standard of mobile networks of the fourth generation (4G) which satisfy requirements of
Internet of things are formulated.
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It is concluded that for comfortable work with IoT network services, LTE
technology is able to provide transmission speeds in excess of 100 Mbps. for
descending and 50 Mbps. for ascending channels.
In the second section the model of the description of external destabilizing factors
(ZDF) on parameters of the LTE network by means of fuzzy classifiers is developed.
Given the high degree of heterogeneity of environmental parameters, the paper
introduced aggregate indicators describing the levels of different types of environmental
influences: The value of each indicator depends on the corresponding set of parameters.
An algorithm for improving the reliability of communication systems, using a
duplicate system. A comparative analysis of the increase in the reliability of LTE
communication systems for duplicate system, non-redundant system, for loaded
duplication without recovery, as well as for non-loaded duplication without recovery.
In the third section the mathematical model of formation of family of ring codes of
type 001011 is developed and it is proved that by means of this model it is possible to
form a ring code of the specified type of any length and with any number of unit
symbols. This code is proposed as a kind of cyclic code that allows you to use it to
encode and decode information when building an effective Internet of Things channel.
In the fourth section, the method of optimal reception of amplitude-phase
difference modulation of high-order hexagonal signal constellations is proposed. The
phase difference is calculated between three or more parcels. When calculating the
phase difference between two parcels, the invariance of the phase jumps in the channels
is ensured. Thus, invariance to the frequency shift is manifested, which is necessary for
4th generation communication systems. The phase difference between three or more
parcels is realized in the differential signal encoder.
The technique uses a multifrequency group signal with orthogonal carriers. This
allows the system to provide the property of invariance, with respect to interference
such as frequency response non-uniformity, PFC nonlinearity, impulse interference,
short-term interruptions.
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The dissertation was performed at the State University of Telecommunications.
According to the results of research, 7 scientific papers were published, including: 4
articles in professional scientific and technical journals, 1 article in international
publications and 1 publication based on the materials of scientific and technical
conferences.
Keywords: Internet of Things, IoT, 5G, 4G, LTE, signal constellations, system
reliability, OFDM, multi-position signals, ring code.
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- Code Division Multiple Access
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- Institute of Electrical and Electronics Engineers
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декілька входів декілька виходів
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NE

- Network Element
мережевий елемент
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ВСТУП
Актуальність теми. Сучасний розвиток мобільних технологій дозволяє
обробляти все більші об’єми інформації тим самим відкриваючи для користувача
мобільного пристрою (смартфона, планшета, нетбука) нові можливості навчання,
ведення бізнесу або маніпуляції з різними видами мультимедійних даних.
Найближчим часом технічні рішення, які забезпечать плавний перехід до
мереж мобільного зв’язку 5-го покоління (5G), допоможуть операторам
мобільного зв’язку задовольнити швидкозростаючий попит на мобільні сервіси.
Мобільний зв’язок 4G (LTE) розвиває ідеї та технології, які вже
застосовуються в стандартах 3G. Проте з розвитком цих технологій знайшла своє
втілення і низка оригінальних ідей.
Головна відмінність технологій 4G від технологій попередніх поколінь
полягає в тому, що швидкість передавання даних від базової станції перевищує
100 Мбіт/с. Приклад ефективного співіснування мереж 3G із мережами
стільникового зв’язку 2G, що забезпечило створення інтегрованих мереж, дав
поштовх до гармонійного співіснування систем LTE із системами попередніх
поколінь. Так, багатомодові пристрої здатні працювати як у мережах LTE, так і в
мережах 3G, або мати набір режимів залежно від кон’юнктури ринку. Завдяки
стандарту LTE з’явилась нова технологічна платформа радіозв’язку, яка дозволяє
операторам досягати вищої пікової пропускної здатності, використовуючи для
цього набагато ширші смуги пропускання.
Головна мета LTE полягає в забезпеченні абонентів послугами радіодоступу
надзвичайно високої продуктивності з одночасним гарантуванням повної
мобільності абонента під час його пересування зі швидкістю автомобіля.
Забезпечення можливості передачі данних за швидкостями більше ніж 1 Гбіт/c з
організацією завадозахищенності каналу звязку на базі технології OFDM. Згідно з
концепцією подальшого розвитку радіотехнологій незабаром оператори зможуть
легко переводити свої мережі та своїх користувачів на стандарт LTE. По суті,
стандарт LTE є черговим етапом еволюційного розвитку стільникової технології,
що бере свій початок від GSM і має такі ключові пункти як EDGE, UMTS і HSPA.
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Рішенню завдання оптимального прийому багатопозиційних сигналів
технології LTE присвячено багато робіт українських та закордонних вчених.
Створення методів побудови сталих телекомунікаційних мереж пов’язано з
роботами таких вчених, як Варакін Л.Є., Вітербі Е.Д., Лазарєв В.Г., Аріпов М.Н.,
Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Нетес В.А., Якубайтіс Е.А., Козелков С.В.,
Фінк Л.М., Куо Ф.Ф., Бертсекас Д.В., Галлагер Р., Захаров Г.П., Батіщев Д.І.,
Поспєлов Г.С., Шеннон К., Шнепс М.А., Блек Ю., Девід Е., Болгер Дж. та інші.
Зважаючи на вищенаведене, актуальним питанням є розробка методики
забезпечення якості обслуговування мобільних мереж інтернет речей для
вирішення тематичних завдань, що є перспективним, важливим напрямом
розвитку науки і техніки на сучасному етапі.
Обмежені можливості традиційних мереж не відповідають вимогам
сьогодення, є стримуючим чинником на шляху впровадження інноваційних
інфокомунікаційних послуг. Зокрема, систем доступу на базі LTE, актуальної
технології OFDM та її різноманітних модифікацій, що є відмінним рішенням для
архітектур сучасних мереж, які працюють в умовах мегаполісу. На сьогодні ще
недостатньо досліджено сигнали широкосмугових систем зв’язку, що мають
практичний зміст і враховують багатоваріантний розвиток засобів та сучасних
технологій.
Важливим завданням є оптимізація параметрів системи LTE і, отже,
визначення найкращих параметрів за вибраним вектором критеріїв. Тому
тематика дисертаційної роботи є актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати
дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі ДУТ та прийняті
до практичного використання у ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
Впровадження результатів підтверджується відповідним актом, наведеними
у додатку до дисертаційної роботи.
Мета і завдання дослідження. Метοю дисертаційної рοбοти є розробка
методики забезпечення якісних показників обслуговування мобільних мереж
Інтернет речей.
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Об’єкт дослідження – радіомережа бездротового доступу на базі технологій
LTE.
Предмет дослідження – якісні показники систем обслуговування мобільних
мереж Інтернет речей.
Для досягнення мети вирішуються такі наукові задачі:
- розробити методику підвищення показників надійності систем LTE;
- розробити методику розрахунку параметрів сигналів з підвищеною
завадостійкістю;
- розробити математичу модель формування сімейства кільцевих кодів типу
001011;
- розробити методику оптимального прийому багатопозиційних сигналів
гексагонального сузір’я на базі модуляції високих порядківза критерієм
ідеального спостерігача;
- оцінити ефективність системи для передачі інформації у великих об’ємах;
- провести порівняльний аналіз підвищення показників надійності для
дубльованої системи, нерезервованої системи, для навантаженого дублювання без
відновлення, а також для ненавантаженого дублювання без відновлення.
Методи досліджень. В дисертаційний роботі використовувались методи
математичного аналізу й синтезу складних технічних систем. А також було
використано сучасні методи обробки сигналів, математичного й функціонального
аналізу, формалізації та порівняння. Використовувались постулати теорії зв’язку,
теорії ймовірностей i математичної статистики, методи аналізу ієрархій, методи
комп’ютерного моделювання. Були використані відомі підходи і методи перевірки
результатів дослідження для підтвердження основних теоретичних положень
дослідження.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:
- теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються
в

ПрАТ

«Фарлеп-Інвест».

Впровадження

результатів

дослідження
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підтверджується відповідним актом, наведеним в додатку до дисертаційної
роботи.
- розроблено методику оптимального прийому багатопозиційних сигналів
гексагонального сузір’я за критеріем ідеального спостерігача на базі модуляції
високих порядків, що має найвищу завадостійкість сигналів за двома
координатами (х,у), наближену до потенційно можливої. Методика дозволяє
визначити, що використання HAP в порівнянні з QAM дає виграш більше 3 дБ, а в
порівняні з неоптимальними методами прийому більше ніж на 12 дБ.
Наукова новизна роботи. Основні результати, що мають наукову новизну та
отримані у ході вирішення поставлених завдань, полягають у наступному:
- удосконалено

нечітку часову модель розрахунку мобільності системи

мереж Інтернету речей, яка формалізує вплив дестабілізуючих факторів на її
функціонування, що дозволяє підвищити точність визначення ймовірнісночасових характеристик та дозволить сформувати модель оцінки стану мережі,
використовуючи лексико-графічну систему представлення інформації;
- розроблено алгоритм підвищення показників надійності систем зв’язку, з
використанням дубльованої системи. Проведено порівняльний аналіз підвищення
показників надійності систем зв’язку технології LTE для дубльованої системи,
нерезервованої системи, для навантаженого дублювання без відновлення, а також
для не навантаженого дублювання без відновлення. Доведено, що ненавантажений
резерв є найбільш ефективною формою підвищення надійності системи з
урахуванням вартості елементів резервування;
- розроблено математичну модель формування сімейства кільцевих кодів
типу 001011 та доведено, що

за

допомогою цієї моделі можна сформувати

кільцевий код зазначеного типу будь-якої довжини та з будь-якою кількістю
одиничних символів. Даний код запропоновано в якості різновиду циклічного
коду що дозволяє використовувати його для кодування та декодування інформації
при побудові ефективного каналу мережі Інтернет речей;
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- розроблено методику оптимального прийому багатопозиційних сигналів
гексагонального сузір’я за критеріем ідеального спостерігача на базі модуляції
високих порядків, що має найвищу завадостійкість сигналів за двома
координатами (х, у) наближену до потенційного можливої. Визначено, що
використання HAP в порівнянні з QAM, дає виграш більше 3 дБ. Завдяки
запропонованому методу оптимального прийому амплітудно-фазорізнецевої
модуляції гексагональних сигнальних сузір’їв з розрахунком різниці фаз між
трьома і більше посилками.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою здобувача.
В дисертації узагальненο результати дοсліджень, викοнаних автοрοм самοстійнο.
Οсοбистο здобувачем здійснено рοзрοбку загальної кοнцепції дисертації та вибір
οб’єктів, визначенο мету і задачі рοбοти, οбранο та οбґрунтοванο метοди
дοсліджень. У наукοвих публікаціях у співавтοрстві автοру належать: прοвідна
рοль у вибοрі та οбґрунтуванні напрямку дοсліджень, пοстанοвка задачі на різних
етапах викοнання рοбοти, аналіз та інтерпретація οдержаних результатів.
В роботах, що написанi в спiвавторствi, особистий внесок здобувачу
належить: [6] удосконалено

нечітку часову модель розрахунку мобільності

системи мереж Інтернету речей; [5] розроблено алгоритм підвищення показників
надійності систем зв’язку, з використанням дубльованої системи; [13, 15]
розроблено алгоритм роботи системи з активним резервуванням; [17, 18]
виконано розрахунок завадостійкості багатопозиційних сигнальних сузір’їв та
доведено ефективність маніпуляційного кодування багатопозиційних сигналів.
Публікації. За результатами досліджень опубліковано 7 наукових праць, з
них: 4 статей у фахових науково-технічних журналах, 1 стаття у міжнародних
виданнях та 1 публікація за матеріалами науково-технічної конференцій.

21

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ
1.1 Технологія LTE як основа мережі Інтернет речей
1.1.1 Шлях розвитку технології LTE
Бездротові телекомунікаційні технології продовжують набирати обороти
свого бурхливого розвитку. Даній тенденції сприяє неухильний прогрес в
мікроелектроніці, що у свою чергу дозволяє розробляти більш функціональні та в
одночас більш дешеві засоби приймання-передачі цифрової інформації.
Необхідність мобільних технологій зв’язку на сьогоднішній день порівняна
лише з необхідністю доступу до глобальної мережі Інтернет. Сьогодні важко
уявити сучасний сектор економіки, навчання, бізнесу без використання
бездротових технологій та відсутністю комунікацій. І дана тенденція попиту
тількі зростає на протязі останньої чверті століття.
Мобільних телефонів у всьому світі вже значно більше, чим звичайних
стаціонарних

телефонних

апаратів.

Швидкими

темпами

розвиваються

персональні і локальні мережі, широко упроваджуються безпроводові мережі
регіонального масштабу. Низька вартість, швидкість розгортання, широкі
функціональні можливості передачі даних, телефонії, відео потоків роблять
безпроводові мережі одним з основних напрямів розвитку телекомунікаційної
індустрії [51].
Розвиток безпроводового зв’язку супроводжується неперервною зміною
технологій, в основі яких лежать відомі, а головле – зарекоменндуваші себе в
якості

надійних

та

ефективних

технологій

передачі

даних,

стандарти

стільникового зв’язку GSM, CDMA і стандарти IEEE 802 (рис. 1.1).
Нові покоління мобільного зв’язку починали розроблятися практично через
кожні десять років з моменту переходу від розробок першого покоління
аналогових стільникових мереж в 1970-і роки (1G) до мереж з цифровою
передачею (2G) в 1980-х роках. Від початку розробок до реального впровадження
проходила достатня кількість часу (наприклад, мережі 1G були впроваджені в
1984 році, мережі 2G – в 1991 році). Історично технології безпроводового зв’язку
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розвивалися по двох незалежних напрямах – системи телефонного зв’язку
(стільниковий зв’язок) і системи передачі даних (Wi-Fi, WiMAX). Але останнім
часом спостерігається явна тенденція до злиття цих функцій. У 1990-х роках
почав розроблятися стандарт 3G, який базується на методі множинного доступу з
кодовим розділенням каналів який був впроваджений тільки в 2000-х роках.

Рис. 1.1. Розвиток технологій широкосмугового зв’язку
Крім цього, об’єм пакетних даних в мережах стільникового зв’язку третього
покоління (3G) вже перевищує обсяг голосового трафіку, що пов’язане з
впровадженням технологій HSPA [67]. Слід зазначити, що сучасні мережі
передачі даних обов’язково повинні забезпечувати і високих рівень якості послуг
для різних видів трафіку. Це дозволяє використовувати мобільні мережі не тільки
для передачі мультимедійних даних, але і для комфортного проведення відео
конференцій або телефонних розмов без перешкод та завад.
Не зважаючи на сучасний стан мобільних мереж зв’язку вимоги кінцевих
користувачів до послуг, що надаються провайдерами постійно підвищуються
[109-112].
На сьогоднішній день стільникові мережі використовуються не лише для
зв’язку між двома або кількома абонентами (в режимі конференції), але і для
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передачі відеоконтенту, музики і роботи з мережаю Інтернет на високих
швидкостях (рис 1.2). Саме з цією метою в рамках проекту співпраці в створенні
мереж третього покоління 3GPP була почата розробка технології LTE покоління
зв’язку з підвищеними вимогами. [23, 25, 28-30].
До четвертого покоління прийнято відносити перспективні технології, що
дозволяють здійснювати передачу даних зі швидкістю, що перевищує 100 Мбіт/с
рухливим і 1 Гбіт/с – стаціонарним абонентам. Розробка технології LTE як
стандарту офіційно розпочалася в кінці 2004 року. Основною метою досліджень
на початковому етапі був вибір технології фізичного рівня, яка змогла б
забезпечити високу швидкість передачі даних. В якості основи було запропоново
два варіанта: розвиток існуючого радіоінтерфейсу W-CDMA і створення нового
на основі технології OFDM.

Рис. 1.2. Мультимедійні послуги, стимулюючі перехід до нових мобільних
технологій передачі даних
В результаті проведених досліджень єдиною технологією яка виправдала
очікування та пройшла відповідні тестування виявилася технологія OFDM –
ортогонального

частотного

ущільнення.

Саме

ця

технологія

володіє

властивостями, які дозволяють забезпечити користувачів сучасними сервісами та
послугами зв’язку.
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Звідси можна зробити висновок, що LTE базується на основних технологіях:
мультиплексування

за

допомогою

ортогональних

OFDM

несучих,

що

транслюються за допомогою багатопроменевих систем MIMO, та на еволюційній
системній архітектурі мережі SAE. Зміст технології MIMO заключається в тому,
що передавальні і приймальні антени рознесені так, щоб досягти слабкої кореляції
між сусідніми антенами. Це важливо для сучасних систем доступу на базі LTE,
котрі вимагають здійснення максимальних швидкостей передачі інформації в
порівнянні з іншими технологіями [85, 113, 126, 127].

На рисунку 1.3

представлена структурна схема мережі LTE.
Слід зазначити, принциповим рішенням такоє є організація дуплексного
розділення каналів. Яке може бути частотним (FDD) або часовим (TDD).
Взаємодія між базовою станцією (BS) і мобільним девайсом (MS) будується
за принципом передавання циклычно повторюваних радіо кадрів тривалыстю 10
мс., а всі часові параметри розраховуються на основі мінімального часового
кванта:
Ts = 1 / (2048·∆f),
де ∆f – крок між носівними, який дорівнює 15 кГц.
Отже, тривалість радіокадру складає 307200 Ts. Сам же квант часу відповідає
тактовій частоті 30,72 МГц, яка кратна стандартній для систем третого покоління
частоті 3,84 МГц.
Специфікації будь-якого покоління зв’язку зазвичай відносяться до зміни
фундаментального

характеру обслуговування,

технологій

передачі, більш

високим піковим бітрейтом, новими смугами частот, ширшим каналом смуги
пропускання, а також більшою ємністю для множини одночасної передачі даних
(більш високій системі спектральної ефективності).
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Рис. 1.3. Структурна схема мережі LTE
У березні 2008 року сектор радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку
(ITU)

визначив

ряд

вимог

для

стандарту

міжнародного

мобільного

широкосмугового зв’язку 4G, що дістав назву специфікацій International Mobile
Telecommunications Advanced (IMT-Advanced), зокрема встановивши вимоги до
швидкості передачі даних для обслуговування абонентів: швидкість 100 Мбіт/с
повинна

надаватися

високорухливим

абонентам

(наприклад,

потягам

і

автомобілям), а абонентам з не високою рухливістю (пішоходи та фіксовані
термінали) повинна надаватися швидкість 1 Гбіт/с [145, 148-150]. Основні
дослідження при створенні систем зв’язку четвертого покоління ведуться у
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напрямі використання пакетних протоколів передачі даних. Для пересилки даних
використовуються протоколи IPv4 та IPv6.
В грудні 2008 року затверджена версія стандартів 3GPP (Release 8), фіксуючі
архітектурні і функціональні вимоги до систем LTE.
Передові міжнародні мобільні телекомунікаційні системи (IMT-Advanced),
визначені сектором радіозв’язку МСЕ, повинні відповідати деяким вимогам, щоб
вважатися мережами покоління 4G:
-

базуються на комутації пакетів, використовуючи протоколи IP;

-

пікові швидкості передачі даних від 100 Мбіт/с для користувачів з

високою мобільністю (від 10 км/год до 120 км/год) і від 1 Гбіт/с для користувачів
з низькою мобільністю (до 10 км/год);
-

використовуються мережеві ресурси, що динамічно розділяються, для

підтримки більшої кількості одночасних підключень до одного стільника;
-

їх масштабована смуга частот каналу 40 Мгц;

-

мінімальні значення для пікової спектральної ефективності 15 біт/с/Гц

в низхідному каналі і 6,75 біт/с/Гц у висхідному каналі;
- спектральна ефективність на сектор в низхідному каналі від 1,1 до 3
біт/с/Гц/сектор і у висхідному каналі від 0,7 до 2,25 біт/с/Гц/сектор;
- плинний хендовер через різні мережі;
- висока якість мобільних мультимедійних послуг.
Подальший розвиток технологія LTE одержала у рамках 3GPP як
продовження CDMA і UMTS [9, 36, 37].
Міжнародним союзом електрозв’язку як стандарт зв’язку, що відповідає
усім вимогам безпроводового зв’язку четвертого покоління, було обрано стандарт
3GPP Release 10 (LTE Advanced), який уперше був представлений японською
компанією NTT DoCoMo. Оскільки цей стандарт можна реалізувати на існуючих
стільникових мережах, він став популярніший у операторів стільникового зв’язку.
Сформульовані основні вимоги, яким задовольняє LTE Advanced, по суті, є
вимогами до стандарту мобільних мереж четвертого покоління (4G):
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• максимальна швидкість передачі даних в downlink - до 1 Гбіт/с, у uplink –
до 500 Мбіт/с.;
• смуга пропускання в downlink радіоканалі – 70 Мгц, у uplink – 40 Мгц;
• максимальна ефективність використання спектру в downlink радіоканалі –
30 біт/c/Гц, у uplink – 15 біт/с/Гц;
• повна сумісність і взаємодія з LTE й іншими 3GPP системами.
• удосконалена система кодування і виправлення помилок;
• передові рішення в області антенних систем (MIMO).
У 2010 році розширення 4G мереж TeliaSonera введена в 25 містах і зон
відпочинку в Швеції і 4 міст в Норвегії. До кінця 2010 року TeliaSonera також
впровадили комерційні мережі 4G для клієнтів у Фінляндії, мережа на базі
технології LTE.
У

кінці

другого

кварталу

2012

року

азербайджанський

оператор

стільникового зв’язку Azercell запустив мережу 4-го покоління в центрі Баку.
Виробник телекомунікаційного устаткування Huawei і Міністерство зв’язку
Бразилії підписали угоду, у рамках якого Huawei розробив рішення LTE в
діапазоні 450 Мгц в Данії і Естонії, а в квітні 2011 і в Литві.
З лютого 2011 року вірменський мобільний оператор VivaCell-MTS
повністю перейшов до комерційної експлуатації мережі в Єревані, і нині
розвивається в регіонах Вірменії.
У 2012 році в Придністров’ї запущена в експлуатацію перша комерційна
мережа, яка використовується для забезпечення мобільним ШПД жителів
віддалених і сільських територій.
У квітні 2012 року оператор стільникового зв’язку Мегафон надав своїм
клієнтам в Росії можливість доступу до послуг мобільного зв’язку четвертого
покоління (4G). Першим містом Росії, в якому була запущена мережа четвертого
покоління став Новосибірськ, а трохи пізніше і Москва.
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Технології четвертого покоління мобільного зв’язку також можуть бути
використані в сферах телемедицини, безпеки і охорони громадського порядку,
дистанційної освіти, транспортного управління і т. д..
В порівнянні з раніше розробленими системами 3G, радіоінтерфейс LTE
забезпечує покращені технічні характеристики. Зокрема, в LTE ширина смуги
пропускання може варіюватися від 1,4 до 20 Мгц, що дозволить задовольнити
потребам різних операторів зв’язку, які володіють різними смугами пропускання.
При цьому устаткування LTE повинно одночасно підтримувати не менше 200
активних з’єднань (тобто 200 телефонних дзвінків) на кожну 5-МГц соту. Також
очікується, що LTE поліпшить ефективність використання радіочастотного
спектру, тобто зросте обсяг даних, переданих в заданому діапазоні частот. LTE
дозволить досягти значних агрегатних швидкостей передачі даних – до 50 Мбіт/с
для висхідного з’єднання (від абонента до базової станції) і до 100 Мбіт/с для
низхідного з’єднання (від базової станції до абонента) (у смузі 20 Мгц). При
цьому повинна забезпечуватися підтримка з’єднань для абонентів, рухомих з
швидкістю до 350 км/ч. Зона покриття однієї БС – до 30 км. в штатному режимі,
але можлива робота з сотою радіусом більше 100 км.
Радіоінтерфейс LTE позиціонується як рішення, на яке оператори поступово
переходитимуть з нинішніх систем стандартів 3GPP і 3GPP2 [113], а його
розробка являється важливим етапом в процесі переходу до мереж четвертого
покоління 4G. Фактично специфікація LTE вже містить більшу частину функцій,
що спочатку призначалися для систем 4G, тому її інколи іменують «технологією
3,9G».
На сьогоднішній день світу телекомунікаційних інформаційних технологій
не лише відомі стандарти IMT-2020, але і проводяться активні роботи щодо
впровадження систем п’ятого покоління зв’язку (5G) в якості подальшого
еволюційного розвитку безпроводових радіотехнологій. Розгортання мереж 5G
має на меті не тільки збільшити швидкість передачі даних, але і предоставити
абонентам нові сервіси та послуги, які раніше були недоступні. Але, разом з цим
слід зазначити, що перехід до нової стільникової архітектури – не швидкий та
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досить виважений процес, у той час як попит користувачів на нові технології
невпинно зростає, тому можливість реалізації послуг та сервісів IoT можлива і на
наявних телекомунікаційних рішеннях та системах четвертого покоління.
1.1.2 Принципи побудови радіоінтерфейсу за технологією LTE
Технологія

LTE

базується

на

трьох

основних

технологіях:

мультиплексування за допомогою ортогональних несучих OFDM, багатоантенні
системи MIMO і еволюційна системна архітектура мережі SAE.
Принципово

те,

що

дуплексний

поділ

каналів

може

бути

як

частотним (FDD), так і часовим (TDD). Це дозволяє операторам дуже гнучко
використовувати частотний ресурс. Таке рішення відкриває шлях на ринок тим
компаніям, які не володіють спареними частотами. З іншого боку, підтримка FDD
дуже зручна для традиційних стільникових операторів, оскільки у них спарені
частоти є "за замовчуванням" – так організовані практично всі існуючі системи
стільникового зв’язку. Сама ж по собі система FDD істотно більш ефективна в
плані використання частотного ресурсу, ніж TDD, – в ній менше накладних
витрат (службових полів, інтервалів тощо).
Стандарт LTE передбачає два типи радіокадрів. Радіокадр типу 1
призначений для частотного дуплексування – як для повного дуплексу, так і для
напівдуплексу. Такий кадр складається з 20 слотів (тривалістю 0,5 мс),
нумерованих від 0 до 19. Два суміжні слоти утворюють субкадр (рис. 1.4). При
повнодуплексному режимі радіокадри у висхідному і низхідному каналах
передаються паралельно, але з оговореним у стандарті часовим зсувом.

Рис. 1.4. Структура кадру LTE при частотному дуплексуванні
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Радіокадр

типу

2

(рис.

1.5)

призначений

тільки

для

часового

дуплексування. Він складається з двох полів тривалістю по 5 мс. Кожен напівкадр
включає 5 субкадрів тривалістю 1 мс. Стандарт передбачає два цикли часового
дуплексування – 5 і 10 мс. У першому випадку 1–й і 6–й субкадри ідентичні і
містять службові поля DwPTS, UpPTS і захисний інтервал GP. При 10–мс циклі
TDD 6–й субкадр використовується для передачі даних у низхідному каналі.

Рис. 1.5. Структура кадру LTE при часовому розділенні дуплексних каналів
Субкадри 0 і 5, а також поле DwPTS завжди відносяться до низхідного
каналу, а субкадр 2 і поле UpPTS–до висхідного. Розподіл решти субкадрів
визначається за табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Розподілення субкадрів у радіо кадрі типу 2, D – низхідний канал,
U – висхідний канал, S – субкадр зі спеціальними полями.
Номер субкадру

Конфігурація

Цикл
TDD, мс

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
1
2
3
4
5
6

5
5
5
10
10
10
5

D
D
D
D
D
D
D

S
S
S
S
S
S
S

U
U
U
U
U
U
U

U
U
D
U
U
D
U

U
D
D
U
D
D
U

D
D
D
D
D
D
D

S
S
S
D
D
D
S

U
U
U
D
D
D
U

U
U
D
D
D
D
U

U
D
D
D
D
D
D

Можливо кілька варіантів тривалості полів DwPTS, UpPTS і GP, але їх сума
завжди дорівнює 1 мс. Як уже зазначалося, в LTE використовується модуляція
OFDM, добре досліджена в системах DVB, Wi–Fi і WiMAX. Дана технологія
передбачає передачу широкосмугового сигналу за допомогою незалежної
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модуляції

вузькосмугових

піднесучих

виду:

Sk (t )  ak  sin[2 ( f 0 k f )]

розташованих з певним кроком по частоті f . Один OFDM–символ містить набір
модульованих піднесучих. У часовій області OFDM–символ включає поле даних
(корисна інформація) і так званий циклічний префікс CP (Cyclic Prefix) – повторно
передається фрагмент кінця попереднього символу. Призначення префікса –
боротьба

з

міжсимвольною

інтерференцією

у

приймачу

внаслідок

багатопроменевого розповсюдження сигналу. Відбитий сигнал, що приходить з
затримкою, потрапляє в зону префікса і не накладається на корисний сигнал. У
LTE прийнятий стандартний крок між піднесучими f  15 кГц, що відповідає
тривалості OFDM–символу 66,7 мкс. Кожному абонентському девайсу в кожному
слоті призначається певний діапазон канальних ресурсів у частотно часовій
області (рис. 1.6) – ресурсна сітка.
Комірка ресурсної сітки – так званий ресурсний елемент – відповідає одній
піднесучій в частотній області і одному OFDM–символу в часовій.
Ресурсні елементи утворюють ресурсний блок – мінімальну інформаційну
одиницю в каналі. Ресурсний блок займає 12 піднесучих (тобто 180 кГц) і 7 або 6
OFDM–символів, в залежності від типу циклічного префікса (табл. 1.2) – так, щоб
загальна тривалість слота становила 0,5 мс.
Таблиця 1.2
Фізичний префікс у низхідному каналі при Δf=15кГц
Довжина префіксу
Тип префіксу

Ts

мкс

Перший символ слоту
Інші 6 символів слоту

160
144

5,2
4,7

Розширений

512

16,7

Довжина слоту
OFDMсимволів

Стандартний
7
6

Число ресурсних блоків NRB у ресурсній сітці залежить від ширини смуги
каналу і становить від 6 до 110 (ширина частотних смуг висхідного / низхідного
каналів у LTE – від 1,4 до 20 МГц). Ресурсний блок – це мінімальний ресурсний
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елемент, що виділяється абонентському пристрою планувальником базової
станції. Про розподіл ресурсів у кожному слоті базова станція повідомляє в
спеціальному керуючому каналі.
Загальна тривалість префікса 4,7 мкс дозволяє боротися з затримкою
відбитого сигналу, що пройшов шлях на 1,4 км більше, ніж прямо поширюваний
сигнал. Для систем стільникового зв’язку в умовах міста цього звичайно цілком
достатньо. Якщо ж ні – використовується розширений префікс, що забезпечує
придушення міжсимвольної інтерференції в осередках радіусом до 120 км. Такі
величезні осередки корисні для різного роду широкомовних сервісів, таких як
мобільне телевізійне мовлення. Для цих же режимів (тільки в низхідному каналі)
передбачена особлива структура слота, з кроком між піднесучими 7,5 Гц і
циклічним префіксом 33,4 мкс. У слоті при цьому всього три OFDM–символи.
Особливий випадок широкомовного сервісу представляє режим MBSFN
(мультимедійний широкомовний сервіс для одночастотної мережі). У цьому
режимі кілька БС в певній зоні одночасно і синхронно транслюють загальний
широкомовний сигнал.
Кожна піднесуча модулюється за допомогою 4 –, 16 – і 64 – позиційної
квадратурної

фазово–амплітудної

модуляції

(QPSK,

16–QAM

або

64–QAM). Відповідно, один символ на одній піднесучій містить 2, 4 або 6 біт. При
стандартному префіксі символьна швидкість складе 14000 символів/с, що
відповідає, при FDD–дуплексі, агрегатній швидкості від 28 до 84 кбіт/с на
піднесучій. Сигнал із смугою 20 МГц містить 100 ресурсних блоків або 1200
піднесучих, що дає загальну агрегатну швидкість в каналі від 33,6 до 100,8 Мбіт/с.
Специфікації LTE визначають декілька фіксованих значень для ширини
висхідного і низхідного каналу між БС і АС (у мережах E–UTRA) (табл. 3).
Оскільки в OFDM використовується швидке перетворення Фур’є (ШПФ), число
формальних піднесучих для спрощення процедур цифрової обробки сигналу має
бути кратним N = 2n (тобто 128, 256, ..., 2048).
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Рис. 1.6. Ресурсна сітка LTE при стандартному кроці піднесучих f  15 кГц
Таблиця 1.3
Параметри каналу передачі між БС і АП
Ширина каналу, МГц
Число ресурсних
блоків
Число піднесучих
Число номінальних
несучих для ШПФ
Тактова частота, МГц

1,4

3

5

10

15

20

6

15

25

50

75

100

72

180

300

600

900

1200

128

256

512

1024

1536

2048

1,92

3,84

7,68

15,36

23,04

30,72

При цьому частота вибірок повинна становити Fs = Δf*N. При заданих в
стандарті значеннях вона виявляється кратною 3,84 МГц – стандартній частоті
вибірок в технології WCDMA. Це дуже зручно для створення багатомодових
пристроїв, що підтримують як WCDMA, так і LTE. Зрозуміло, що при формуванні
сигналу амплітуди "зайвих" піднесучих (включаючи центральну піднесучу
каналу) вважаються рівними нулю.
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1.2 Принципи побудови систем OFDM
1.2.1 Технологія OFDM
На сьогодні найновіші телекомунікаційні проводові та безпроводові
стандарти використовують технологію OFDM.
Технологія OFDM – це одночасна передача потоку цифрових даних по
багатьом частотним каналам (з багатьма несучими або несучими коливаннями) і
на сьогодні розглядається як одна з найбільш перспективних для побудови
широкосмугових систем цифрового радіозв’язку по багатопроменевих каналах,
що забезпечує досить високу спектральну ефективність цих систем. Однією із
привабливих властивостей даної технології вважається відносно висока стійкість
стосовно частотно-селективних завмирань і вузькосмугових завад. У системах з
одним несучим коливанням, завмирання на даній частоті або вузькосмугова
завада, що попадає на цю частоту, можуть повністю перервати передавання
даних. У багаточастотних системах в аналогічних умовах виявляються
подавленими лише незначна частина несучих коливань. Завадостійке кодування
може забезпечити відновлення даних, загублених на подавлених несучих.
При OFDM високошвидкісний потік даних розбивається на велике число
низькошвидкісних потоків, кожний з яких передається у своєму частотному
каналі (на своїй несучій частоті), тобто в частотних каналах тривалість
канальних символів може бути обрана досить велика, що значно пер евищує
час збільшення затримки сигналу в каналі. Отже, в кожному частотному
каналі вражається лише незначна частина канального символу, яку можна
вилучити з наступної обробки в приймачі за рахунок введення часового
захисного

інтервалу

між

сусідніми

канальними

символами

при

контрольованому зниженні швидкості передачі [35, 52, 64].
Висока спектральна ефективність забезпечується досить близьким
розташуванням частот сусідніх несучих коливань, які генеруються спільно
так, щоб сигнали всіх несучих були ортогональні. Це досягається завдяки
використанню дискретного перетворення Фур’є (ДПФ), яке може бути
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ефективно виконано із застосуванням алгоритмів швидкого перетворення
Фур’є.
На рис 1.7. представлено графіки спектрів одного радіоімпульсу із
прямокутною обвідною несучої у вигляді гармонійного коливання із
частотою f 0 і одного ОFDM-символу, що містить аналогічні радіоімпульси
на декількох несучих, які відстоять по частоті один від одного на інтервалах
кратним ∆f = 1/T.
Технологія OFDM використовується в широкосмугових цифрових
системах

передачі

даних

мобільним

абонентом,

високошвидкісних

цифрових лініях передачі зі швидкостями від 1,6 до 100 Мбіт/с, у
цифровому радіомовленні і телебаченні [68, 72].

Рис. 1.7. Спектральна щільність одного елементарного
символу (а) і одного OFDM-символу (б)
Основними перевагами технології OFDM є:
- у відносно «плинних» в часі каналах, у яких характеристики каналу
можна вважати постійними на інтервалі часу передавання одного блока
даних, дозволяє значно збільшити пропускну здатність за допомогою
адаптації швидкості передачі на кожній носівній у відповідності зі
значенням відношення сигнал/завада в цьому частотному каналі (при
більших

значеннях

відношення

можна

збільшувати

переносяться одним елементарним символом);

число

біт,

що
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-

при

фіксованому

значенні

розширення

затримки

складність

реалізації значно нижча складності аналогічних систем з одним коливанням
носія з еквалайзером;
- можливість використання в мережах з одним коливанням носія, що
особливо зручно для радіомовлення і телебачення;
- висока ефективність використання радіочастотного спектру, пояснюється
майже прямокутною формою обвідної при великій кількості піднесучих;
-

проста апаратна реалізація: базові операції реалізуються методами

цифрової обробки;
-

добре протистояння міжсимвольним завадам (ISI – intersymbol

interference) і інтерференції між підносівними (ICI – intercarrier interference). Як
наслідок – лояльність до багатопроменевого поширення.
Привабливою властивістю технології OFDM є нечутливість до
розширення затримки багатопроменевого сигналу.
Можливість застосування різних схем модуляції для кожної піднесучої, що
дозволяє адаптивно варіювати завадостійкість і швидкість передачі інформації. З
іншого боку, технології OFDM властиві деякі недоліки:
- висока чутливість до зміщення частоти й флуктуаціям фази
прийнятого сигналу щодо опорного гармонійного коливання приймача;
-

відносно

високе

значення

відношення

пікової

потужності

радіосигналу до її середнього значення, що помітно знижує енергетичну
ефективність радіопередавачів;
- необхідна висока синхронізація частоти і часу;
- чутливість до ефекту Доплера, що обмежує застосування OFDM в
мобільних системах;
- неідеальність сучасних приймачів і передавачів викликає фазовий
шум, що обмежує продуктивність системи;
- захисний інтервал, використовуваний в OFDM для боротьби з
багатопроменевим
сигналу [10, 11, 31].

поширенням,

знижує

спектральну

ефективність
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Незважаючи на недоліки, OFDM є відмінним рішенням для архітектури
сучасних мереж, працюючих в умовах мегаполісу. Технічний прогрес і динаміка
ринку постійно ставлять вимоги перед виробниками - удосконалювати існуючі
технології. В результаті з’являються пристрої, що використовують у своїй основі
різні модифікації OFDM.
При розробці телекомунікаційного обладнання, проводяться активні
дослідження

з

властивостей

[38,

рекомендується

метою
41,

42].

стандартами

послабити
Для

різних

вплив
додатків

Міжнародного

цих

небажаних

технологія

інституту

OFDM

інженерів

з

електроніки та електротехніки і Європейського інституту стандартизації в
області телекомунікацій. Використовують різні модифікації технології OFDM.
Методику ущільнення з метою множинного доступу до середовища декількох
користувачів іменують в англомовній літературі як multiple access, тому ці
технології називаються: FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA і так далі COFDM
(Coded OFDM). Цей вид OFDM відрізняється лише тим, що дані заздалегідь
кодуються кодами, які коригують.
1.2.2 Формування OFDM-радіосигналу
При побудові OFDM-системи необхідно вибирати чисельні значення
таких параметрів, як число несучих гармонійних коливань, частотний
інтервал між сусідніми несучими, захисний інтервал часу між сусідніми
OFDM-символами,
коливання

тривалість

несучої,

методи

канального

символу,

завадостійкого

спосіб

модуляції

кодування.

Значення

перерахованих параметрів визначаються вимогами до самої системи,
такими як смуга займаних частот, необхідна швидкість передачі інформації,
значення розширення затримки й допплерівського розширення спектра
сигналу в каналі. Деякі із цих вимог суперечливі.[21]
OFDM-сигнал є сума несучих гармонійних коливань, кожна з яких
модулюється своїм підпотоком переданих біт з використанн ям ФМ або
квадратурної амплітудної модуляції (QAM).
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Нехай di – комплексне число, що представляє амплітуду

di

й

початкову фазу arg( di ) і-гo гармонійного коливання несучої OFDM-символу
при використанні QAM або QАМ – символу; кожний QАМ-символ у
системах цифрового радіозв’язку переносить кілька кодових біт. Якщо один
OFDM – символ містить Ns несучих коливань, то можна вважати, що один
OFDM-символ переносить блок i = 0, 1, 2,…, Ns-1 QАМ-символів. Тоді
комплексна обвідна одного OFDM-символу тривалістю Т в момент часу tk
має вираз (1.1)
N s 1

u(t) 

 d exp j2π Ti (t  t
1

i 0

k


),


tk  t  tk  T ,

(1.1)

поза цим інтервалом часу OFDM-символ з номером k дорівнює нулю.
Формула (1.1) описує граничний відеоеквівалент OFDM-радіосигналу. Щоб
одержати реальний OFDM – символ радіосигналу із прямокутною обвідною
носівного гармонійного коливання частотою f 0 , необхідно цілу й уявну
частини

обвідної

(1.1),

що

відповідає

синфазної

й

квадратурної

компонентам QАМ – сигналу, помножити на cos(2πf0t) і sin(2πf0t) з наступним
додаванням отриманих коливань [39, 40, 44].
З (1.1) випливає, що для OFDM-сигналу інтервал між частотами
сусідніх несучих Δf  1/T , частоти всіх несучих кратні цьому інтервалу й,
отже, на тривалості одного OFDM-символу завжди укладається ціле число
періодів кожної несучої. Для будь-яких сусідніх періодів число кожної
несучої відрізняється на одиницю. Початкова фаза й амплітуда кожної
несучої

визначаються

значенням

трансльованого

QАМ-символу

цієї

несучої, а для різних несучих вони, звичайно, виявляються різними. У таких
умовах когерентна демодуляція цього сигналу може бути здійснена з
використанням

взаємної

tk  t  tk  T . Наприклад,

ортогональності

всіх

несучих

на

інтервалі

відповідно до класичної теорії потенційної

завадостійкості для одержання оцінки QАМ-символу di з номером l із
прийнятої комплексної обвідної (1.1) (після її виділення в приймачі
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традиційним способом) необхідно помножити на коливання несучої

l


exp  j 2 (t  ts )  і результат проінтегрувати на інтервалі часу tk  t  tk  T :
T


tk 1

l


u
(
t
)exp

j
2

(
t

t
)

 dt 
k
t
T


k

(1.2)

tk 1

N 1
l
i

 s


  exp  j 2 (t  tk )   d1 exp  j 2 (t  tk ) dt  d1T
T
T

 i 0


tk

Фактично відповідно до (1.2) при демодуляції одного OFDM –
символу обчислюється значення спектральної щільності амплітуд даного
символу на частоті Fl  l f коливання несучої, з номером l.
Таким чином, при такому виборі частот несучих і інтервалу між
сусідніми

частотами,

пов’язаного

із

тривалістю

символу

Т, можна

забезпечити відсутність взаємних впливів між несучими [57, 58].
Отже, комплексна обвідна одного OFDM-символу представлена
виразом (1.1). Але ця формула - зворотне перетворення Фур’є сукупності
QАМ-символів di , i=0,1,2,…, Ns-1.
Якщо

замість

неперервного

часу

на

інтервалі

tk  t  tk  T

це

перетворення обчислювати тільки для дискретних моментів часу tl  tk  it
і інтервал дискретизації часу вибрати t  T / ( N  1) , i = 0, 1, 2,…, Ns-1, то
s
сукупності QАМ-cимволів di , i = 0, 1, 2,…, Ns-1 і відліків комплексної
обвідної та u( t ), i = 0, 1, 2,…, Ns-1 виявляться зв’язаними зворотним
i
дискретним перетворенням Фур’є (ЗДПФ)
N 1
l


u (t1 )   d1 exp  j 2 (t  tk )  ,
T


i 0

l  0,1,2..., N s  1.

(1.3а)

Якщо прийняти в якості початку відліку часу будь-якого OFDMсимволу момент його початку, то в (1.3,б) можна обмежитися тільки
індексами
N 1

il 
u (l )   d1 exp  j 2
,
N

l
i 0
s



l  0,1,2..., N s  1.

(1.3б)

40

Відомо досить багато ефективних алгоритмів обчислення ДПФ, з яких
найбільше поширення одержали швидкі алгоритми перетворення Фур ’є
(ШПФ). Зокрема, Ns – точкове зворотне швидке перетворення Фур’є вимагає
виконання тільки Ns2 комплексних множень, які зводяться фактично тільки
до зворотної фази. Присутні операції додавання реалізуються значно
простіше й іноді не враховуються при порівнянні обчислення складності
різних алгоритмів. Особливо ефективні алгоритми ШПФ, якщо число
елементів Ns може бути представлено у вигляді ступеня двійки. У цьому
випадку число комплексних множень при виконанні Ns точкового ЗШПФ
виявляється (Ns/2)log2(N) [64, 70, 75].
Таким чином, відповідно до формування одного OFDM-символу
радіосигналу може здійснюватися в такий спосіб: з потоку послідовно
надходжуваних комплексних QАМ-символів dl, l = 0, 1, 2, формується блок
символів, призначений для передачі одним OFDM-символом. Цей блок за
допомогою ЗШПФ переводиться у відліки комплексної обвідної u(tl)
l  0,1,2..., N s  1. Ця операція звичайно виконується цифровими пристроями і

сформовані таким способом цифрові відліки за допомогою цифро аналогового перетворювача перетворяться в аналогову реалізацію u(t),
tk  t  tk  T , комплексної обвідної чергового OFDM-символу, для якої

відповідає (1.3, а). Далі низькочастотний сигнал може бути перенесений на
необхідну

частоту

багатопроменевістю

несучого
до

коливання.

сформованої

Однак

реалізації

для

боротьби

комплексної

із

обвідної

OFDM-символу спочатку додається так званий префікс.

Висновки
Перший розділ присвячено дослідженню тенденцій щодо еволюційного
переходу від систем мобільного зв’язку попередніх до четвертого.
1. Проведено аналіз систем мобільного зв’язку четвертого покоління.
Наведено

характеристики

технології

LTE

та

визначено

її

пріоритетне
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використання. Встановлено, що за рахунок гнучкості і масштабованості мережі,
LTE дозволяє легко адаптуватися до новітніх технологій IoT.
2. Проведено аналіз шляху розвитку технології LTE. Радіоінтерфейс LTE
позиціонується як рішення, на яке оператори можуть впроваждувати сучасні
сервіси та послуги Інтернету речей. Основною метою технології LTE є
забезпечення високої швидкості передачі даних, - до 50 Мбіт/с для висхідного
з’єднання (від абонента до базової станції) і до 100 Мбіт/с для низхідного
з’єднання (від базової станції до абонента) (у смузі 20 МГц).
3. Досліджено актуальну для сьогодення технологію OFDM та визначено
властивості, які дозволяють забезпечити вимоги тенденцій часу. Це важливо для
сучасних систем бездротового доступу, котрі вимагають здійснення великих
швидкостей передачі інформації в порівнянні з іншими технологіями. OFDM та її
різноманітні модифікації – є відмінним рішенням для архітектур сучасних мереж,
які працюють в умовах мегаполісу.
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ОПИСУ
ХАРАКТЕРИСТИК МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
2.1 Розробка моделі для опису взаємодії підсистем різних рівнів ієрархії
мереж Інтернет речей
Розглядаючи системи мереж Інтернет речей, необхідно враховувати
складність її структури і взаємодію різних її елементів. Крім того, розглядаючи
таку систему як єдину систему, майже завжди можна виділити області
(підсистеми), функціонування яких в більшій мірі залежить від місцевих факторів
і функціональних елементів, ніж від чинників і елементів, що знаходяться поза
цією областю. Також, взаємодію елементів радіосистеми можна розділити на різні
рівні, які можуть відрізнятися як типом взаємодії, так і цільовим призначенням,
що беруть участь в даній взаємодії елементів. Все це дозволяє говорити про
можливість виділення деяких підсистем, при розгляді радіосистеми як деякої
складної системи, і побудові рівнів ієрархії, які будуть визначати взаємодію
виділених підсистем.
Ієрархія системи представляється з точки зору деталізації розглянутої
системи. Так на самому верхньому рівні ієрархії розглядається система в цілому,
як та, що складається з деяких підсистем, пов’язаних одна з одною, з
притаманними їй певними властивостями. На наступному рівні ієрархії, кожна
підсистема загальної системи розглядається як система більш дрібних підсистем
зі своїми властивостями і зв’язками, властивими даному рівню аналізу. І так далі,
поки не буде досягнутий прийнятний рівень деталізації. Формально таку ієрархію
можна представити у вигляді впорядкованої множини, елементами якого є всі
компоненти досліджуваного об’єкта [29].
Впорядкованою множиною називається множина H з бінарним
відношенням, що задовольняє закони рефлективності, антисиметричності і
транзитивності [48].
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Для будь-якого відношення

x  y , де x, y  H ,

відношення x  y , яке буде позначати

x y

і

x y.

можна

визначити

Введемо позначення

X , Х   Н :
X   { y | x  ( H \ X  ) : y  x, t  H : y  t  x},
X   { y | x  ( H \ X  ) : y  x, t  H : y  t  x}.

(2.1)

Нехай H кінцева часткововпорядкована множина з найбільшим елементом

b.

H є ієрархією, якщо виконуються наступні умови:

1. Існує розбиття H на підможини Li , i  1..I , де LI  {b} ;
2. Із x  Li випливає що X   Li 1 , i  1..I  1
3. Із x  Li випливає що X   Li 1 , i  2..I
Тут множина Li є i-м рівнем ієрархії H [48].
Слід зазначити, що кожна j-та система xij деякого рівня Li характеризується
відображенням складності цього рівня, яке не переноситься на вищі рівні ієрархії.
Таким чином, моделі більш низьких рівнів передають на більш високі рівні тільки
узагальнену інформацію. На самому верхньому рівні моделювання відбувається
управління розподілом ресурсів по підсистемах, що описуються деякими
рівняннями матеріального балансу.
Будемо вважати, що на кожному рівні кожна система xij характеризується
ij
ij
деякою множиною ознак P  { pm }m1..M ij , де M ij - кількість ознак j-ої системи

на i-му рівні. В реальних умовах більшість ознак досить важко описати за
допомогою будь-яких чітких величин або характеристик. Це може бути
пов’язано з якісним характером величин або ж з труднощами їх чіткого
опису. Для формалізації нечіткого характеру ознак системи, визначимо
їх, як лінгвістичні змінні (ЛЗ):

Pm ij  nmij , Tmij , Dmij , Gmij , Qmij , pmij  Pij ,

(2.2)
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де nmij , Tmij , Dmij - відповідно ім’я, терм-множина і базова множина m-ї ознаки i-го рівня
j-й системи, а Gmij і Qmij - множини синтаксичних і семантичних правил
відповідно.
Кожна терм-множина є нечіткою множиною, визначеною на базовій
множини

відповідної

лінгвістичної

змінної

і

визначається

функцією

ij
( pmij ), k  1..Kmij , де K mij - кількість термів відповідного признаку.
приналежності mk

Тобто:
  ij ( pij )

Tmij  {Tmkij }k 1..K ij   mk m ij 
, pmij  Dmij ,
m
p
m k 1.. K mij


(2.3)

Ієрархічна структура системи обумовлює взаємовплив ознак різних рівнів
ієрархії. Це дозволяє говорити про те, що ознаки деякої j-й системи i-го рівня
залежать від ознак компонентів цієї системи на (i-1)-му рівні.
Розкладемо множину P ij на наступні підмножини:
1) множина характеристичних ознак j-й системи i-го рівня, що залежить від
ознак
де

компонентів

цієї

системи

на

(i-1)-му

рівні

-

ij
PFij   pmF


m 1.. M Fij

,

M Fij - кількість характеристичних ознак, що залежать від ознак компонентів на

(i-1)-му рівні;
2) множина характеристичних ознак j-й системи i-го рівня, що не залежать
ij
ij
від ознак компонентів цієї системи на (i-1)-му рівні - PS   pmS m1..M ij , де

M Sij -

S

кількість характеристичних ознак, що не залежать від ознак компонентів на (i-1)му рівні;
Таким чином можна записати:

Pij  PFij  PSij

(2.4)

Очевидно що:

P1 j  PS1 j

(2.5)

Матеріальні потоки між різними рівнями, а також різні рівняння
матеріального балансу для систем (i-1) -го рівня представимо у вигляді:
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ij
pmF
 Фmij ( p1i 1 j ,..., pMi 1i1j j )
F

i 1 j
1

Г(p

,..., p

i 1 j
M Fi 1 j

(2.6)

)0

( p1i 1 j ,..., pMi 1i1j j )  0
F

Опис ознак лінгвістичними змінними дозволяє скласти нечіткий опис,
відповідно співвідношенню (2.6), яке визначає зв’язок параметрів

PFij

з

параметрами, що відповідають підсистемам (i-1)-го рівня, нечіткої бази знань
(НБЗ).
( i 1) j

Якщо p1(i 1) j  T 1,k ,1 (m) і..і

( i 1) j

( i 1) j
pM
 T M i ,k ,1 (m)
i

або..або
(2.7)

( i 1) j

p1(i 1) j  T 1,k ,h( k ,i, j, m) (m)

і..і

( i 1) j

pM(i i 1) j  T Mi ,k ,h ( k ,i , j ,m) (m) ,

ij
 Tmij,k , F ,
то pmF

де h(k , i, j, m) - кількість правил, що відповідають k-му терму m-го признаку системи
i-го рівня. При цьому ця лінгвістична оцінка для n-го параметру системи (i-1)-го
рівня T M ,k ,1 (m), l  1..h(k , i, j, m) , обирається з терм-множин відповідної змінної
( i 1) j
i

pn(i 1) j .

Застосувавши до НБЗ (2.7) операції перетину і об’єднання, її можна
записати у формі:
h ( k ,i , j , m )
h 1

 M (i 1) j

ij
ij
 Tn(,ik,1)h j (m)   pmF
 TmkF
, k  1..K mij
 n 1 pn


ij

(2.8)

Описаний взаємовплив параметрів систем різних рівнів дає можливість
розглядати вплив на систему в цілому деяких змін, що відбуваються в будь-який з
підсистем. Потрібні зміни підсистем можуть бути, наприклад, деякі дії по
модернізації даної підмережі або навпаки - вихід з ладу будь-якого елемента
підсистеми. Крім того, під змінами в підсистемі можна розуміти зміни в
навколишньому середовищі, які будуть впливати на показники функціонування
підсистеми.
У загальному випадку можна говорити про те, що зміни в даній підсистемі
відбуваються за рахунок деяких чинників, які впливають на значення параметрів
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підсистеми. Причому ці дії можуть впливати на будь-яку систему будь-якого
рівня, що в загальному випадку веде до змін у всій системі вцілому. Слід
зазначити, що дії можуть бути як неконтрольовані, такі як впливу зовнішнього
середовища, так і контрольовані, які спрямовані на досягнення поставлених цілей.
Контрольовані дії, спрямовані на поліпшення функціонування даної
системи, далі будемо називати керуючими рішеннями (КР).
Виходячи з такого формулювання, логічним буде розглянути задачу про
прогнозування стану всієї системи і підсистем окремо при реалізації деяких
впливів і завдання пошуку таких КР, які б найкращим чином позначалися б на
стан всієї системи вцілому. Іншими словами, виникає завдання пошуку
оптимальних КР щодо впливу на систему деякого набору критеріїв.
При вирішенні технічних завдань, пов’язаних з оптимізацією багаторівневих
ієрархічних систем, часто недостатньо оцінювати деякі зміни в системі тільки за
одним критерієм. У той же час, введення додаткових критеріїв оцінки може
призвести до ситуації, коли підвищення показників по одній групі критеріїв,
супроводжується зниженням показників по іншій групі критеріїв оцінки. Крім
того, в складних системах нерідко виникає проблема з точністю або повнотою
вихідних даних, що ще більше ускладнює процес оцінки. У зв’язку з чим, виникає
задача знаходження такої множини КР, яка була б оптимальною по заданому
набору критеріїв в умовах нечіткості вихідних даних.
Припустимо, що необхідно прийняти рішення про внесення змін до
багаторівневої ієрархічної системи з метою оптимізації її роботи по ряду
параметрів. Таке завдання можна розглянути, як сукупність завдань щодо
прийняття рішень на кожному рівні для кожної підсистеми. Розглянемо
багаторівневу їєрархічну систеу, що складається з I рівнів та
кожному i-му рівні і позначимо її як множину підсистем

Ji

підсистем на

{xij }i 1..I , j 1.. Ji ,

де

xij

- j-

та підсистема на i-му рівні. Нехай для кожної підсистеми i-го рівня визначено
безліч можливих варіантів КР

{vl ij }l 1.. N v ,
ij

де

N ijV

- кільість можливих КР на i-му
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рівні для j-ої підсистеми. Розглянемо задачу визначення множини таких КР, які є
найбільш ефективними для системи в цілому.
В якості характеристики прийнятих рішень по окремих підсистемах j і для
всієї системи в цілому будемо використовувати функцію приналежності
 D (vijl )

прийнятих рішень до підмножини допустимих і ефективних рішень

,

причому ця функція включає в себе не тільки характеристику ефективності
рішення, а й характеристику його допустимості (ступінь пренажлежності рішення

vijl

до підмножини допустимих рішень С). Функції приналежності визначаються

на множині рішень
задається

нечіткою

приналежності

V  {vijl },
ціллю

G (vijl ),

функції приналежності

l  1..NijV ,

G V

j  1..J I ,
як

i  1..I .

нечітка

Ефективність рішень

підмножина

з

функцією

C V

допустимість рішень нечіткою підмножиною

C (vijl ).

з

Результуючий вплив нечіткої цілі G і нечіткого

обмеження С на вибір рішення

vijl

може бути представлено перетином

G C .

Функція приналежності для перетину задається співвідношенням:
GС (vijl )  G (vijl )  C (vijl )  min{(G (vijl ), C (vijl )}

Тоді, нечітку підмножину

D  G C

(2.9)

будем називати нечітким рішенням

підсистеми j-го рівня i, причому:
D (vijl )  GC (vijl )

Допустимість рішень визначається нечіткою підмножиною
функцією приналежності

C (vijl )

(2.10)

C V

з

, пошук якої опишемо за допомогою різних

рівнянь матеріального балансу, що описують співвідношення між групами
підсистем різного рівня ієрархії. Далі будемо вважати, що рішення для підсистеми
r на рівні (i+1) пов’язано з рішенням підсистем i-го рівня рівнянням:
vil1,r  fi l 1,r (Vi1 ,...,ViJi ), r  1, J i 1.

(2.11)
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Будемо вважати, що всі рішення

vijl

множини термів кожного з яких має вид:

описуються лінгвістичними змінними,

{vijls }Ss 1

. Тоді, НБЗ співвідношенні буде

мати наступний вигляд:
Якщо vil1  vils11 (r ) і..і viJ  viJls1 (r ) або..або
i

i

(s)
vil1  vilsh
(r ) і..і viJ  viJlsh( s ) (r ) то vil1,r  vils1,r ,
1
i

i

де r  1, J i 1 , s  1, S , а h( s) - кількість правил, відповідних s-ому терму.
Із застосуванням операції перемежування

та обєднання

множин НБЗ

(2.12) можно записати в настіпній формі:
 Ji l

(vij  vijlsp (r ))   vils1 , s  1..S

p 1  j 1


h( s )

(2.13)

Співвідношення (2.12 – 2.13) дозволяють побудувати [49] функції
приналежності C (vil1,r ), якщо визначені функції C (vijl ), з допомогою наступних
співвідношень:

C (vil1,r ) max{Cs (vil1,r )},
s 1, S

Cs (vil1,r )  max {min[ C (vilsp1 ( r)),..., C ( viMlsp ( r))]},
p 1, h ( s )

(2.14)
(2.15)

де C (viMlsp (r )) - визначається функцією риналежності C (vijl ) ЛЗ vijl нечіткому
терму vilsp
1 ( r ).
Визначимо множину ефективних КР як нечітку множину, визначену на
множині всіх можливих КР з функцією приналежності G (vijl ). Позначимо через
ij  {ijm }m1..ij множину кількісних та якісних показників, якими оцінюються

варіанти КР. При цьому, кожен показник визначаэться як дінгвістична змінна з
деяким набором термів. В загальному випадку показники мають різну кількість
термів

ijm  Tijm  {Tijmk }k 1..K m ,
ij

j-ї підсистеми i-го рівня.

де K ijm - кількість термів m-го показника оцінки КР для
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Так як всі терми кожного показника є нечіткими множинами, то кожен терм
можна описати через функцію приналежності, визначеної на множині значень
відповідного показника. Тоді кожен терм можна представити у вигляді нечіткої
множини, елементами якого будуть розглянуті значення відповідного показника і
їх функції приналежності до відповідного терму. У загальному вигляді це можна
представити у вигляді (2.16):
  11 (v1 )  11 (v 2 )
 11 (v Lil ) 
Tij11   ij 1 ij , ij 2 ij ,..., ij Lij ij  ;
vij
vij
 vij

 ij12 (vij1 ) ij12 (vij2 )
ij12 (vijLil ) 
Tij12  
,
,...,
;
L
1
vij2
vij ij 
 vij
...
1K
  1Kij (v1 )  1Kij (v 2 )
 ij (v Lil ) 
  ij 1 ij , ij 2 ij ,..., ij Lij ij  ;
vij
vij
 vij

1

1Kij1
ij

T

1

1

(2.16)

...
 ijmk (vij1 ) ijmk (vij2 )
ijmk (vijLil ) 
Tijmk  
,
,...,
;
L
1
vij2
vij ij 
 vij
 K ij
  ij Kij ij (v1 )  ij Kij ij (v 2 )
ij ij ij (vijLil ) 
 ij
ij
ij
ij

,
,...,
.
L
vij1
vij2
vij ij






 ij Kij ij
ij

T





де

ijmk (vij1 )

приналежності l-го варіанту КР для підсистеми j на i-у рівні до

-

ступінь

k-го терму m-го

показника.
Задамо тепер на області значень кожного показника чітке відношення
строгої переваги

Rijm , яке має властивості асиметричності, транзитивності і

слабкої зв’язності [50] і будемо позначати його як

ijm

для m-го показника. Тоді

відношення переваги для двох варіантів значень m-го показника можно показати
наступним чином:
ij' m

ijm

ij'' m ,

(2.17)

де ij'm та ij''m - різні значення показника ijm .
Використовуючи співвідношення (2.17) визначимо чітке відношення строгої
переваги

Rijkm

на множині термів кожної характеристики. Визначимо це

відношення в такий спосіб, позначивши як

Tijm

:
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Tij' m

Tij'' m  tij' m  Tij' m , tij'' m  Tij'' m : tij' m
*

Tijm

*

'' m
ijm ij

t

(2.18)

де Tij'm , Tij''m - деякі терми m-го критерію; Tij'm , Tij''m - ядра відповідних термів, тобто
*

*

Tij' m  {t  Tij' m : T ' m (t )  1} і Tij'' m  {t  Tij'' m : T '' m (t )  1}; tij' m , tij'' m - значення елементів множин
ij
ij
*

*

*

*

Tij' m , Tij'' m

відповідно.

Відношення (2.18) задає порядок «важливості» (або переваги) на множині
термів m-то показника. З (2.18) видно, що терм тим «важливіший», чим краще
значення його ядра.
Введемо наступне позначення різниці функцій приналежності варіантів до
термам, яка буде показувати ступінь переваги одного варіанта над іншим:
ijmk (vij' , vij'' )  ijmk (vij' )  ijmk (vij'' )

(2.19)

де vij' , vij'' Vij , а ijmk (vij' ), ijmk (vij'' ) - ступеня приналежності відповідних варіантів КР
для підсистеми j на i-му рівні до k-го терму m-го показника.
Для визначення переваги одного варіанта перед іншим за показником ijm ,
використовуючи

(2.16), (2.18) і

відношення строгої переваги

(2.19), задамо нечітке лексикографічне

Rijmlex на множині варіантів Vij з функцією

приналежності
ijmk ,  ij  0;

(v , v )  
 ijmk  0,

0,
mk



mlex
ij

'
ij

''
ij

де k – номер терму, на якому зупинилося порівняння.
Варіанти vij' , vij'' називаються рівнозначними в смислі відношення Rijmlex , якщо
ijmlex (vij' , vij'' )  ijmlex (vij'' , vij' )  0.

Позначивши відношення Rijmlex як

mlex
ij

, можно записати:
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vij'

mlex
ij

ijm1  0

або

ijm 2  0

і

 ijm1  0

або

vij''  ijm3  0

і

 ijm 2  0

і

 ijm1  0

або

...

...

...

...

...

...

m ( Kijm 1)

ijm3  0

де Tijm1

T m2
T m ij
ij

...
Tm
ij

Відношення

...  ij

mKijm

T
T m ij

 0 і..і

(2.20)

 ijm1  0,

.

ij

Rijmlex , передбачає, що спочатку порівнюються варіанти по

самому «важливому» терму, якщо їх функції приналежності до цього терму рівні,
то порівняння триває за наступним терму в порядку убування важливості,
визначеному в (2.18). І так до тих пір, поки не знайдеться терм, для якого різниця
ijmk  0 , або поки не будуть пройдені всі терми.

На основі відношення Rijmlex (vij' , vij'' ) можно ввести нечітке відношення
вподобання Rij (vij' , vij'' ), з функцією приналежноті Rij (vij' , vij'' ) визначивши його на
множині Vij :

Rij 


m 1

Rijmlex ,

 R (vij' , vij'' )  min ( ijmlex (vij' , vij'' )).
ij

(2.21)

m 1..

Тоді, на основі відношення (2.21) можно визначити множну ефективних
варіантів КР для j-ї системи i-го рівня наступним чином:
VijE  vijl / G (vijl )

G (vijl )  1  max(  R (vij' , vijl )),
vij' Vij

(2.22)

ij

де VijE - множина ефективних варіантів КР.
Введемо деяке порогове число r [0,1], яке буде показувати ступінь
домінування. Тоді, найбільш ефективні варіанти для j-ї підсистеми i-го рівня
можна визначити як множину варіантів, елементи якого не домінуть більш ніж на
рівень (1-r). Формально це можна описати таким чином:
 vl

l
Vij (r )   ij
l  , G (vij )  r

(
v
)
G
ij 


(2.23)

52

При r=0 отримуємо множину всіх варіантів, а при r=1 - множину чітко
недомінуючих варіантів, тобто множина варіантів, які не домінуються ні одним із
варіантів зі ступенем більше нуля. Згідно з [50] така множина варіантів э
множиною Парето.
Використання лінгвістичних змінних і описаного в даному розділі
лексикографічного відношення дозволяє провести оцінку проектних рішень для
підсистем багаторівневої ієрархічної системи по набору показників з урахуванням
неточності або неповноти вихідних даних. Застосовуваний апарат дає можливість
визначити множину Парето-оптимальних варіантів, як нечітку множину Парето з
певним рівнем домінування.

2.2 Визначення повного ортогонального семантичного простору для опису
нечітких характеристик мереж Інтернет речей
При описі нечітких параметрів необхідно описати нечіткі значення, які вони
приймають. Щоб уникнути багатозначності трактування семантичних значень
одного і того ж параметра в різних ситуаціях, побудуємо повні ортогональні
семантичні простори, які будуть служити областями нечітких значень кожного з
параметрів незалежно від даної системи.
Для побудови повного ортогонального семантичного простору (ПОСП)
деякого

нечіткого

Di   pik 

k 1.. Ki

параметру

pi

визначимо

множини

нечітких

занчень

, де K i - кількість нечітких значень, приймаємих i-м параметром, у

вигляді нечітких чисел з трапецеїдальною функцією приналежності ik , яка
позитивно визначена на деякому інтервалі ( pibk , piek ), де pibk , piek  Di - значення початку
і кінця інтервалу відповідно, а Di - базова множина нечітких значень параметра

pi .
Для того щоб побудовані множини Di являлися ПОСП, необхідним щоб
вони відповідали наступним аксіомам [28]:
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Аксіома 1 – нормальність: кожна функція приналежності ik нечітких
значень pi досягає одиниці на деякому нульовому відрізку значень [ pibk , piek ]
1

1

базової множини Di , тобто
k [1; Ki ]

pik  Di :

ik ( p)  1,

p [ pibk 1 , piek1 ]

Аксіома 2 – функція ik не убуває зліва від pibk і не зростає справа від piek ,
1

тобто
ik ( p)  ik ( pibk ),

p  pibk

ik ( p)  ik ( piek ),

p  piek

Аксіома 3 – функції ik не можуть мати більше двох точок розриву першого
роду.
Аксіома 4 – повнота: для будь-якого значення p із базової множини Di
знайдеться нечітке значення pik  Di з нульовим значенням функції приналежності

ik ( p) в данній точці, тобто:
p  Di

ik ( p)  0

k [1, Ki ]:

Аксіома 5 – ортогональність: сума всіх значень функції приналежності

ik ( p) в деякій точці р базової множини Di повинна бути рівна одиниці, тобто:
Ki


k 1

k
i

( p)  1,

p  Di

Кожне нечітке число pik  Di визначимо через функцію приналежності
наступного виду:
0,
p 'i  pkbi p 'i  pkei

i
 p 'i  pkb , p i  p '  p i
kb
i
kb1
 pi  pi
kb
 kb1
i
i
pk  k ( p 'i )  
,
pkbi 1  p 'i  pkei
1,
1

i
 p 'i  pke , p i  p '  p i
i
ke1
ke1
 pkei  pkei
 1

i  1..N P , k  1..K i

(2.24)
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При цьому, з урахуванням 1i

Di

2i

Di

...

Ki , де

Di

Di

- відношення строгого

порядку на множині нечітких значень i-го параметру, повинні бути виконані
наступні умови:
i
i
 ki ( p1' )  1  ki 1 ( p1' ), pkb
 p1'  pkb
1

,
 i '
i
'
i
'
i
k ( p1 )  1  k 1 ( p1 ), pke1  p1  pke



k  2..( K  1)

 p1ib  p1ib1  min( pi )
Di

,
 i
i
pi )
 pKe  pKe1  max(
Di


i  1..N P

(2.25)

(2.26)

де pi' – деяке чітке значення i-го нечіткого параметру, pkbi , pkei - початкове і
кінцеве значення відповідного інтервалу значень базової множини Di , на якому
функція приналежності k-го нечіткого значення i-го параметру рівна одиниці.
Можна показати справедливість наступного твердження: якщо множина
нечітких значень задовольняє співвідношенням (2.24 - 2.26), то воно є ПОСП.
k
Для доведення цього твердження покажемо відповідність множини Di   pi k 1..K ,
i

елементи якої визначені співвідношеннями (2.24 - 2.26), п’яти аксіомами, що
визначають ПОСП.
Зі співвідношення (2.24) видно, що кожна функція приналежності має
деякий ненульовий відрізок [ pibk , piek ], на якому вона дорівнює одиниці. Друга
i

1

аксіома випливає з співвідношення (2.24) і (2.26), в яких показано, що будь-яка
функція приналежності ik ( p)  ik ( pibk ) при p  pibk і ik ( p)  ik ( piek ) при p  piek .
Підтвердження третьої аксіоми очевидно з співвідношення (2.24), яке задає
функцію

приналежності

ik

безперервної

на

всій

області

визначення.

Співвідношення (2.25) і (2.26) доводять відповідність четвертої і п’ятої аксіом.
2.3 Опис характеристик системи Інтернет речей з використанням нечітких
класифікаторів
Введемо в розгляд лінгвістичну змінну (ЛП) L(4) з ім’ям «Рівень показника»
і терм-множиною значень «Незадовільно» (НЗ), «Задовільно» (З), «Добре» (Д),
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«Відмінно» (В), які визначено на відрізку [0,1]. Кожен терм ЛП L(4) опишемо
трапеціїдальною

функцією

приналежності,

що

задовольняє

співвідношенням (2.24-2.26).
Подібно до того, як це зроблено в [26], розглянемо набір вузлових точок
  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 , які є абсциссами максимумів функцій приналежності термів

ЛП L(4) і в той же час рівномірно стоять один від одного на відрізку [0,1] і
симетрично щодо абсциси 0.5. Тоді сукупність ЛП L(4) і множини вузлових точок

 будемо називати стандартним нечітким чотирьохрівневим класифікатором
[26].
Функції приналежності термів ЛП L(4) в силу своєї трапецеподібної форми
можуть бути описані кортежем з чотирьох значень, визначаючих початкову та
кінцеву абсциссу нульового і одиничного

 - рівнів. Враховуючи це, терм-

множина стандартного нечіткого чотирьохрівневого класифікатора можна
визначити наступним чином:
 НЗ  (0, 0, 0.15, 0.25);
З  (0.15, 0.25, 0.35, 0.45);
 Д  (0.35, 0.45, 0.55, 0.65);

(2.27)

 В  (0.55, 0.65, 0.75, 0.85);

Рис. 2.1 Графік функцій приналежності терм-множини стандартного нечіткого
п’ятирівневого класифікатора
Графік

функцій

приналежності,

(2.27), наведено на рис. 2.1.

описаних

співвідношеннями

56

Значення побудованого нечіткого класифікатора полягає в можливості
опису чинників з максимальною точністю, про які нічого не відомо, крім їх
області значень, і для яких необхідно провести асоціацію між якісною і кількісної
оцінками. При цьому область значень заданого фактора за допомогою лінійних
перетворень можна привести до носія нечіткого класифікатора, а терми, що
описують нечіткі значення, відповідно до твердження будуть утворювати ПОСП.
Якщо при побудові класифікатора є деяка додаткова інформація
про поведінку фактора, то в загальному випадку класифікатор не буде
стандартним, так як вузлові точки не будуть симетричні щодо середини
носія відповідного фактора.
Все вищесказане можна застосувати і для більш загального
випадку - побудови n - рівневого нечіткого класифікатора, за умови,
що n  1 і n  Z , де

Z

- безліч цілих чисел. Кількість рівнів n

вибирається залежно від вимог, що висуваються до моделі.
Дворівневий класифікатор не представляє інтересу, тому що не
містить серединного нечіткого значення, навколо якого найчастіше
групуються стани реальних об’єктів. Тому доцільно розглянути
класифікатор при

n  3.

Рис. 2.2 Графік функцій приналежності терм-множини стандартного нечіткого
трирівневого класифікатора.
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Стандартний трирівневий нечіткий класифікатор введемо через лінгвістичну
змінну

L(3) з терм-множиною значень «Низький (Н), Середній (С), Високий (В)».

Функції

приналежності

відповідних

термів

описуються

наступними співвідношеннями:
 H (0, 0, 0.2, 0.4);
С (0.2, 0.4, 0.6, 0.8);

(2.28)

 В (0.6, 0.8, 1.1).

Графік

функцій

приналежності,

описаних

співвідношеннями

(2.28), наведено на рис. 2.2.





Множина вузлових точок прийме значення a  0.1, 0.5, 0.9 .

2.4 Розробка нечіткої темпоральної моделі для опису впливу параметрів
зовнішнього середовища
Для вивчення завдань, що розглядаються велике значення має вплив
навколишнього середовища на параметри системи мобільного зв’язку. У
більшості випадків описати цей вплив кількісно і чітко не надається можливим.
Відповідно, викликає інтерес навіть не точний облік зовнішнього впливу, нехай
навіть цей вплив буде достатньо не визначено.
Введемо параметри, пов’язані з описом навколишнього середовища, які
впливають на функціонування телекомунікаційної системи.
Визначення параметрів зовнішнього середовища часто є тяжким завданням.
Це пов’язано з великою кількістю чинників, що прямо або побічно впливають на
параметри системи, і їх гетерогенність. Опис всієї безлічі таких факторів
представляється важким здійсненням завдання, тому обмежимося лише найбільш
явними і впливовими з них.
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З огляду на високий ступінь гетерогенності параметрів навколишнього
середовища, логічно буде розділити всі параметри на групи, виходячи з їх
ставлення до тієї чи іншої області зовнішнього впливу. Це означає, що буде
доцільним ввести агреговані показники для різних типів впливу зовнішнього
середовища, значення яких будуть залежати від вихідного набору параметрів.
Введемо в розгляд три агрегованих показника, які характеризують в вплив
зовнішнього середовища. Позначимо ці показники  1 ,  2 , E. Значення кожного
залежить від відповідного йому безлічі параметрів.
 1  H1 ( 11 ,...,  n1 );
1

 1  H 2 ( ,...,  n2 );
2
1

(2.29)

2

E  H Е (е1 ,..., еnЕ ),

де n1 , n2 , nE - потужності множин параметрів агрегованих показників  1 ,  2 і E
відповідно, H1 ( 11 ,... n1 ), H 2 ( 12 ,... n2 ), H E (e1,..., en ) - деякі нечіткі функції. Під нечіткої
1

2

E

функцією будемо розуміти відображення з простору нечітких значень параметрів
зовнішнього середовища в простір нечітких значень агрегованого показника.
Загальна структура ієрархії параметрів зовнішнього середовища показана на
рис. 2.3.
Перший
параметри,

показник,

які

що

позначається

характеризують

1,

населення,

що

відображає

демографічні

обслуговується

деякою

підсистемою. Даний показник є ЛП з терм-множиною значень {«Сильно
Зменшує» (СЗм), «Зменшує» (Зм), «Не впливає» (НВ), «Збільшує» (Зб), «Сильно
збільшує»

(СЗб)}

п’ятирівневим

і

може

бути

класифікатором.

представлений

Кожен

терм

стандартним

відображає

рівень

нечітким
впливу

демографічних параметрів навколишнього середовища на значення параметрів
даної підсистеми.
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Рис. 2.3 Узагальнене дерево параметрів зовнішнього середовища
Агрегований показник може характеризувати спільний вплив таких
чинників, як чисельність населення, зміна кількості населення, зростання доходу
на душу населення, телефонна щільність (кількість телефонних апаратів на 100
чоловік), потреба в послугах зв’язку, структурний склад абонентів і ін. Кожен із
описаних факторів  i1 , i  1..n1, як і агрегований показник, можуть бути описані
нечіткими п’ятирівневимми класифікаторами.
Другий показник, що позначається  2 , відображає територіальні параметри,
що характеризують місцевість, яка обслуговується певною підcистемою. Даний
показник, як і перший, є ЛП з терм-множиною значень {СЗм, Зм, НВ, Зб, СЗб} і
може бути представлений стандартним нечітким п’ятирівневим класифікатором.
Терми показника  2 характеризують рівень впливу територіальних особливостей
місцевості, яку обслуговує розглянута підмережа, і можуть об’єднувати такі
фактори, як адміністративне значення розглянутої території, рівень розвитку
промисловості в даній місцевості і взаємозв’язок всіх адміністративних,
господарських, промислових,

ділових, культурних, туристичних та інших

організацій місця проектування. Описані фактори  i2 , i  1..n2 , також можуть бути
описані стандартними нечіткими п’ятирівневими класифікаторами.
Характерною рисою показника  3 є представлення результатів/даних в
режимі online. Тобто, для швидкого реагування та результативних дій щодо

60

заходів з протидії тих чи інших дестабілізуючих факторів, які впливають на
коректну роботу системи, необхідне комп’ютерне моделювання мережі на основі
вище приведених основних параметрів.
Для відображення характеристик систем мобільного зв’язку в момент дії на
них безлічі зовнішніх дестабілізуючих факторів запропоновано введення
додаткового, четвертого показника  3 . Відповідно, значення показника  3 буде
описане нечіткою функцією:
 3  H3 (( 12  E1 ),...,( nx  Ey ))

Даний показник описує стан функціонування абонентських терміналів на
певній зоні дії покриття в момент комплексних змін зовнішнього середовища
(природні фактори, стихійні лиха, цілеспрямована РЕБ, тощо.) Також, не менш
важливою метою показника  3 є збір статистичних даних абонентів в момент
роботи системи передачі даних.
Статистичні дані, з якими буде оперувати показник  3 наступні:
- Якісні показники сигналу;
- Територіальне розміщення абонентського пристрою;
- Вид дестабілізуючого фактору;
- Визначення способу подальшого функціонування системи (резервні режими
роботи);
- Можливі шляхи протидії дестабілізуючим факторам.
Для побудови функцій H1 та H 2 можна використовувати різні методи. Так,
наприклад, залежність агрегованого показника  1 від множини параметрів {  ij } nj 1
i

можна побудувати на основі бази продукційних правил, як це описано в [4]. Тоді
непарна функція буде мати наступний вигляд:
якщо

 1i  T1,ik,СЗм
і…і  ni  Tni ,,СЗм
або…або
,1
k ,1
i

i

 1i  Ti ,ik,СЗм
і…і  1i  Tni ,,СЗм
,h
k ,h
1

i

1

то

 i  СЗм ;
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…
якщо

 1i  T1,ik,СЗб
і…і
,1

 1i  Tni ,,СЗб
k , h або…або

 1i  T1,ik,СЗб
і…і
,h

 1i  Tni ,,СЗб
k ,h

5

i

1

i

5

 i  СЗб ,

то

де k  1..5 - номер терма в пятирівневому классификаторі;

hk - номер правила для визначення k-го терма показника  i ; T ji,,kL,h  k-й терм
параметру в

правилі

для

h

L СЗм, Зм, НВ, Зб, СЗб.

терма показника  i ,

L-го

j-го

причому

Подібна побудова розглянутих нечітких функцій

можлива при наявності експертних оцінок або на основі аналізу статистичних
даних. Якщо для забезпечення достатньою мірою точності побудованої бази знань
таких немає, то функції H i можна описати за допомогою згортки значень
параметрів з урахуванням сили впливу кожного з параметрів зовнішнього впливу
на параметри підмережі [1].

 i  Ti Z  iZ  max( ik );
k 1..5

ni

  r  ,
k
i

де

rji

j 1

i
j

k
j

ni

r
j 1

i
j

 1.

(2.31)

- ранг j-го параметра i-го показника, значення якого тим більше, чим більше

сила впливу;
 kj

- функція приналежності j-го параметра до k-го терму п’ятирівневого

класифікатора;

ik - функція приналежності i-го агрегованого показника зовнішнього впливу до
k-му терму п’ятирівневого класифікатора;
Ti Z - z-ий терм, який визначає нечітке значення i-го агрегованого показника;

iz - функція приналежності до z -го терму i-го агрегованого показника.
Сила впливу кожного з параметрів  ij у в (2.31) задається рангом rji . Якщо
вплив параметрів зовнішнього середовища неоднаковий, але при цьому параметри
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по силі впливу більш ніж у нормі, то для визначення рангів параметрів має сенс
застосувати правило Фішберна [1], яке дає можливість приймати оптимальне
рішення в найгіршій інформаційної обстановці. Для застосування правила
Фішберна необхідно впорядкувати параметри по спадаючій їх силі впливу, тобто
щоб виконувалося наступне співвідношення:
r1i  r2i  ...  rnii ,

(2.32)

при виконанні умови (2.32) значення рангів параметрів зовнішнього середовища
можна отримати, використовуючи вираз (2.33).
rji 

2(ni  j  1)
,
ni (ni  1)

(2.33)

де ni - кількість параметрів, від яких залежить значення i-го показника.
Розрахувавши ранги кожного з параметрів  ij за формулою (2.33), і
застосовуючи співвідношення (2.30) можна знайти нечітке значення агрегованих
показників, що відображають зовнішній вплив навколишнього середовища на
параметри даної підсистеми.
Для опису впливу подій, які можуть відбуватися в зовнішньому середовищі,
був введений показник Е. Для опису показника Е введемо наступні визначення:
1. Числовим тимчасовим рядом (ТР) називається множина впорядкованих часових
відліків разом з відповідними їм числовими значеннями:

Y  {( yi , ti ) / i  N , yi  R, ti },

(2.34)

де  - дискретна часова шкала; R – множина дійсних чисел, що
характеризують числові значення ТР в дискретні моменти часу ti .
За допомогою тимчасового ряду можна відображати статистику значень
деяких параметрів досліджуваних об’єктів. Аналіз ТР різних параметрів системи
LTE і навколишнього середовища і їх зіставлення дають можливість з’ясовувати
характер залежності значень необхідного параметра системи від деяких факторів,
які на нього впливають.
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2. Часовим інтервалом або темпорою називається пара [ts , te ]  T 2 , в якій

s  e(s, e  N ).
Позначимо через Q  {qi },

i  1..NQ , множину ознак, що характеризують

узагальнені властивості ТР Y , притаманні на його окремих фрагментах. Такі
ознаки дозволяють описувати деякі події, які відбуваються в навколишньому
середовищі і вплив яких відображається на значеннях ТР. В якості таких подій
можуть виступати введення в експлуатацію нового підприємства, початок
курортного сезону, наступ святкових днів і т.д. Очевидно, що більшість подій
досить складно описати за допомогою чітких тимчасових рамок, в зв’язку з чим
вводиться поняття нечіткої темпоральної ознаки.
3. Нечіткою темпоральною ознакою будемо називати трійку
qi  hi , qi , Tqi ,

(2.35)

де hi - текстовий опис ознаки, а  q - нечітка характеристична функція, що
i

відображає ступінь вираженості ознаки qi на заданому часовому інтервалі Tq .
i

Нечітка темпоральна ознака дозволяє більш адекватно здійснювати опис
досліджуваних подій, «розмиваючи» їх межі початку і кінця.
Всі нечіткі темпоральні ознаки, описувані на тимчасовій осі, знаходяться в
певному відношенні один з одним. Нечіткі темпоральні відношення можна
описати відношеннями Аллена [10], узагальнюючи їх на випадок нечітких
темпоральних ознак. Особливість нечітких темпральних відношень полягають в
тому, що одні й ті ж події можуть перебувати в кількох темпоральних
відношеннях одночасно, маючи при цьому різну ступінь приналежності. Тому
даний тип темпорального образу допускає діз’юнктивну форму представлення
(ДФ-образ):
ij  (qi rtij* q j ),  , T ,
ij

ij

(2.36)

де ij  qi rtij* q j - текстовий опис нечіткого відношення між i-м та j-м темпорами, 

ij

- нечітка характеристична функція, T - область визначення функції  . При
ij

цьому:
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rtij*  {rtijk }, ij   r k ,
k

ij

rt  qi , q j , r k , rt  RT ,
k
ij

k
ij

ij

(2.37)

Tij  Tqi  Tq j ,

де RT - сімейство співвідношень Аллена.
Більш високий рівень опису подій представлений нечіткою темпоральною
структурою,

що

характеризує

наявність

декількох

нечетко-темпоральних

відношень між декількома різними нечіткими темпоральними ознаками на
заданому часовому інтервалі.
4. Нечітко-темпоральним образом структури будемо називати трійку такого
вигляду:

W  w, w , Tw ,

(2.38)

де w - назва структури,  w - нечітка характеристична функція, що визначається
на області Tw . Область визначення і значення функції  w , розраховуються на
основі наступних виразів:
 w     ,
i

Tw 

i

ij

j

j

Tij

(2.39)

Таким чином, за допомогою нечітких темпоральних структур можна
описувати окремі факти, які стосуються набору знань щодо поведінк даного
часового ряду

Y . Кожен факт описує деяку подієву обстановку в навколишньому

середовищі на даному проміжку часу з можливістю обліку попередніх і
наступних подій. Так, наприклад, маючи три нечіткі темпоральні ознаки, описані
відповідно до виразу (2.34), можна описати факт, який в лінгвістичній формі
записується приблизно наступним чином: «подія q1 відбувається одночасно з
подією q2 , по завершенню якого розпочнеться подія q3 ». Отримана на основі
співвідношень (2.34-2.39) структура w з деяким ступенем приналежності  w
буде описувати істинність існування описаного факту в розглянутий проміжок
часу.
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Як одна подія, так і деяка сукупність подій, які перебувають між собою в
деяких залежностях, впливають на ті чи інші параметри даної підмережі.
Розпізнати і оцінити такий вплив можливо застосувавши експертні оцінки. Це
означає, що необхідно задіяти експертів, котрі зможуть визначити рівень впливу
деякої темпоральної структури w на параметри системи. Крім того, на оцінку
результуючого впливу зі сторони подієвих параметрів буде впливати і міра
істинності нечіткої темпоральної структури µw. Оскільки вплив подій, що
відбуваються описується ЛП Е, то на основі наявного набору факторів і оцінок,
необхідно визначити функції приналежності показника Е до кожного з його
термів.
Припустимо, що на основі експертної оцінки відомо, що рівень впливу
даного факту w на параметри підмережі, що нас цікавлять, будуть приймати
значення деякого j-го терма ЛП Е T jE , причому показник Е описується
п’ятирівневим класифікатором,

j  1..5 . Тоді, враховуючи міру істинності µw,

значення функцій приналежності до кожного терму показника Е можна
вирахувати по наступним відношенням:
0,
k  ( j  1)..( j  1);


w ,
k j

kE  
k  1..5
0,5(1  w ), k  j  1, j  1; k  j  1, j  5;
 1  w ,
k  j  1, j  1; k  j  1, j  5.

(2.40)

При обчислення впливу факту w з допомогою експертних оцінок і
відношення (2.40) необхідно, щоб експертній оцінці піддавалися усі можливі
темпоральні структури, котрі можливо отримати на основі деякого заданого
набору темпоральних ознак. На основі відношень (2.34 - 2.39) можна вирахувати,
що при l заданих темпоральних ознак, кількість структур дорівнюватиме 2l (l1) .
Звідси видно, що при l  3 кількість темпоральних структур, які необхідно
оцінити, різко зростає. З цього можна зробити висновок, що описаний підхід
розрахунку впливу подій у внутрішньому середовищі на параметри системи
застосовується тільки при малій кількості темпоральних ознак, або при деякій
заданій множині досліджуваних фактів.
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Щоб уникнути необхідності побудови експертної оцінки великого числа
можливих подієвих фактів, можна розпізнати і оцінити вплив на систему,
проводячи аналогії з вже наявними статистичними даними для даної або деякої
іншої схожої підсистеми.
Розглянемо побудову оцінки впливу на параметри підсистеми деякого
факту w, який відбувається в даний момент часу з деякою мірою істинності µw .
Оцінити міру схожості між поточною нечіткою ситуацією s (t ) і тими, що
спостерігалися раніше s (tk ), k  1..( 1) , можна за допомогою міри нечіткої
рівності або міри нечіткої спільності, що описані в [2]. Розрахунок міри нечіткої
рівності може бути застосований в тому випадку, коли в обох порівнюваних
нечітких ситуаціях s (t ) і s (tk ) усі темпоральні ознаки, що спостерігаються,
збігаються. Якщо в ситуації

s (t )

відбулися деякі події, котрі в ситуації s (tk ) не

відбувалися, або в ситуації s (t ) не враховуються або не проходять ті події, які
спостерігалися в ситуації s (tk ) , то слід розраховувати міру нечіткої спільності,
яка є більш загальним показником, ніж міра нечіткої рівності ситуації.
Позначимо через ka (s (t ), s (tk )) міру схожості даних розглядаємих ситуацій

s (t ) і s (tk ) , яка буде рівною нечіткій мірі рівності або нечіткій мірі спільності
цих ситуацій, в залежності від того, співпадають темпоральні ознаки ситуацій або
не співпадають відповідно. Коефіцієнт ka (s (t ), s (tk )) отримує значення від
відрізку [0,1], причому, чим більше значення коефіцієнту, тим ситуації більш
схожі.
Опишемо

величину

ka (s (t ), s (tk ))

через

нечіткий

стандартний

п’ятирівневий класифікатор. Тоді коефіцієнт ka (s (t ), s (tk )) буде описуватися як
ЛП ka (s (t ), s (tk )) з термами {«Різні» (Р), «Майже різні» (МР), «Приблизно
однакові» (ПрО), «Майже однакові» (МО), «Однакові» (О)}, що характеризують
рівень схожості ситуації та відповідними функціями приналежності. В цьому
випадку, знаючи рівень впливу подій, що відбуваються, в ситуації s (tk ) , можна
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описати базу знань, яка буде визначати рівень впливу подій, що відбуваються, в
ситуації s (t ) .
якщо E (tk )  T jE,1,СУм та ka ( s (t ), s (tk ))  T jk,1a ,О або...або
E (tk )  T jE,h,1СУм

та ka ( s (t ), s (tk ))  T jk,ah1,О то E (t )  СУм;

(2.41)

...
якщо E (tk )  T jE,1,СУв та ka ( s (t ), s (tk ))  T jk,1a ,О або...або
E (tk )  T jE,h,1СУв

де

та ka ( s (t ), s (tk ))  T jk,ah1,О то E (t )  СУв;

j  1..5 - номер терма в п’ятирівневому класифікаторі;
h j – номер правила для визначення j-го терма показника E в момент часу t

;

T jE,h,L

– j-й терм показника Е в момент часу tk в h-м правилі для L-го терма

показника Е в момент часу t , L СЗм, Зм, НВ, Зб, СЗб. та h  1.h j ;

T jk,ah,L

–j-й терм величини

ka (s (t ), s (tk )) в h-м правилі для L-го терма

показника Е в момент часу t , L {Р, МР, ПрО, МО, О} та h  1.h j ;
База продукційних правил (2.41) застосовна для порівняння даної ситуації і
однієї з відомих, яка більше всього підходить на розглядаєму. В тому випадку,
коли явно не можна визначити одну найбільш схожу з розглядаємою ситуацію,
можливе проведення аналізу на основі набору ситуацій з приблизно однаковими
степенями схожості відносно поточної. Позначимо множину ситуацій, котрі
спостерігалися раніше і приблизно з однаковою мірою схожі на поточну
ситуацію, через S  {Sk }kK1 . Тоді, узагальнюючі базу знань (2.41) на випадок
порівняння впливу подій на параметри системи в ситуаціях S та s (t ) , можна
записати наступні відношення:
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якщо E ( s1 )  T1,Еj,,1СУм та
E ( s1 )  T1,Еj,,СУм
h1 ( s1 ) та

ka (s (t ), s1)  T1,kj ,1,O або...або
a

ka (s (t ), s1 )  T1,kj ,,hO( s ) або...або
a

1

ka (s (t ), sK )  TKk, j,O,h ( s

E ( s1 )  TKЕ,,jСУм
,h1 ( sK 1 ) 1 та
E ( s1 )  TKЕ,,jСУм
та
,h1

1

a

1

K 1 ) 1

або...або

ka (s (t ), sK )  TKk, j,O,h то E (t )  СУм;
a

1

...

(2.42)

якщо E ( s1 )  T1,Еj,,1СУв та
E ( s1 )  T1,Еj,,СУв
h5 ( s1 ) та

ka (s (t ), s1 )  T1,kj ,1,O або...або

ka (s (t ), s1 )  T1,kj ,,hO( s ) або...або
a

5

E ( sK )  TKЕ,,jСУв
, h5 ( sK 1 ) 1 та
E ( sK )  TKЕ,,jСУв
та
, h5

a

1

ka (s (t ), sK )  TKk, j,O,h ( s
a

5

K 1 ) 1

або...або

ka (s (t ), sK )  TKk, j,O,h то E (t )  СУв,
a

5

де h j (sk ) - номер правила для j-го терма показника Е в момент часу t та k-й
порівнювальній ситуації, k  1..K .
Бази продукційних правил (2.41) та (2.42) дозволяють оцінити рівень впливу
деякої сукупності подій, що відбуваються в навколишньому середовищі, на
параметри розглядаємої підсистемии на основі аналізу статистичних даних.
Причому статистичні дані можуть відноситися як до розглядаємої системи, так і
до системи, яка близька за своїми параметрами до досліджуваного об’єкту.
Розглянемо зараз верхній рівень ієрархії впливу зовнішніх параметрів на
систему, а саме, вплив агрегованих показників 1 ,  2 та Е. Для цього
розглянемо нечіткий процес виду

pi (t )  pi (t0 )(1  r1(t )) ,
де t – поточний час;

t

0

(2.43)

- початковий відлік часу;

p  t  - значення i -го параметру в момент часу
i

трапецивидним нечітким числом, заданим в ПОСП
ri  t    r1i , r2i  - розрахунковий коридор зміни



pi

t

;

p t  .
i

,яке характеризується
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Якщо вплив навколишнього середовища невеликий або відсутній,то
значення

r t 
i

близько до нуля. Значення величин

r

1i

і

r

2i

будуть залежати від

області значень i -го параметру.
Припустимо, що існує набір із m окремих факторів m  1,..., M , поточні
значення яких для i -го параметру рівні xm,i  t  ,і для кожного фактору xm  t 
побудований свій п’ятирівневий класифікатор,який не залежить від виду
параметру. Тоді для опису

r  t  можна скористатися формулою
i

M

5

m 1

k 1

r i  t    zm,im,i   k km  xm,i  t   ,
M


m 1

m ,i

(2.44)

 1.

де  k - вузлові точки стандартного класифікатора; m,i - вага m -ого фактору i -го
параметру; km  xm,i  t   - значення функції приналежності k -го терма m -го
фактору;
zm,i 1, 1 - коефіцієнт, який визначає додатній чи відємний напрям впливу m -

ого фактору на

i -й параметру.

Введемо до розгляду наступні фактори:
x1  t    1 ,
x2  t    2 ,

(2.45)

x3  t   E.

З урахуванням відношень (2.45),вираз (2.44) можна переписати в
наступному вигляді:
5

5

5

k 1

k 1

k 1

ri  t   z1,i1,i   k k ,1  1  t    z 2,i 2,i   k k , 2   2  t    z E ,i E ,i   k k , E  E  t   ,

     E ,i  1.
1,i

2,i

(2.46)
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Для оцінки залежності (2.46) необхідно в свою чергу побудувати нечітку
базу знань, яка дозволить оцінити значення функції належності k -го терма m го фактору параметру pi .
Параметри навколишнього середовища і стану системи можуть описувати
деяку нечітку ситуацію, або не цікавити з точки зору опису нечітких ситуацій.
Тому по набору факторів, зібраних на деякому інтервалі спостереження за одним
або декількома часовими рядами, можна визначити ситуації що зустрічаються
найбільш часто і ввести набір еталонних ситуацій. Крім того,при розгляді
питань,які

характеризують

демографічний

і

територіальний

стан

регіону,необхідний облік планованих темпоральних подій,які можуть статися на
прогнозованому часовому інтервалі, що розглядається.
2.5 Ситуаційний опис змін стану системи Інтернет речей та зовнішнього
середовища
Розглянутий в даному розділі підхід прийняття рішень орієнтований на
активізацію інтелектуальних процесів експерта з ціллю допомоги зафіксувати
своє уявлення про проблемні ситуації в вигляді формальної моделі. В якості
моделі використаний, так званий, нечіткий граф ситуацій, який представляє відомі
експерту основні закони і закономірності спостережуваних ситуацій в вигляді
орієнтованого нечіткого графа, в якому вершини визначають ситуації, а гілки між
ним - причинно-наслідкові звязки.
Запропонована модель дозволяє описати розвиток системи, обумовлений її
станом і процесами у навколишньому середовищі, механізми впливу між
ситуаціями системи і встановлюючі причинно-наслідкові звязки між ними. Такі
взаємозвязки, як правило, не очевидні, тому постає питання : чи існують
приховані звязки між різними факторами, яка «сила» цих звязків і до чого
призведуть можливі кількісні зміни для кожного з цих факторів. Відповідь на ці і
подібні питання має досить визначене практичне значення, яке дозволяє
прогнозувати ефекти, властиві тій чи іншій ситуації.
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На основі множини параметрів, описується множина станів системи
S ij  sbij 

b 1.. Bij

,де B ij - кількість станів системи. Кожний стан характеризується

деякими значеннями параметрів системи sbij   p1ijb ,... pMij

ij

b

.

Однак, при описі

системи xij в деякий момент часу t часто стан системи sij  t  не співпадає з
заданими, в звязку з неточністю даних або з нечітким характером параметрів,
ij
тобто pmij  t   pmb
 0, pmij  t   pmij  t  , де pmij  t  - множина параметрів j -ї системи

на i -му рівні в момент часу t . Для формалізації нечіткого характеру параметрів
системи, визначимо їх через лінгвістичні змінні, як це зроблено в розділі 2.1. Крім
того, для більш повного опису стану системи необхідно враховувати і
навколишнє середовище, в якій вона функціонує. Виходячи з цього, далі будемо
говорити про ознаки системи, під якими будемо розуміти як параметри системи,
так і параметри навколишнього середовища, які описані як ЛП.

 

ij
Нечіткість поточного стану системи s t

опишемо нечіткою ситуацією

s  t  , під якою будемо розуміти наступне:
ij

Нечіткою ситуацією будемо називати нечітку множину другого рівня [27]:
ij

S
a



ij



a ij pmij  t 


pmij

 p t 
ij
m







ij
 mk

pmij  t 

Tmkij 



(2.47)



ij
ij
де mk pm  t  - значення функції належності ознаки до визначеного терму для

конкретного значення pmij  t  .
Розглянемо випадок, коли на деяку систему xij , яка знаходиться в деякій
нечіткій ситуації s  t  , в момент часу t впливає деякий зовнішній вплив   t  .
ij

Внаслідок цього впливу деякі ознаки системи приймають нові значення Pij  t 1  , і
система переходить в деяку нову ситуацію s  t 1  . В такому випадку ознаки
ij
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системи в момент часу t 1 , будуть залежати від значень ознак в попередні
моменти часу.



Pij t 1   f ij Pij t  , Pij t 1  ,..., Pij t1  ,  t  ,  t 1  ,...,  t1 



(2.48)

Перехід із однієї ситуації в іншу при деякому впливі на систему описується
за допомогою нечіткої ситуаційної мережі (НСМ).
Нечіткою

ситуаційною

мережею

називають

нечіткий

орієнтований

зважений граф


G   S , R,  



(2.49)

де S - множина вершин графа,яка відповідає нечітким ситуаціям; R - множина
дуг між вершинами, які представляють деякі дії,що забезпечують перехід із однієї
вершини НСМ в іншу;
 (Si , Ri ) - вага дуги, що показує ступінь вподобання даного переходу у

порівнянні з іншими [28].
Загальний вигляд НСМ показано на рис. 2.4.
НСМ дозволяє моделювати динаміку зміни нечітких ситуацій для деякої
системи, визначаючи, в якій ситуації буде знаходитися система в наступні
моменти часу, якщо на неї відбувається деякий вплив. Ступінь вподобання
переходу в ту чи іншу ситуацію визначається вподобанням ситуації, в яку
переходить система.
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Рис. 2.4. Загальний вигляд НСМ

Враховуючи велику кількість ознак системи зв’язку, можна говорити про
велику кількість різних ситуацій, в яких вона може опинитися. Розглядати всі
можливі ситуації це занадто важкий та нераціональний процес. Часто є цікавими
ситуації, коли система наближається до межі деяких допустимих норм
функціонування, що може бути виявлено за значеннями деяких показників
функціонування системи. Виходячи з цього, всі нечіткі ситуації можна поділити
на три класи, які будуть відповідати трьом режимам роботи системи: штатному,
нештатному і граничному.
Запишемо таке розбиття наступним чином:
ij
C ij  Cшт
 Сгрij  Снеij ,

(2.50)

ij
де Cшт
- клас штатних ситуацій для j - ї системи i - го рівня;
ij
Сгр
- клас граничних ситуацій для j - ї системи i - го рівня;

ij
Сне
- клас граничних ситуацій для j - ї системи i - го рівня.

Розбиття множини нечітких ситуацій дозволяє суттєво спростити НСМ і
процес прогнозування і прийняття рішень.
З урахуванням (2.50) НСМ можна зобразити наступним чином:
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Рис. 2.5. Узагальнена НСМ
Тут
ij
Rшт
  Rbij,шт ,  bij,шт ( s ij (tk ), Rbij,шт ) 

ij
b 1.. Bшт

ij 
Rшт
  Rbij,шт ,  bij,шт ( s ij (tk ), Rbij,шт ) 

ij 
b 1.. Bшт

ij 
Rшт
  Rbij,шт ,  bij,шт ( s ij (tk ), Rbij,шт ) 

ij 
b 1.. Bшт

Rгрij   Rbij,пр ,  bij,пр ( s ij (tk ), Rbij, гр ) 

ij
b 1.. Bгр

Rгрij    Rbij,пр ,  bij,пр ( s ij (tk ), Rbij,гр ) 

ij 
b 1.. Bгр

(2.51)

Rгрij    Rbij,пр ,  bij,пр ( s ij (tk ), Rbij,гр ) 

ij 
b 1.. Bгр

Rнеij   Rbij,не ,  bij,не ( s ij (tk ), Rbij,не ) 

ij
b 1.. Bне

Rнеij    Rbij,не ,  bij,не ( s ij (tk ), Rbij,не ) 

ij 
b 1.. Bне

Rнеij    Rbij,не ,  bij,не ( s ij (tk ), Rbij,не ) 

ij 
b 1.. Bне

ij 
ij
ij
де Rшт
- допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Сшт
в s ij (tk 1 )  Сшт
,
ij
bij,шт (s ij (tk ) Rbij,шт ) - ступінь переваги даної дії, Bшт
- кількість дій.
ij 
ij
Rшт
- допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Сшт
в s ij (tk 1 )  Сгрij ,

ij 
bij,шт (s ij (tk ) Rbij,шт ) - ступінь переваги даної дії Bшт
- кількість дій;
ij 
ij
Rшт
- допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Сшт
в s ij (tk 1 )  Снеij ,

ij 
bij,шт (s ij (tk ) Rbij,шт ) - ступінь переваги даної дії, Bшт
- кількість дій;
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ij
Rгр
- допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Сгрij в s ij (tk 1 )  Сгрij ,

bij,гр (s ij (tk ) Rbij,гр ) - ступінь переваги даної дії, Bгрij - кількість дій;
ij
Rгрij  - допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Сгрij в s ij (tk 1 )  Сшт
,

bij,гр (s ij (tk ) Rbij,гр ) - ступінь переваги даної дії, Bгрij  - кількість дій;
Rгрij  - допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Сгрij в s ij (tk 1 )  Снеij ,

bij,пр (s ij (tk ) Rbij,пр ) - ступінь переваги даної дії, Bгрij  - кількість дій;
ij
Rне
- допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Снеij в s ij (tk 1 )  Снеij ,

ij
bij,не (s ij (tk ) Rbij,не ) - ступінь переваги даної дії, Bне
- кількість дій;
ij
Rнеij  - допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Снеij в s ij (tk 1 )  Сшт
,

bij,не (s ij (tk ) Rbij,не ) - ступінь переваги даної дії, Bнеij  - кількість дій;
Rнеij  - допустима дія, що призводить до переходу системи з s ij  Снеij в s ij (tk 1 )  Сгрij ,

bij,не (s ij (tk ) Rbij,не ) - ступінь перевагиданоїдії, Bнеij  - кількість дій;

s ij (tk ) , s ij (tk 1 ) - ситуації для

j - ї системи i - го рівня в даний і наступні моменти

часу відповідно.
Для визначення класів необхідно визначити в кожному класі еталонні
ситуації. Тоді поблизу цієї ситуації до еталонної можна визначити її
приналежність до одного з класів. При цьому в якості заходів близькості можна
використовувати, наприклад, заходи нечіткої рівності чи заходи нечіткої
спільності.
В якості прикладу для побудови розбиття на класи ситуацій розглянемо
дворівневу ієрархічну систему, на верхньому рівні якої вивчається ТС в цілому, а
нижній рівень складається з L підсистем. Параметри, що визначають не чітку
ситуацію на верхньому рівні, являють собою показники якості системи, які
представленні у вигляді вектору m m1 , де  m - m-ий показник якості системи, а М
M

– число показників. При цьому будемо вважати, що всі показники якості  m
визначені в деяких повних ортогональних семантичних просторах  m . Відносно
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підсистем припускається, що кожна із них описується своїм вектором показників
якості  l  ml ml , де M l - число показників якості для l -ної підмережі.
Ml

У відповідності з прийнятими позначеннями множина класів нечітких
ситуацій для системи верхнього рівня описується співвідношенням:
21
C 21  Cшт
 Спр21  Сне21
(2.52)
Множина класів нечітких ситуацій для систем нижнього рівня описується
формулою:
1l
1l
1l
C1l  Cшт
 Сгр
 Сне
,

 
 S 
 S 

1l
1l
Cшт
 Sшт
,s

Cгр1l
1l
Cне

1l
гр , s

1l
не , s

N шт ( l )
s 1

N гр ( l )

s 1
N не ( l )

s 1

,

(2.53)
,
,

де Nшт (l ) - кількість еталонних нечітких ситуацій, що описують штатний режим
функціонування l - ної підсистеми; N пр (l ) - кількість еталонних нечітких ситуацій,
що описують граничний режим функціонування l -ної підсистеми; N не (l ) - кількість еталонних нечітких ситуацій, що описують нештатний режим
функціонування l - ної підсистеми.
Нечіткі еталонні ситуації l - ної підсистеми в штатному режимі
функціонування характеризуються оцінками значень показників  ml в s - ній
нечіткій ситуації. Цю оцінку, що задана у відповідному ПОСП  m , позначимо
через m0 (l , s) .
Таким чином для опису штатного режиму функціонування системи відносно
s - ній нечіткій ситуації запишемо наступне співвідношення:
f тl ,шт (тl ,m0 (l , s))   ml ,шт (s) ,
(2.54)
де f тl ,шт (тl ,m0 (l , s)) - функція приналежності нечіткого бінарного відношення, що
визначає функціонування l - ної підсистеми в штатному режимі в s - ній нечіткій
ситуації;  ml ,шт (s) - деякі  - рівні функції приналежності f тl ,шт (тl ,m0 (l , s)) .
Для граничного режиму функціонування системи відносно т -ого показника
в l -ній нечіткій ситуації для параметрів  ml і  ml повинно виконуватися
співвідношення:
f тl ,гр (тl ,m0 (l , s))   ml ,гр (s)

(2.55)
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де f тl ,гр (тl ,m0 (l , s)) - функція приналежності нечіткого бінарного відношення, що
визначає функціонування l - ної підсистеми в граничному режимі в s - ній
нечіткій ситуації;  ml ,пр (s) - деякі  -рівні функції приналежності f тl ,гр (тl ,m0 (l , s)) .
При нештатному режимі функціонування системи відносно параметрів  ml і

 ml повинно виконуватися співвідношення:
f тl ,не (тl ,m0 (l , s))   ml ,не (s) ,

(2.56)

де f тl ,не (тl ,m0 (l , s)) - функція приналежності нечіткого бінарного відношення, що
визначає функціонування l - ної підсистеми в нештатному режимі в s - ній
нечіткій ситуації;  ml ,не (s) - деякі  -рівні функції приналежності f тl ,не (тl ,m0 (l , s)) .

Висновки
1. Запропоновано формалізований опис не ієрархічної структури системи.
Кожна система на кожному рівні даної ієрархії представлена як деяка підсистема
зі своїм набором чітких і не чітких характеристик. При цьому в описаній
ієрархічній структурі системи мережі Інтернет речей математично описаний
зв’язок між системами різних рівнів ієрархії і вплив характеристик систем
нижнього рівня на характеристики системи більш високого рівня ієрархії. Такий
опис дозволяє розрахувати значення характеристик системи мобільного зв’язку на
будь-якому рівні узагальнення її структури з урахуванням характеристик систем
нижчих рівнів ієрархії
2. Сформульовано задачу пошуку множини керуючих рішень для отримання
оптимальних

значень

характеристик

системи

в

умовах

невизначеності.

Запропоновано рішення поставленого завдання з урахуванням описаної ієрархії і
взаємодії систем на різних її рівнях. Для рішення завдання побудовано нечітке
лексикографічне відношення переваги на множину варіантів керуючих рішень.
3. На основі аналізу параметрів системи і навколишнього середовища
визначені повні ортогональні семантичні простори які дозволяють перейти від
розгляду чітких значень до нечітким значенням характеристик системи.
4. На основі приладу нечіткої темпоральної логіки запропоновано модель
опису впливу зовнішнього середовища на параметри системи. Побудована модель
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підвищує точність загальної моделі опису характеристик системи і може бути
використана при моделюванні систем на різних рівнях ієрархії.
5. Стан радіосистеми і навколишнього середовища описано за допомогою
нечітких ситуацій, а переходи між ситуаціями -

за допомогою нечіткої

ситуаційної мережі. Для зниження розмірності нечіткої ситуаційної мережі були
введені класи нечітких ситуацій. Подібний опис функціонування радіосистеми з
урахуванням зовнішнього впливу дозволяє прoгнозувати стан мережі і вибирати
відповідні керуючі рішення для поліпшення прогнозованої ситуації.

79

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ
3.1 Основні види та властивості систем Інтернет речей як складних систем
Рівень економічного розвитку будь-якої країни на даний час визначається
ступенем впровадження новітніх технологій. Особливе значення мають новітні
технології, які окреслюють напрями науково-технічного прогресу. Характерною
ознакою глобального ринку, що формується при цьому – це проникність процесів
створення, обробки та передачі інформації. Системи мережі Інтернет речей
переживають етап динамічного зросту, зумовлений не тільки вимогами
інформаційного

обміну,

але

й

можливостями

новітніх

технологій

по

забезпеченню тривалої якісної роботи засобів. Відповідно набуває особливої ваги
визначення та вирішення різноманітних наукових проблем і задач підвищення
показників якості систем і пристроїв управління – від загальномережних та
загальнооператорських задач оптимізації управління, пов’язаних з побудовою
надійних, ефективних, гнучких структур до підвищення надійності, точності,
швидкодії окремих компонент - систем управління та контролю їх ефективності.
[17, 18, 23, 24]
Розглянувши стан та перспективи використання сучасних систем зв’язку
проведено системний аналіз видів систем: статичних (безінерційних) і динамічних
(інерційних). Кожній з них як об’єкту дослідження властиві певні особливості, які
характеризують

різні

сторони

їхнього

функціонування.

При

вивченні

інтегральних якостей систем важливу роль відіграє цілісність, що відображає
залежність між елементами. Коли вивчається здатність системи реагувати на
вхідні впливи, то визначається така властивість як причинність. Розподіл впливів
на керуючі (корисні) і збуджуючі діяння (негативні) дає можливість визначити
керованість, стійкість і здатність адаптуватися. Проведення досліджень основних
властивостей систем зв’язку і визначення їх характеристик дають змогу
ефективно підвищити показники якості систем управління телекомунікаційними
мережами України.
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3.2 Шляхи підвищення надійності відновлювальних систем зв’язку
стандарту LTE
Розвиток сучасних технологій які застосовуються для створення систем IoT
передбачає постійне перебування пристрою в режимі online. Сучасні смартфони,
планшети або інші мобільні пристрої постійно підтримують зв’язок між
хмарними сховищами та іншими сервісами, що надають свої послуги в режимі
реального часу. Гаджет відстежує зміни, що вносяться користувачем і
забезпечивши надійний ступінь захисту зберігає інформацію на віддаленому
сервері. Якщо раніше користувач сам вибирав час і умови взаємодії з зовнішніми
хмарними технологіями, то з розвитком сучасних мережевих технологій s
особливо в мережах Інтернет речей девайси мають можливість синхронізуватися
між сервісами або іншими технічними рішеннями (наприклад, побутовими
пристроями) з мінімальним втручанням людини. Однак, для повнофункціональної
роботи сучасного девайсу необхідно забезпечити надійну роботу і віддаленого
сервера/сховища, який представляє собою складну обчислювальну мережу,
зав’язану на безперервну роботу компонентів обчислювальної техніки.
При виході з ладу одного з компонентів такої мережі необхідно провести
його заміну в найкоротші терміни, або побудувати систему таким чином, щоб
кожен NE був взаємозамінний або було можливо передбачити його резервування.
Виходячи з цього сучасні мережеві технології мають різні способи побудови і
взаємокомпенсації елементів, якщо передбачається гаряча заміна зазначеного
елемента.
Проте, бувають випадки коли працюючу (ввімкнену) резервовану систему
неможливо ремонтувати. Коли у процесі роботи системи можливо відновлювати
лише деякі елементи які мають великий процент відмови, у зв’язку з чим вдається
домогтися підвищення показника надійності мережі.
Так як для ремонту елемента необхідно його вимкнення, відновлення
використовується при активному методі резервування.
Для нерезервованих систем скорочення часу відновлення веде до збільшення
коефіцієнту готовності, що не впливає на безвідмовність системи. При наявності
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резервування відновлення стає ефективним засобом підвищення надійності.
Завдяки скороченню часу відновлення мережевих елементів резервованої
системи, які відмовили, існує можливість суттєво підвищити, як коефіцієнт
готовності, так і безвідмовність системи. Для відновлювальних систем поєднання
резервування

та

відновлення

має

набагато

більше

значення,

як

для

невідновлювальних систем поєднання резервування з профілактичним контролем
працездатності усіх елементів (окремо кожного).
Розглянемо на прикладі дубльованої системи, в якій присутні два однакових
NE — основний та резервний, особливості резервованих систем. В разі коли
перемикач між основним та резервним NE абсолютно надійний, зменшуючи час
ремонту, стає можливим домогтися дуже високої надійності системи.
Припустимо, що під час ремонту в елементах не можуть виникнути вторинні
відмови.
Дубльована система може знаходитися в одному із трьох станах, котрі
позначимо цифрами:
0 – система працездатна (обидва елементи працездатні);
1 – система працездатна, але один із елементів - відмовив (система схильна до
відмови);
2 – система непрацездатна (відмовила).
Позначимо ймовірність перерахованих раніше станів через 0 t  , 1 t  , 2 t  .
Ці ймовірності залежать від початкових станів системи, в якій вона знаходилась
коли

t  0.

В залежності від призначення дубльованої системи до неї можуть висунуті
різноманітні вимоги:
1.

Після ввімкнення система повинна безвідмовно працювати певний

час; перерви в роботі недопустимі. При цьому необхідно знати ймовірність
неперервної безвідмовної роботи системи (ймовірність перший раз не опинитися
у стані 2). Іноді кажуть, що для таких систем непрацездатний стан є
поглинаючим. При цьому розраховують умову ймовірності безвідмовної роботи
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на інтервалі (0, t) за умови, що при t=0 основний та резервний елементи
працездатні.
Необхідно вилучити певний заданий момент часу, коли система

2.

працездатна, але перерви у роботі системи не відіграють ніякої ролі. При цьому
будуть розглядатися готовність системи та її характеристики: функція готовності
Г(t) або коефіцієнт готовності. Інакше кажучи, знаходиться ймовірність не
опинитися у стані 2. Цей випадок відрізняється від попереднього тим, що існує
можливість переходу зі стану 2 в стан 1.
Розрахуємо формули для функції готовності та ймовірності безвідмовної
роботи дубльованої системи з відновленням. Припустимо, що основний та
резервний

елементи

однонадійні,

мають

показникові

розподілення

часу

безвідмовної роботи та часу відновлення: 1  2   , 1   2   , відмова
непрацездатних елементів неможлива, відмови виявляються миттєво, як показано
на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Графи станів різноманітних варіантів дубльованої системи
Спочатку розглянемо системи у яких відмови допустимі. На Рис. 3.1. наведені
графи станів чотирьох можливих варіантів дубльованої системи з відновленням:
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1)

Навантажений

резерв;

при

відмові

елементів

вони

можуть

ремонтуватися як по одному, так і одночасно (відновлення без обмежень);
2)

Навантажений резерв; елементи, які відмовили можуть ремонтуватися

лише по одному (обмежене відновлення);
3)

Ненавантажений резерв; відновлення проводиться без обмежень;

4)

Ненавантажений резерв; відновлення по одному елементу (обмежене).

Диференційні рівняння для ймовірностей станів відповідно до графів станів
рис. 3.1. мають вигляд:
Для першого варіанту
0 t   20 t   1 t ;


1t   20 t   (   )1 t   22 t ;

2 t   1 t   22 t ;


(3.1)

Для другого варіанту
0 t   20 t   1 t ;


1t   20 t   (   )1 t   2 t ;

2 t   1 t   2 t ;


(3.2)

0 t   0 t   1 t ;


1t   0 t   (   )1 t   22 t ;

2 t   1 t   22 t ;


(3.3)

0 t   0 t   1 t ;


1t   0 t   (   )1 t   2 t ;

2 t   1 t   2 t ;


(3.4)

Для третього варіанту

Для четвертого варіанту

Дані рівняння повинні бути доповнені нормуючою умовою
2

  t   1
i 0

i

(3.5)

У результаті вирішення рівнянь (1) – (5) при початкових умовах P0 (0)  1 ;

P1 (0)  P2 (0)  0 знайдемо залежності Pi (t ) для i  0, 1, 2 .

Г (t )  P0 (t )  P1 (t )  1  P2 (t )

(3.6)
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Функції готовності розглянутих раніше чотирьох варіантів резервованих
систем з відновленням мають вигляд:
Для першого варіанту
Г1 t   1 

2
(   ) 2






1
x1t
x2t 
1     x2e  x1e  ,



(3.7)

де x1  (   ) ; x 2  2(   ) ;

Для другого варіанту

Г 2 t   1 
де y1  

3  2   2  4
2

22
(   ) 2  2
; y2  


1
y2e y1t  y1e y2t
1  2
  4




3  2   2  4
2



 ,


(3.8)

;

Для третього варіанту:
Г3 t   1 



2
1
zt
z t



1

z
e

z
e

 ,
2
1
   2   2 
 2  4

1

2

(3.9)

2  3   2  4
2  3   2  4
де z1  
; z2  
;
2
2
Для четвертого варіанту:



2
1
t
 t


Г 4 t   1 

1


e


e
 ,
1
   2    2  2

1

де







 1        ;  1       

2

(3.10)

.

На рис. 3.2. зображені графіки функцій готовності, якщо

  0,01 1/ч та

  0,1 1/ч. Для чотирьох варіантів дубльованої системи, графи станів яких
наведені на рис. 3.1.
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Рис. 3.2. Графіки функцій готовності

Для зрівняння на графіку присутня функція готовності
системи LTE з тими самими значеннями:

Г5  t  нерезервованої

  0,01 1/ч та   0,1 1/ч. Якщо

прийняти вираз     , тоді з формул (7) — (10) отримаємо:

Коли

kГ1 

1  2
1   2 ;

(3.11)

kГ 2 

1  2
;
1   2   2

(3.12)

kГ 3 

21   
;
1   2  1

(3.13)

kГ 4 

1 
1   2   .

(3.14)

  0,1 в результаті отримуємо: k Г 1  0,992 ; k Г 2 0,984 ; k Г 2 0,995

; k Г 2 0,991 .
Таким чином, для того щоб підвищити готовність відновлювальної
дубльованої системи, необхідно створити умови, які забезпечують наявність
ненавантаженого резерву та відновлення без обмежень. Це також відповідає
інтуїтивним представленням на рахунок даного процесу.
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Складемо системи диференціальних рівнянь, для визначення умовної
ймовірності безвідмовної роботи, при тому, що стан 2 поглинаючий, тобто
відсутні переходи зі стану 2 в стан 1. В такому випадку при відповідності з
графами станів на pис. 3.2 в результаті отримаємо:
для першого та другого варіантів
0 t   20 t   1 t ;


1t   2P0 t      1 t ;

2 t   21 (t );


(3.15)

для першого та другого варіантів
0 t   0 t   1 t ;


1t   P0 t      1 t ;

2 t   1 (t );


(3.16)

Коли початкові умови 0 0  1, 1 0  2 0  0, В результаті розв’язання
системи рівнянь (3.15) та (3.16) відповідно з нормуючою умовою (3.5) отримаємо
вираз для умовної ймовірності безвідмовної роботи:
 t  





1
 e  2t   1 e  2t ,
 2  1 2

(3.17)

Де для першого та другого варіантів

1, 2  





1
  3  2  6   2 ;
2

(3.18)

Для третього та четвертого варіантів

1, 2  





1
  2  4   2 .
2

Залежності  t  , обчислені за формулами (17) – (19) для

(3.19)

  0,01 1/ч та

  0,1 1/ч, представлені на рис. 3.3. Також для порівняння наведені графіки
функцій надійності невідновлювальних систем: нерезервованої, із навантаженим
та ненавантаженим дублюванням.
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Рис. 3.3 Графіки функцій надійності різновидних систем
На рис. 3.3. зображені графіки функцій надійності різновидних систем при

  0,01 1/ч та   0,1 1/ч:
1, 2 t  — для першого та другого варіантів дубльованої системи (графи
станів варіантів наведені на рис. 3.1);

 3, 4 t  — так само для третього та четвертого варіантів;

 5 t  — для нерезервованої системи;

 6 t  — для навантаженого дублювання без відновлення;
 7 t  — для ненавантаженого дублювання без відновлення.
Середній час безвідмовної роботи резервованої відновлювальної системи
визначається так, якщо в початковий момент часу (коли t=0) всі елементи
резервованої системи працездатні, тоді середній час безвідмовної роботи
являється часом переходу із початкового стану до підмножини непрацездатних
станів.
Припустимо, що немає обмежень для числа ремонтних бригад, відмови
виявляються миттєво, апаратура контролю безвідмовна, основний та резервний
елементи однонадійні та мають показовий розподіл часу безвідмовної роботи і
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також часу відновлення. При цьому, задіюючи методи [28], можливо отримати
наступні вирази для середнього часу безвідмовної роботи системи зі спільним
резервуванням, яка складається з одного основного та k-1 резервних елементів:
При навантаженому резерві:

mt c 1

 
1  
1 k 1   
 
 j 0 1  j

j

(3.20)

У випадку    1

 k 1
mt  k
k

(3.21)

c1

При навантаженому резерві:

mtc 2

1
k!

 
 
 j 0 1  j k  j  1!   
1

k 1

j

(3.22)

У випадку    1

 k 1
mt  k  1! k
k

(3.23)

c2

В реальних системах можуть існувати обмеження за числом ремонтних
бригад, загально допустимому числу відновлень та інше.
Саме тому значення
розраховувати

mtc , обчислені за формулами (3.21) – (3.23) доведеться

верхньою

межею

середнього

резервованої відновлювальної системи. Значення

часу

mt c

безвідмовної

роботи

майже для всіх основних

випадків резервування наведені у табл. 3.1.
Вирази для

mt c

при

r 1

отримані шляхом складання та вирішення

системи диференційних рівнянь, відповідних графам станів при

r  1.

Зіставивши формули для середнього часу безвідмовної роботи дубльованої
відновлювальної системи з навантаженим резервом за умови ідеального контролю
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згідно виразу (3.21)

зі значенням середнього часу безвідмовної роботи

невідновлювальної системи із ненавантаженим резервом
mtc
mtc

 1

mtc  3 2

знайдемо:


1
 1
3
3
Таблиця 3.1.

Значення
Кількість
надлишкових
елементів

Один

k 2

mtc майже для всіх основних випадків резервування
Вид резерву

Число
ремонтних
бригад

Навантажений

r 1

Ненавантажений

r 1

Навантажений

Два

k 3
Ненавантажений

r 1
r 1

r 1
r 1

Формула для

mt c

  3
22
  2
2
2 2  4  112
62

2 2  7  32
62
 2  2  32

3
2 2  3  32
3

 0,001 застосування відновлення
Таким чином, якщо      0,01 
підвищує середній час безвідмовної роботи резервованої системи у декілька разів.
3.3 Методика підвищення надійності систем мобільного зв’язку з
використанням оптимального числа об’єктів резервування
З розвитком технологій взаємодія користувача з гаджетами (смартфонами,
планшетами та іншими мобільними пристроями) перейшла на новий, більш
технологічний рівень. Сьогодні окрім основних можливостей пристрою,
користувач може використовувати хмарні сховища, працювати з інформацією в

90

режимі online та використовувати свій гаджет в якості повноцінного комп’ютера,
який підключено до мережі Інтернет.
В свою чергу оператор або провайдер який надає мережеві послуги
користувачу повинен мати не тільки функціональне обладнання, але і забезпечити
надійну роботу кожної підсистем в реальному режимі часу. У зв’язку з цим кожен
елемент підсистеми повинен мати принаймні один дублюючий його резервний
елемент, який в разі виходу зі строю основного замінить його.
Так, система повинна мати не лише резервні елементи, але і підсистеми, а
також систему контролю, яка в разі потреби буде автоматично переводити
комплекс на роботу з резервними елементами або підсистемами.
Автоматичний перемикач загалом складається з трьох основних ланок:
індикатора відмови, керуючого пристрою і комутатора (виконавчого пристрою).
Ланкою, що визначає конструкцію і надійність перемикача, є індикатор
відмови. Він являє собою контрольно-вимірювальний пристрій, який повинен
працювати спільно з резервованою системою і становити з нею єдине ціле.
Сучасні контрольно-вимірювальні пристрої часто настільки ж складні, як і
системи, роботу яких вони перевіряють.
Це відбувається через те, що контрольно-вимірювальний пристрій повинен
перевіряти відповідність низки параметрів системи встановленим нормам.
Особливо великі труднощі виникають під час створення індикаторів відмови в
інформаційних ланцюгах. Якщо, наприклад, в математичних машинах, які
здійснюють одні й ті ж обчислення, отримано різні відповіді, то часто буває важко
відразу з’ясувати, яка з них є правильною. У таких випадках іноді застосовуються
вибірні схеми.
На рис. 3.4. зображено логічну схему системи з активним резервуванням в
загальному вигляді.
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Рис. 3.4. Логічна схема системи з активним резервуванням.
МЕ - основні та резервні мережеві елементи; Б - ланцюги перемикача; n - кількість
ланок резервування; k - кількість використовуваних комплектів пристроїв.
Користуючись схемою, зображеною на рис. 3.4, легко написати в
загальному вигляді функцію резервування системи з рівнонадійними ділянками
активного резервування. Будемо вважати, що основні і резервні ланцюги
знаходяться в однакових робочих умовах. Якщо нерезервовану основну систему
умовно розбити на n рівно надійних ділянок, то ймовірність відмови q ділянки
системи буде пов’язана з ймовірністю відмови Q0 всієї системи наступним
співвідношенням: 1  Q0  (1  q) , звідки q  1  (1  Q0
n

1
)n

.

Враховуючи це значення q, можна написати вираз для ймовірності відмови
ділянки системи з ланцюгами перемикачі, що обслуговують цю ділянку:
1

qв  1  (1  q П )(1  Q0 ) n  ,



(3.24)

де qп - ймовірність відмови ланцюгів перемикача.
Згідно з формулою (3.24) ймовірність відмови q рв резервованого вузла
(ділянки основної системи спільно з резервними елементами).
k

q рв

1

 1  (1  q П )(1  Q0 ) n  .
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Так як логічна модель резервованої системи складається з n послідовно
з’єднаних резервованих вузлів, то ймовірність відмови усієї резервованої системи
визначатиметься як:
n

 
1 k 


R  1  1  (1  q П )(1  Q0 ) n   .
 
 



(3.25)

При збільшенні кількості ділянок резервування ймовірність відмови ділянки
весь час зменшується через зменшення кількості елементів в ній. Ймовірність
відмови перемикача, що визначається кількістю і якістю застосовуваних деталей,
коливається біля деякого середнього значення в залежності від функціональної
схеми і вихідних даних ділянки резервування. Тому при великій кількості ділянок
резервування може виявитися, що система виходить з ладу в основному через
відмови перемикачів. Таким чином, існує оптимальна кількість ділянок
резервування, за якої найбільш повно використовуються можливості резервованої
системи, тобто ймовірність її відмови є мінімальною.
В загальному випадку надійність ділянок системи і обслуговуючих їх
перемикачів може змінюватися від ділянки до ділянки. Разом з тим кількість
ділянок резервування визначається не тільки з точки зору надійності, але і низкою
конструктивних факторів, які часто можуть впливати на точність здійснення
заздалегідь обчисленого числа ділянок резервування. Тому вважаємо за доцільне
знаходити оптимальну кількість ділянок резервування наближено, вважаючи, що
система ділиться на рівнонадійні ділянки резервування і надійність всіх
перемикачів також є однаковою.
Число використовуваних комплектів апаратури зазвичай обмежується
міркуваннями вартості, маси та об’єму. Таким чином, перше питання, з яким
стикається проектант резервованої системи, полягає в наступному: на скільки
ділянок резервування потрібно розбити основну систему, що має ймовірність
відмови Q0 , щоб отримати максимально надійну резервовану систему, якщо
відомі ймовірність відмови перемикачів q n і загальне число k елементів в вузлі.
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На рис. 3.5. наведено залежність ймовірності відмови резервованої системи
R від числа ділянок резервування n для k  2 і qп  0,01 .

Рис. 3.5. Ймовірність відмови резервованої системи при різному числі ділянок
резервування n для k  2 і qп  0,01 .
Залежності різних

R(n) для різних Q0 обчислено за формулою (3.26).

Хрестиками відзначено точки, в яких функція R(n) має мінімум.
Розглянемо системи, у яких ймовірності відмови Q0  1 і qп  1 через
невеликий час роботи системи.
Розіклавши праву частину виразу (3.26) в ряди за ступенями 1/n та n,
перемноживши вирази в круглих дужках і відкинувши члени вищих порядків
малості, отримаємо:
k

Q 

R  n  qп  0  .
n 


(3.27)

Дослідимо виражену формулою (3) функцію на максимум і мінімум
(вважаємо, що n є безперервною).
k

Q 
Q k
Q 
dR 
  qп  0   0  qп  0 
Рішення рівняння:
dn 
n 
n 
n 

k 1

 0 дає значення n 1 ,

при якому ймовірність відмови R резервованої системи є екстремальною:
n1 

Q0
(k  1) .
qп

(3.28)

94

2

Підставляючи це значення n 1 , в другу похідну d R / dn
переконатися, що в точці n 1 функція

2

, можна

R(n) що виражається формулою (3.28), має

мінімум.
Таким чином, при малих значеннях qп і Q0 найменша ймовірність відмови
резервованої системи, а отже, і найбільша ефективність резервування будуть при
кількості ділянок резервування n 1 , що визначається формулою (3.27). Значення

n 1 слід округляти до найближчого цілого числа.
Підставивши значення n 1 з формули (3.28) в формулу (3.27), отримаємо
вираз для мінімальної ймовірності відмови резервованої системи
Rмін  Q0 qпk 1

kk
.
k 1

(3.29)

Формула (3.29) дозволяє оцінити ефективність резервування при заданих Q0
, qп , k.
При Q0  1 ймовірність відмови ділянки основної системи qп

Q0
.
n

Підставивши в цю формулу значення n 1 згідно з (3.28), отримаємо для
системи з оптимальною кількістю ділянок резервування:
qп  (k  1)q .

(3.30)

Згідно зі співвідношенням (3.30) резервування становить найбільший ефект у
випадку, коли ймовірність виходу з ладу перемикання

qп пропорційна

ймовірності відмови ділянки схеми, що обслуговується цим перемикачем, а
коефіцієнтом пропорційності є число надлишкових елементів k  1 .
Вище наведені розрахункові формули справедливі або для певного періоду
напрацювання, або при дотриманні умови Q0 / qп  const для будь-якого періоду
напрацювання резервованої системи. Якщо зазначену умову не дотримано, то
обчислена за формулою (3.28) оптимальна кількість ділянок резервування n 1
може дещо змінюватися з накопиченням напрацювання системи. В цьому випадку
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знаходиться середнє значення n 1 . При виборі середнього значення слід
враховувати, що при великому значенні відношення Q0 / qп погрішність в значенні
є несуттєвою, тому що при цьому функція

R(n) є дуже пологою в області

мінімуму.
Нижче приведено алгоритму роботи системи з активним резервуванням.

Рис. 3.6. Алгоритм визначення оптимального числа об’єктів для резервування
систем мережі Інтернет речей з активним резервуванням
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3.4 Особливості формування сімейства кільцевих кодів типу 001011
Розглядаючи методи підвищення надійності мереж Інтернет речей виникає
необхідність не лише підвищення швидкості передачі даних, але і забезпечення
достовірності та захищеності переданої інформації. З метою підвищенні
завадозахищеності каналу зв’язку виникає необхідність розробки математичної
моделі утворення кільцевих кодів за допомогою якої можна сформувати
кільцевий код будь-якої довжини та з будь-якою кількістю одиничних символів.
Кільцеві коди [182], будуються за принципом блокових циклічних кодів
[183-186]. Кільцевий код – це двійкова квадратна матриця розміром NхN, кожний
рядок якої містить m одиничних символів і N−m нульових. Кожний наступний
рядок повторює попередній з одночасним кільцевим зсувом символів на один
розряд праворуч або ліворуч. Кожний рядок (кодова послідовність) кільцевого
коду

характеризується дельта-фактором - розподілом нульових і одиничних

символів між двома крайніми одиницями, відокремленими найбільшою

для

даного початкового вектора кількістю нульових символів. Кільцеві коди, що
мають дельта-фактор певного типу, утворюють сімейство кільцевих кодів. Кожне
сімейство кільцевих кодів характеризується довжиною N кодових послідовностей
і кількістю m одиничних символів.
В [184, 185] проаналізовано властивості сімейств кільцевих кодів на основі
дельта-фактора типу 0011100 (одиничні символи в кодовій послідовності
розміщено підряд) та типу 010101 (одиничні та нульові символи чергуються).
Також визначено закономірності формування кодових послідовностей кільцевих
кодів, що належать цим сімействам, згідно з їхніми значеннями в десятковій
системі числення та побудовано математичну модель формування сімейства
кільцевих кодів вище зазначених типів. Тепер побудуємо математичну модель
формування сімейства кільцевих кодів типу 001011. При цьому розглядатимемо
кільцеві коди, наступні кодові послідовності яких повторюють попередні з
одночасним кільцевим зсувом символів на один розряд ліворуч.
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Проаналізуємо динаміку

змінювання десяткових

значень кодових

послідовностей сімейства кільцевих кодів типу 001011 в залежності від кількості
символів в кодовій послідовності N =4,5, …,7 при кількості одиничних символів m
= 3 та від кількості символів N = 6,7, …,10 при m =4 , а також динаміку
змінювання десяткових

значень кодових послідовностей

в залежності від

кількості одиничних символів m =3,4, 5 при N=10.
Таблиця 3.2
Характеристики сімейства кільцевих кодів типу 001011 при m= 3 та N =4,5…,7
Система

Довжина

Структура кодових послідовностей кільцевих кодів в двійковій та

числення

коду N

десяткових значеннях

Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова

4

5

6

7

1011

0111

1110

1101

11

7

14

13

01011

10110

01101

11010

10101

11

22

13

26

21

001011

010110

101100

011001

110010

100101

11

22

44

25

50

37

0001011
11

0010110 0101100 1011000 0110001 1100010 1000101
22

44

88

49

98

69

Аналіз сформованих множин десяткових значень кодових послідовностей
кільцевих кодів, наведених

у табл.1 - 3,

дозволяє встановити

такі

закономірності:
1)

найменше десяткове значення в кожному рядку (ліворуч) можна

обчислити за формулою:
∑
де N– кількість символів у кодовій послідовності, а k – коефіцієнт елемента
кодової послідовності (1 або 0).
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2)

кожна сукупність десяткових значень кодових послідовностей

складається з трьох множин S1, S2 та S3 , які далі схарактеризуємо докладніше.
Між значеннями сусідніх елементів множини S1 простежується лінійна
залежність, значення наступного елемента вдвічі більше, ніж значення
попереднього, причому, кількість таких елементів дорівнює N−m.
Кількість елементів множини S2

дорівнює 2, що відповідає кількості

одиничних символів (сукупностей одиничних символів), розділених між собою
нульовими символами. Різниця між десятковим значенням останнього елемента
множини S1

та десятковим значенням першого

елемента множини

S2

обчислюється за формулою:
)

)

де N – кількість символів у кодовій послідовності; m – кількість одиничних
символів у кодовій послідовності.
Таблиця 3.3
Характеристики сімейства кільцевих кодів типу 001011 при m= 3 та N =4,5…,7

Система
численн
я

при m= 4 та N =6,7…,10

Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова

Структура кодових послідовностей кільцевих кодів в двійковій та десяткових
значеннях
Довжина коду N
6
7
8
9
10
010111
0010111
00010111
000010111
0000010111
23
23
23
23
23
101110
0101110
00101110
000101110
0000101110
46
46
46
46
46
011101
1011100
01011100
001011100
0001011100
29
92
92
92
92
111010
0111001
10111000
010111000
0010111000
58
57
184
184
184
110101
1110010
01110001
101110000
0101110000
53
114
113
368
368
101011
1100101
11100010
011100001
1011100000
43
101
226
225
736
1001011
11000101
111000010
0111000001
105
197
450
449
10001011
110000101
1110000010
139
389
898
100001011
1100000101
267
773
1000001011

99

Десяткова

523

100

Таблиця 3.4

Система
числення

Характеристики сімейства кільцевих кодів типу 001011 при при N= 10 та m = 3,4,5

Структура кодових послідовностей кільцевих кодів в двійковій та десяткових
значеннях
Кількість одиничних символів m
3

4

5

Двійкова

0000001011

0000010111

0000101111

Десяткова

11

23

47

Двійкова

0000010110

0000101110

0001011110

Десяткова

22

46

94

Двійкова

0000101100

0001011100

0010111100

Десяткова

44

92

188

Двійкова

0001011000

0010111000

0101111000

Десяткова

88

376

Двійкова

0010110000

184
0101110000

1011110000

Десяткова

176

368

752

Двійкова

0101100000

1011100000

0111100001

Десяткова

352

736

481

Двійкова

1011000000

0111000001

1111000010

Десяткова

704

449

962

Двійкова

0110000001

1110000010

1110000101

Десяткова

385

898

901

Двійкова

1100000010

1100000101

1100001011

Десяткова

770

773

779

Двійкова

1000000101

1000001011

1000010111

Десяткова

517

523

535

Другий елемент множини S2 подвоюється.
Кількість елементів множини S3 дорівнює m - 2. Різниця між десятковим
значенням останнього елемента множини S2 та десятковим значенням першого
елемента множини S3 обчислюється за формулою:
)
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де N – кількість символів у кодовій послідовності; m – кількість одиничних
символів у кодовій послідовності. Різниця між десятковими значеннями суміжних
елементів цієї множини послідовно подвоюється:
.
Поглиблений аналіз сукупності десяткових значень сімейства кільцевих
кодів типу 0001011 дозволив побудувати математичну модель формування
кодових послідовностей даної довжини N при даній кількості

m одиничних

символів.
) – сукупність десяткових значень

Нехай

розглядуваних кодових

послідовностей кільцевого коду;k= 0,…., N−1; N – довжина кодової послідовності,
- кількість одиничних символів.
Тоді маємо
)

,

{

де

{

)}

(3.31)
}

{

)}

Запишемо загальні вирази для елементів множини S1.
∑

) (найменше десяткове значення кодової послідовності)
)

Елементи множини S2 утворюють групу з 2 елементів:
{

}
Загальні вирази для елементів множини S2 набирають такого вигляду:
)

(

)

)

Елементи множини S3 утворюють групу з таких елементів:
{

) }.

Загальні вирази для елементів множини S3 набирають такого вигляду:
)
)

(
)

),

)

)

)
(

)

)
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Обчислимо елементи множин S1, S2 і S3 для випадку, коли N = 10, а m = 6.
Кількість елементів S1= N−m =4.
∑
;

Кількість елементів S2= 2.
)

)
Кількість елементів S3= m 2 = 6
)

)

)
)

)

)

)

)

)

Результати обчислень зведено в табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Характеристики кільцевих кодів сімейства 001011 при N =10 і m =6
Структура двійкового коду Значення кодової послідовності
в десятковій системі числення
Множина S1
0001011111
0010111110
0101111100
1011111000
Множина S2
0111110001
1111100010
994
Множина S3
1111000101
1110001011
1100010111
1000101111

Структура ВПЗ

446686644
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3.5 Методика забезпечення якості обслуговування мобільних мереж Інтернет
речей з використанням властивостей кільцевих кодів
Згідно з [182-185]

кільцеві коди будуються за принципом блокових

циклічних кодів рядки утворюючих матриць яких пов’язані між собою умовою
циклічності. Кільцевий код відрізняється від циклічного коду тим, що утворююча
матриця кільцевого коду є завжди квадратною і містить N стовпців та N рядків,
кожний рядок якої складається з m одиниць і N – m нулів.
Кільцеві

коди

характеризуються

утворюється шляхом складання

вектором

показників

зсуву,

який

кількості одиниць, отриманих в результаті

порозрядного здійснення одного з двійкових

перетворень XOR, OR, AND

елементів першого рядка утворюючої матриці кільцевого коду і решти її рядків
[184]. При цьому вектор показників зсуву є груповим інтегральним показником
кільцевого коду і кількість елементів в векторі показників зсуву завжди на
одиницю менша від кількості елементів в кодовій комбінації кільцевого коду.
Будь-який вектор показників зсуву характеризує сімейство кільцевих кодів
певного типу.
Кожний рядок утворюючої матриці кільцевого коду характеризується
дельта-фактором — розподілом нульових і одиничних символів між двома
крайніми одиницями, відокремленими найбільшою для даного початкового
вектора кількістю нульових символів. Кільцеві коди, що мають дельта-фактор
певного типу, утворюють сімейство кільцевих кодів. Для прикладу в таблиці 3.6
наведено сімейства кільцевих кодів в залежності від типу дельта-фактору.
В першій колонці таблиці 3.6 наведено сімейство кільцевих кодів типу
000111, одиничні символи в дельта-факторі якого розміщено підряд. В другій
колонці таблиці наведено сімейство кільцевих кодів типу 010101, одиничні та
нульові символи в дельта-факторі якого чергуються між собою. В третій колонці
таблиці наведено сімейство кільцевих кодів типу 001101, в дельта-факторі якого
одиничні як розміщено підряд, так і чергуються з нульовими символами. Отже, в

104

межах сімейства кільцевих кодів структура поєднань одиниць і нулів в кодових
комбінаціях є ідентичною. Кодові комбінації між собою відрізняються тільки
кількістю одиниць і нулів, не змінюючи при цьому структуру поєднань одиниць і
нулів.
Таблиця 3.6
Сімейства кільцевих кодів в залежності від типу дельта-фактору
Структура кодових комбінацій
сімейства кільцевих кодів типу
000111

Структура кодових комбінацій
сімейства кільцевих кодів типу
010101

Структура
вектора
показників
зсуву

0000000001

0101

0000000001

0000000011

010101

0000000101

0000000111

01010101

0000001101

0000001111

0101010101

0000001101

0000011111

010101010101

0000011101

0000111111

01010101010101

0000111101

0001111111

0101010101010101

0001111101

З метою

аналізу структури векторів

показників зсуву кільцевих кодів

розглянуто вектори показників зсуву для трьох типів сімейств кільцевих кодів:
типу 000111, типу 010101 та типу 010011. Дослідження структури векторів
показників зсуву вище зазначених сімейств дозволяє зазначити, що

в межах

певного сімейства вектори показників зсуву мають однакову структуру
чергування десяткових значень елементів. При цьому величина

десяткового

значення елемента векторів показників зсуву залежить як від довжини кодової
комбінації N, так і кількості одиничних символів m та нульових символів N - m в
кодовій комбінації кільцевого коду. Кількість десяткових значень в векторі
показників зсуву завжди на одиницю менша як від кількості елементів в кодовій
комбінації, так і кількості кодових комбінації кільцевого коду.
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В таблиці 3.7 наведено динаміку структури векторів показників зсуву в
залежності від довжини кодової комбінації N при незмінній кількості одиниць m
в кодовій комбінації кільцевих кодів сімейства 000111. При цьому в 2 колонці
таблиці наведено перший рядок утворюючої матриці кільцевого коду.
Таблиця 3.7
Динаміка змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 000111 в залежності
від довжини кодової комбінації N при m=3
Довжина кодової комбінації N

Структура кодової комбінації

Структура вектора
показників зсуву

7

0000111

246642

8

00000111

2466642

9

000000111

24666642

10

0000000111

246666642

11

00000000111

2466666642

12

000000000111

2466666642

В таблиці 3.8 наведено динаміку змінювання структури векторів показників
зсуву в залежності від кількості одиниць m в кодовій комбінації при незмінній
довжини кодової комбінації N кільцевих кодів.
На рис. 3.7 представлено графік залежності величин десяткових значень
елементів D вектора показників зсуву від номера позиції розміщення елемента в
векторі показників зсуву P для сімейства кільцевого коду типу 000111 довжиною
N = 8 за різної кількості одиничних символів m.
Аналіз динаміки змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 000111 в
залежності від довжини кодової комбінації N та кількості одиниць m, наведених в
таблицях 3.6, 3.7 та залежності величин десяткових значень елементів D вектора
показників зсуву від номера позиції розміщення елемента в векторі показників
зсуву P, представленої на рис. 3.7, дозволяє зазначити, що числовий ряд
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десяткових значень вектора показників зсуву починається і закінчується числом
2.
Таблиця 3.8
Динаміка змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 000111 в залежності
від кількості одиниць m при N = 8
Кількість
одиниць m

Структура кодової
комбінації

Структура вектора показників зсуву

1

00000001

2222222

2

00000011

2444442

3

00000111

2466642

4

00001111

2468642

5

00011111

2466642

6

00111111

2444442

7

01111111

2222222

Рис. 3.7. Графік залежності величини десяткових значень елементів вектора
показників зсуву від номера позиції розміщення елемента для кодової комбінації
сімейства 000111
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Також числовий ряд десяткових значень вектора показників зсуву
складається із кількох сукупностей, в залежності від кількості одиниць в кодовій
послідовності та співвідношення кількості одиниць та кількості нулів.
Так, за умови m = 1 або N-m=1 утворюється числовий ряд довжиною N-1 =7
елементів, числові значення яких дорівнюють 2m тобто 2.
Якщо m > 1 або N-m >1 утворюється числовий ряд, який складається з трьох
сукупностей:
̅

(3.32)

При цьому десяткові значення елементів в сукупності

змінюються в

арифметичній прогресії від 2 до 2m і кількість таких елементів k1 дорівнює:
k1 (m)= {
Десяткові значення елементів в сукупності

(3.33)

)

не змінюються і дорівнюють

2m та кількість таких елементів k2 дорівнює:
k2 (m)= {
Десяткові значення елементів в сукупності

)

(3.34)

змінюються в арифметичні

прогресії від 2m-1 до 2.
Аналіз структури векторів показників зсуву кільцевих кодів сімейства типу
010101
В таблиці 3.9 наведено динаміку структури векторів показників зсуву в
залежності від довжини кодової комбінації N кільцевих кодів сімейства 010101.
При цьому в 2 колонці таблиці наведено перший рядок утворюючої матриці
кільцевого коду.
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Таблиця 3.9
Динаміка змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 010101 в залежності
від довжини кодової комбінації N
Довжина
Кодової комбінації N

Структура кодової
комбінації

Структура вектора показників
зсуву

4

0101

404

6

010101

60606

8

01010101

8080808

10

0101010101

10 0 10 0 10 0 10 0 10

12

010101010101

12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12

14

01010101010101

14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14

В таблиці 3.10 наведено

динаміку змінювання структури векторів

показників зсуву в залежності від кількості одиниць m в кодовій комбінації
кільцевих кодів сімейства 010101.
Таблиця 3.10
Динаміка змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 010101 в залежності
від кількості одиниць m
Кількість

Структура кодової комбінації

Структура вектора показників
зсуву

2

0101

404

3

010101

60606

4

01010101

8080808

5

0101010101

10 0 10 0 10 0 10 0 10

6

010101010101

12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12

7

01010101010101

14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14

одиниць m
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На рис. 3.8 представлено графік залежності величин десяткових значень
елементів D вектора показників зсуву від номера позиції розміщення елемента в
векторі показників зсуву P для сімейства кільцевого коду типу 010101 за різної
кількості одиничних символів m.

Рис.3.8 Графік залежності величини десяткових значень елементів вектора
показників зсуву від номера позиції розміщення елемента для кодової комбінації
сімейства 010101
Аналіз динаміки змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 010101 в
залежності від довжини кодової комбінації N та кількості одиниць m, наведених в
таблицях 3.8, 3.9 та залежності величин десяткових значень елементів D вектора
показників зсуву від номера позиції розміщення елемента в векторі показників
зсуву P, представленої на рис.3.8, дозволяє зазначити, що числовий ряд
десяткових значень вектора показників зсуву починається і закінчується числом,
яке дорівнює N = 2m. При цьому, як видно з таблиць 3.8, 3.9 для сімейства
кільцевого коду типу 010101 характерні кодові комбінації з парною кількістю
елементів і при змінюванні

як довжини N кодової комбінації, так кількості

одиниць m в кодовій комбінації структура і динаміка змінювання структури
векторів показників зсуву однакова. Отже,спостерігається однозначна залежність
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структури векторів показників зсуву як від довжини N кодової комбінації, так і
кількості одиниць m в кожній кодовій комбінації. Структура векторів показників
зсуву не повторюється при змінюванні кількості одиниць в кодовій комбінації, що
дозволяє однозначно визначати кодову комбінацію за вектором показників зсуву.
Кількість елементів k3 вектора показників зсуву сімейства кільцевого коду типу
010101 дорівнює:
k3(m)= {
де

(3.35)

– десяткове значення елемента вектора показників зсуву.
В таблиці 3.11 наведено динаміку структури векторів показників зсуву в

залежності від довжини кодової комбінації N при незмінній кількості одиниць m
в кодовій комбінації кільцевих кодів сімейства 001101. При цьому в 2 колонці
таблиці наведено перший рядок утворюючої матриці кільцевого коду.
Таблиця 3.11
Динаміка змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 001101 в залежності
від довжини кодової комбінації N при m=3
Довжина
кодової комбінації
N

Структура кодової комбінації

Структура вектора
показників зсуву

5

01101

4224

6

001101

44244

7

0001101

444444

8

00001101

4446444

9

000001101

44466444

10

0000001101

444666444

11

00000001101

4446666444

12

000000001101

44466666444
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В таблиці 3.12 наведено

динаміку змінювання структури векторів

показників зсуву в залежності від кількості одиниць m в кодовій комбінації при
незмінній довжини кодової комбінації N кільцевих кодів.
Таблиця 3.12
Динаміка змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 001101 в залежності
від кількості одиниць m при N = 9
Кількість

Структура кодової комбінації

Структура вектора показників
зсуву

2

000000101

42444424

3

000001101

44466444

4

000011101

44666644

5

000111101

44666644

6

001111101

44466444

7

011111101

42444424

одиниць m

На рис. 3.9 представлено графік залежності величин десяткових значень
елементів D вектора показників зсуву від номера позиції розміщення елемента в
векторі показників зсуву P для сімейства кільцевого коду типу 001101 довжиною
N = 9 за різної кількості одиничних символів m.
Аналіз динаміки змінювання структури ВПЗ кільцевого коду типу 001101 в
залежності від довжини кодової комбінації N та кількості одиниць m, наведених в
таблицях 3.11, 3.12 та залежності величин десяткових значень елементів D
вектора показників зсуву від номера позиції розміщення елемента в векторі
показників зсуву P, представленої на рис.3.9, дозволяє зазначити, що числовий
ряд десяткових значень вектора показників зсуву

починається і закінчується

числом 4. Максимальне десяткове значення елемента вектора показників зсуву
дорівнює 2m, тобто дорівнює 6.
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Рис.3.9 Графік залежності величини десяткових значень елементів вектора
показників зсуву від номера позиції розміщення елемента для кодової комбінації
сімейства 001101
Однак, однозначна залежність структури

векторів показників зсуву від

кількості одиничних символів m не спостерігається. Крім того, Структура
векторів показників зсуву повторюється при змінюванні кількості одиниць в
кодовій комбінації, що не дозволяє однозначно визначати кодову комбінацію за
вектором показників зсуву.
Висновки
1. Визначено заходи щодо підвищення надійності систем мереж Інтернет
речей при її проектуванні та властивості резервованих не відновлювальних
систем.
2. Розроблено шляхи підвищення надійності відновлюваних систем
мобільного зв’язку та визначено що ненавантажений резерв є найбільш
ефективною формою підвищення надійності системи.
3. Розроблено алгоритм роботи системи з активним резервуванням з
урахуванням фактору вартості мережевих елементів системи.
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4. Проаналізовано закономірності формування кільцевих кодів, що належать
сімейству типу 001011. Побудовано математичну модель утворення

кільцевих

кодів вище зазначено типу та доведено, що за допомогою цієї математичної
моделі можна сформувати кільцевий код зазначеного типу

будь-якої довжини

та з будь-якою кількістю одиничних символів.
5. Аналіз залежності структури векторів показників зсуву від властивостей
кільцевих кодів дозволяє зазначити, що різним сімействам кільцевих кодів
відповідають різні структури векторів показників зсуву. В межах кожного
сімейства кільцевого коду спостерігається ідентичність величин десяткових
значень елементів векторів показників зсуву, їх поєднань та динаміка їх
змінювання.
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РОЗДІЛ 4. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО СИГНАЛУ
ДЛЯ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЦИФРОВОГО КАНАЛУ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ
4.1 Побудова сигнальних сузір’їв
Задача вибору оптимального багатопозиційного сигналу для побудови
ефективного цифрового каналу передачі інформації (ЦКПІ) складається з задач
двох типів. Першим з них є розгляд можливості застосування каналів передачі
інформації користувачів мережі в якості ЦКПІ. Такий тип задач вирішується
шляхом вибору такого каналу (з уже відомими інформаційними і ймовірністними
характеристиками), що відповідає вимогам до ЦКПІ найбільшою мірою. Другим
типом задач побудови ефективного ЦКПІ є розробка спеціальних каналів. Цей
тип задач, у свою чергу, поділяється на дві групи: до першої групи належать
задачі створення спеціального ЦКПІ в іншому цифровому каналі, (що зводиться
до підвищення завадостійкості за рахунок пропускної спроможності каналу і
вибору оптимального сигнального сузір’я , у якому створюється ЦКПІ), до другої
групи належать задачі створення спеціального ЦКПІ на основі аналогового
каналу. Для мережі управління мережами зв’язку України задача є актуальною
внаслідок розповсюдження мереж диспетчерського зв’язку, що базуються
здебільшого на аналогових принципах і відрізняються

низьким рівнем

стандартизації.
На відміну від стандартизованих, здебільшого, дискретних значень
параметрів цифрових каналів, характеристики аналогових каналів визначаються
середовищем передачі (металевий кабель, НВЧ хвилевід, радіо) і мають
безперервний характер. Це приводить до необхідності застосування механізмів
оптимізації в тих випадках, де при розгляді цифрових каналів використовувався
вибір найбільш придатного з дискретного ряду стандартних значень якого-небудь
параметра.
Велике значення ЦКПІ у функціонуванні мережі зв’язку та велике
співвідношення кількості переданої інформації користувачів мережі до кількості
керуючої інформації в більшості випадків роблять вихідні вимоги до ЦКПІ з
надійності, а також з достовірності і затримки при передачі управляючої
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інформації більш жорсткими, а економічні вимоги – помірнішими, ніж для
каналів передачі інформації користувачів. Це дає можливість забезпечити для
ЦКПІ відношення середньої потужності сигналу в смузі каналу до спектральної
щільності потужності шуму (співвідношення «сигнал/шум», signal to noise rate SNR) більше 12 дБ. При таких співвідношеннях «сигнал/шум» стає можливим
визначення фази сигналу на вході демодулятора з точністю, достатньою для
реалізації квазикогерентного методу демодуляції, що, у свою чергу забезпечує
додатковий виграш до 6-8 дБ для багатопозиційних сигналів у порівнянні з
неоптимальними методами прийому. Можливість реалізації квазикогерентного
демодулятора дозволяє застосувати модуляцію сигналами з ортогональними
гармонійними несучими (ОГС, Orthogonal Frequency Division Multiplex - OFDM),
що мають в умовах обмеженої смуги пропускання ряд переваг перед
одноканальним режимом передачі і сигналами з частотним розділенням каналів
без взаємного перекриття спектрів сигналів частотних підканалів:
 інваріантість до нерівномірності АЧХ і нелінійності ФЧХ каналу, що дозволяє
значно спростити амплітудні і фазові коректори, а, при достатній кількості
частотних підканалів, зовсім відмовитися від них;
 швидке спадання спектральної щільності потужності сигналу поза смугою
пропускання каналу, що зменшує потужність перехресних завад, дає
можливість значно зменшити смугу розфільтровки, спростити смугові фільтри;
 ефективне використання смуги пропускання каналу шляхом максимізації
швидкості передачі в кожному частотному підканалі;
 збільшення тривалості тактового інтервалу без зниження швидкості передачі
інформації,

що

зменшує

вплив

імпульсних

завад,

завмирань,

багатопроменевості й інших видів завад і викривлень на кожному окремому
тактовому інтервалі і наближає статистичні характеристики завад до
параметрів математичної моделі білого шуму;
 можливість як модульного нарощування шляхом збільшення числа частотних
підканалів з відповідним устаткуванням обробки сигналу, так і широкі
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можливості оптимізації шляхом об’єднання однотипних вузлів у складі цього
устаткування;
 дворазове, порівняно з ЧРК без взаємного перекриття частотних підканалів,
звуження

спектра

низькочастотну

групового

область

розповсюдженого

-

смуги

симетричного

сигналу

дозволяє

пропускання,
кабелю

що

використовувати
для

характеризується

найбільш
меншим

загасанням і потужністю перехресних завад. Крім того, дворазове звуження
спектра сигналу дозволяє відповідно зменшити частоту дискретизації при
цифро-аналоговому й аналого-цифровому перетворенні, що, у свою чергу,
дозволяє значно зменшити число всіх подальших операцій цифрової обробки
сигналу.
Застосовуваний у даний час для демодуляції групового сигналу OFDM метод
швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) [23] забезпечує лінійність перетворень
сигналу і порівняно мале число операцій з його обробки. Однак, метод ШПФ не
виключає необхідності підстроювання фаз сигналів підканалів, а кількаразові
операції «множення-додавання» відліків сигналу зменшують точність обробки.
Крім того, модульне нарощування демодулятора шляхом додавання нових
частотних підканалів при використанні ШПФ ускладнено.
Тому розробка універсального квазикогерентного алгоритму демодуляції
OFDM сигналів, що не має перерахованих вище недоліків є актуальною.
При однаковому способі прийому різні сигнальні сузір’я забезпечують різну
завадостійкість. Це пов’язано з особливостями розташування границь областей
сигналів. Під областю сигналу А розуміється геометричне місце точок простору
сигналів, віддалених від сигнальної точки А менш, ніж від всіх інших сигнальних
точок сузір’я. Мінімум середньої ймовірності помилки досягається при
розміщенні границь областей сигналів на рівних відстанях від сусідніх
сигнальних точок [32].
Оптимізація сигнальних сузір’їв зводиться до такого розташування
сигнальних точок, при якому області сигналів мають найбільшу величину,
найбільш близькі одна до одної за розмірами і наближаються за формою до кіл
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[36]. Таке розташування забезпечує однакову ймовірність помилки прийому будьякого сигналу (області сигналів однакові) і мінімальну середню енергію сигналів
(області

найбільш

щільно

упаковані).

Відомі

найщільніші

укладання

реалізуються, як правило, при розташуванні сигнальних точок у вузлах так званих
просторових мереж, що мають регулярну структуру. В одновимірному просторі
найщільнішим є рівномірне розміщення сигнальних точок на прямій. У
двовимірному випадку розглядається найщільніше укладання рівних кіл на
площині, при цьому центри кіл відповідають сигнальним точкам. Приклад такого
укладання показаний, на рис. 4.1 [42].
Сигнальні точки розташовані на вершинах трикутників, що утворюють
регулярну трикутну мережу. У нижній частині рис. 4.1 показано розташування
областей сигналів найщільнішого укладання. Області мають вигляд правильних,
щільно упакованих шестикутників.

Рис. 4.1 Оптимальне укладання областей сигналів
Для побудови сигнальних сузір’їв з кінцевим числом сигналів можна
використовувати частину трикутної мережі. Така мережа забезпечує найщільнішу
упаковку на площині. Однак тільки для системи з трьох сигналів оптимальність
розташування сигнальних точок зберігається, тому що в цьому випадку області
всіх сигналів однакові. Така система сигналів утворює симплекс двовимірного
простору. В інших випадках області периферійних сигналів відрізняються від
областей сигналів усередині сигнального сузір’я. Якщо число сигналів у
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сигнальному сузір’ї, побудованому на основі мережі найщільнішого укладання,
досить велике, то таке розміщення сигнальних точок може бути досить близьким
до оптимального. Області сигналів у цьому випадку однакові, за винятком
крайніх областей.
Отже, для забезпечення найменшої ймовірності помилки розрізнення
сигналів необхідно будувати сузір’я на базі трикутної мережі. Якщо така трикутна
мережа будується в полярній координатній площині, де відстань між сигнальною
точкою і полюсом відповідає амплітуді, а кут між полярною віссю та вектором,
спрямованим з полюсу в сигнальну точку – початковій фазі сигналу, відповідні
сигнали є сигналами сузір’я гексагональної амплітудно–фазової модуляції
(hexagonal amplitude phase modulation - HAP ).
Для виконання умови модульності системи передачі, що використовує
груповий сигнал OFDM, можливості незалежної оптимізації швидкості передачі в
кожному частотному підканалі і, одночасно, безнадлишкового кодування, число
точок в сигнальних сузір’ях повинно дорівнювати 2n, n=1,2…
Можливість закриття окремого частотного підканалу у випадку значного
шуму в смузі його пропускання накладає обмеження на використання сигнальних
сузір’їв з пасивною паузою.
Серед частин трикутної мережі, що мають форму кола і містять 2n вузли
такі, що центр кола не співпадає з жодним з них, були відібрані ті, що
забезпечують найменшу середню відстань вузлів в колі до його центру, що, в
свою чергу, відповідає мінімальній середній амплітуді сигналів сузір’я. Відібрані
сузір’я для n=1,2…7 зображені на рис.4.2.
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Рис. 4.2 Сигнальні сузір’я гексагональної амплітудно-фазової модуляції

4.2 Особливості і методи рішення задачі когерентного прийому
багаточастотних групових сигналів
У випадку, коли фаза надходжувального сигналу змінюється повільно, є
можливість шляхом аналізу попередніх елементів надходжувального сигналу
визначити з певним ступенем точності початкову фазу очікуваних сигналів і
реалізувати близький до когерентного, так званий квазікогерентний прийом.
Ступінь точності залежить, з одного боку, від того, з якою швидкістю флюктуює
фаза надходжувального сигналу, а з іншого боку, від відношення енергії до
спектральної щільності шуму, оскільки наявність шумів не дозволяє точно
виміряти значення фази попередніх елементів.
Вплив шуму можна зменшити, проводячи усереднення результатів виміру за
великий проміжок часу. Але збільшення часу приводить до появи погрішності в
оцінці очікуваної фази внаслідок того, що враховуються відрізки сигналу,
прийняті набагато раніше за часом від прийнятого в даний момент елемента
сигналу, тобто, менш кориговані з ним по фазі. Таким чином, існує деякий
оптимальний інтервал усереднення, тим більше тривалий, чим повільніше
змінюється і чим більший рівень шуму в каналі.
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Застосування когерентного прийому для двійкових сигналів дозволяє
одержати енергетичний виграш ~ 1дБ у порівнянні з оптимальним некогерентним
прийомом. У перспективних багатоканальних модемах ТЧ (тональної частоти)
каналу

для

досягнення

високих

питомих

швидкостей

передбачається

використовувати багатопозиційний сигнал. Для прийому таких сигналів, як
відомо, доцільно використовувати когерентний прийом, оскільки при збільшенні
числа варіантів сигналу ефективність когерентного прийому в порівнянні з
некогерентним складає 3-5 дБ.
До теперішнього часу у багатоканальних модемах за рідкісними винятками
використовувався некогерентний прийом. Це

викликано, в основному, двома

причинами.
Перша – відомі методи реалізації квазікогерентного прийому базувалися,
головним чином, на безпосередній обробці фазоманіпульованого сигналу у той
час як у багатоканальних модемах з ортогональними сигналами після поділу
каналів мають місце тільки значення проекції кожного початкового сигналу на
взаємно ортогональні опорні коливання з довільною початковою фазою.
Наприклад, одним з методів формування опорних коливань (ФОК) є метод
множення чи частоти фази, що полягає в нелінійному перетворенні ФМ сигналу.
Відсутність розділених канальних сигналів на вході багатоканального модему з
ортогональним розподілом вилучає можливість реалізації когерентного прийому
на основі подібних методів. Відомі також методи ФОК, засновані на виведенні
проекції прийнятого сигналу, підстроювання частоти і фази керованого
генератора. При застосуванні таких методів необхідно було б у кожному каналі
багатоканального

модему

використовувати

автономне

кільце

фазового

автопідстроювання частоти (ФАП) з керованим генератором, що, звичайно
ускладнює побудову системи.
Друга причина – реалізація багатоканального модему з когерентним методом
прийому на базі елементної бази середньої інтеграції представляла деяке
ускладнення і не знайшла поширення. З появою мікропроцесорної техніки
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з’явилася можливість реалізувати практично будь-які алгоритми, що лежать в
основі таких систем.
Когерентне підстроювання проводиться в такий спосіб: аналізуються
проекції прийнятого сигналу на некогерентні осі, потім знаходиться величина
розбіжності від положення пропонованих когерентних осей. Ця величина (кут)
протягом деякого часу усереднюється, потім підкоректовуються осі і знаходяться
нові проекції, після цього приймаються рішення. Розглянемо особливості цих
алгоритмів. По-перше, у них усереднена величина піддається нелінійним
перетворенням, що погіршує характеристики оцінок у порівнянні з максимально
правдоподібним оцінюванням. По-друге, застосування цих алгоритмів має
труднощі, тому що вони сконструйовані тільки для однієї визначеної конструкції
сигналів. Нарешті,

дослідження числа операцій показало, що програмна

реалізація демодулятора, що використовує такого типу алгоритми обробки
сигналу, складна.
Таким чином, становить інтерес розробка універсального алгоритму
когерентної обробки багатопозиційних сигналів у багатоканальних модемах.
Один з можливих підходів до рішення цієї задачі полягає в наступному.
Поділ канальних сигналів у демодуляторі когерентного модему здійснюється
за допомогою активних фільтрів (кореляторів), у яких обчислюються проекції
сигналів на координатні осі приймача. Алгоритм обчислення синфазної
квадратурної проекції ( xn , yn ) k-го канального сигналу на n-ій посилці має вид:
nT

xn 

S t cosktdt ,

 
n 1 T

(4.1)

nT

yn 

S t  sin ktdt ,

 
n 1 T

де S(t) – прийнятий груповий сигнал.
Як відомо, алгоритм оптимального демодулятора полягає в обчисленні
відстані між прийнятим і варіантами переданого сигналу й у виборі варіанта з
*

*

найменшою відстанню. Якщо позначити через x j , y j проекції j-го варіанта
переданого сигналу (j=1, 2, …, m) на ті ж опорні коливання (вираз 4.1)
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nT

x j* 

 S t cosktdt,

n 1T

j

(4.2)

nT

y j* 

 S t  sin ktdt ,

n 1 T

j

то вище зазначену відстань можна представити як:

dn 

x

 
2

*
*
n  x j  yn  y j



2

(4.3)

і, отже, номер переданого сигналу є:



 



2
2
i  arg min  xn  x*j  yn  y*j 

j 


(4.4)

Для реалізації алгоритм (4.4) необхідно за проекцією прийнятого сигналу
* *
xn , yn на деякій множині посилок оцінити значення x j , y j для усіх варіантів

сигналу. Алгоритми оцінювання засновані на усередненні тих чи інших
параметрів сигналу. При цьому в якості усереднених величин варто вибирати
деякі перетворення

вихідних параметрів xn , yn котрі інваріантні до номера

переданого сигналу. Таким інваріантним перетворенням є, зокрема, кут між
прийнятим і найближчим до нього переданим варіантами сигналу.
Розглянемо метод оцінювання варіантів переданого сигналу шляхом
усереднення кута між прийнятим і найближчим до нього переданим вектором
сигналу.
Обчислюємо на N посилках середню амплітуду сигналу
Acp 

1
N

N



n 1

xn2  yn2 .

(4.5)

Визначаємо усереднені значення амплітуд усіх варіантів сигналу
Aj   j Acp ;

j  1, 2, ..., m,

(4.6)

де  j – коефіцієнт, що відповідає j-ому варіанту сигналу, що залежить від типу
обраної конструкції сигналу.

123

Знаходимо

cos 

і

sin  ,

де



кут між прийнятим вектором xn , yn і
*

*

дозволеним вектором (оцінкою), найближчим до прийнятого ( x jn , y jn ), тобто
xn  x*jn  yn  y*jn

cos n 

xn2





yn2

x*jn2



y*jn2

,

(4.7)
*

*

В даному випадку передбачається, що є деякі оцінки проекцій x j , y j

варіантів переданого сигналу, на підставі яких демодулятор прийме рішення, який
із сигналів переданий. В якості початкових оцінок можуть бути використані
проекції першої з прийнятих посилок.
Усереднюємо отримані cos n і sin n :

1 N
~
cos n   cos n
N n 1

(4.8)

1 N
~
sin n   sin n
N n 1

Тепер варто змінити оцінки проекцій сигналу таким чином, щоб фаза
відповідних векторів змінилася на n , а амплітуда стала рівної A j . Уточнені
**

**

оцінки проекції j – го варіанта x j і y j дорівнюють:


 A sin 


~ ,
 

~ ,
x*j*  A j cos *j  
n
y*j*

*
j

j

n

Чи після тригонометричних перетворень:


 A cos 

(4.9)


~ .
sin 

~  cos * sin 
~ ,
y *j*  A j sin *j cos 
n
j
n
x*j*

j

*
j

~  sin *
cos 
n
j

(4.10)

n

Розкривши значення sin  j й cos  j , одержимо:
*

*


x


~ ,
sin 

~  x* sin 
~ ,
y*j*   j y*j cos 
n
j
n
x*j*   j

*
j

~  y*
cos 
n
j

n

(4.11)
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де  j - коефіцієнт, що приймає визначене значення, у залежності від номера
вектора й вибраної конструкції сигналів. Цей алгоритм когерентного прийому
багатопозиційних сигналів у багатоканальних модемах не є алгоритмом
максимально правдоподібного оцінювання. Розглянутий алгоритм, на відміну від
відомих, є універсальним, тобто його можна застосовувати для системи
багатопозиційних сигналів. При зміні системи сигналів змінюються тільки
коефіцієнти  j у формулі (4.11). Цей алгоритм орієнтований на реалізацію
демодулятора за допомогою мікропроцесорів. Він, проте, володіє тим недоліком,
що внаслідок нелінійного перетворення (див. формулу 4.7) оцінки проекції
варіантів сигналу не є ефективними.
Для одержання ефективних оцінок варіантів сигналу

і

варто скористатися

правилом максимальної правдоподібності, що у сполученні з правилом вибору
(4.4) дасть оптимальний алгоритм когерентної обробки розглянутих групових
сигналів багатоканальних модемів.

4.3 Синтез оптимального алгоритму когерентної обробки багаточастотних
групових сигналів
Сигнали з амплітудно-фазовою й амплітудно-фазорізницевою модуляцією
(АФРМ) звичайно застосовуються для досягнення високих, питомих швидкостей
цифрової передачі (3 біт/сек. Гц і більш) у каналах з жорстким обмеженням смуги
частот

і

порівняно

доброю

енергетикою.

Найбільш

відомими

і

часто

використовуваними є 16-ти позиційні системи АФМ і АФРМ сигналів, що
відповідає 4-х кратній маніпуляції. Відомі випадки практичного використання
сигналів і більш високої кратності. Приклади багатопозиційних сигналів АФМ
приводяться на рис. 4.2.
Розглянемо загальний випадок цифрової передачі за допомогою m –
позиційного сигналу з довільними амплітудами a1 , a2 ...a і початковими фазами
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1, 2 , ..., m , не роблячи поки різниці між АФМ і АФРМ. При такій постановці
задачі i -й варіант переданого сигналу можна представити в наступному виді:

Si t   ai sin t  i , i  1,2,...,m.

(4.12)

В каналі з гауссовським некорельованим шумом оптимальний алгоритм
прийому сигналів (4.12) може бути сформульований таким чином: фіксується
переданим i- й варіант сигналу, якщо при усіх

ji

має місце нерівність

2
2
 xt   Si t  dt   xt   S j t  dt ,

T

T

0

(4.13)

0

де x(t) – прийнятий сигнал, Т- тривалість посилки
T

i  arg min

 xt   S t 
i

2

dt.

(4.14)

0

При цифровій обробці зручно переходити від високочастотного сигналу (4.13)
до його відображення через координати в двомірному просторі, що на практиці
відповідає, наприклад, операціям перенесення чи спектра поділу ортогональних
канальних сигналів у багатоканальній системі.
Отже, нехай відомі обчислені на інтервалі однієї посилки проекції
прийнятого сигналу x(t) і сигналів (4.12) на опорні коливання з довільною фазою

0 :

x0   xt  cost  0 dt , 

0

T
y0   xt sin t  0 dt , 
0


(4.15)


xi   si t  cost  i dt , 

0

T
yi   si t sin t  i dt , 
0


(4.16)

T

T

i  1,2,...,m.
Тоді оптимальний алгоритм (4.14) можна представити в наступному вигляді:
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T



i  arg min  x0  x j

2  y0  y j 2  dt,

(4.17)

0

Вхідні в (4.17)

i  1,2,...,m. величини x0

і y0 визначаються, як видно з (4.15)

у результаті обробки поточної прийнятої посилки сигналу, а величини x j і y j ,
число яких дорівнює 2m, повинні бути відомими апріорно чи обчислені (оцінені)
у процесі прийому попередніх посилок сигналу.
Для обчислення оцінок проекції варіантом сигналу x j і y j скористаємося
методом приведення й усереднення проекції прийнятого сигналу. На роль
усереднених величин виберемо для визначеності проекції першого варіанта (4.12),
тобто величини x1 і y1 (див.4.16), до них же будемо перетворювати (приводити)
інші варіанти прийнятого сигналу в процесі підстроювання по інформаційному
сигналу. Якщо прийнятий сигнал

xt  містить на інтервалі N посилок сигналу

S1 t  в суміші з гауссовським шумом, то, як відомо, максимально правдоподібні
x і ~y рівні:
оцінки цих величин ~
1

1

1
~
x1 
N
1
~
y1 
N

N

 x0 n ,

n 1
N

 y0 n ,

n 1









(4.18)

де xon і yon - величини проекції (4.16) на інтервалі n – ої посилки, а хвилястою
лінією над x1 і y1 відзначається, що це оцінки. Оцінки (4.18) є незміщеними й
ефективними. Їх можна сформувати незміщені й ефективні оцінки проекції всіх
інших варіантів сигналу, що входять в оптимальний алгоритм (4.17). Для цього,
введемо позначення  j  1   j , утворимо проекцію в такий спосіб:
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T
x j   a j sin t   j a sin t   dt 
0
0
0
aj T

 a sin t  1   j a0 sin t  0 dt 
a 0 1
1
aj
T

[cos  j  a sin t   Q sin t   dt 
1 0
0
a
0 1
1
T
 sin  j  Q sin t   a sin t   dt ] 
1 0
0
0 1









aj























(4.19)



T
[cos  j  a sin t   a sin t   dt 
1 0
0
a
0 1
1
T
 sin  j  a sin t   a cos t   dt ] 
1 0
0
0 1






aj
a
1







 x1 cos  j  y1 sin  j .

Аналогічним чином одержуємо проекцію y j . Замінивши тепер величини x1 і

y1 їхнім оцінкам, отримаємо:





aj ~
~
xj 
x1 cos  j  ~y1 sin  j ,
a1





~y  a j ~
x1 sin  j  ~y1 cos  j ,
j
a1








(4.20)

де  j - відома різниця фаз між сигналами S j (t ) і S1 (t ) .
Зазначимо, що при обчисленні оцінок по (4.20) немає необхідності мати
інформацію про амплітуди варіантів сигналу a j і a1 , а досить знати відношення
цих амплітуд a j / a1 .
Отримані

алгоритми

вирішують

задачу

когерентного

прийому

багатопозиційного АФМ сигналу при наявності спеціального синхросигналу, що,
наприклад, передує передачі інформаційних посилок: по (4.16) обчислюються
проекції синхросигналу на опорне коливання з довільною початковою фазою,

x1 і ~y1 ,
потім по (4.18) визначаються оцінки проекцій першого варіанта сигналу ~
по (4.19) обчислюються оцінки проекцій усіх m варіантів сигналу і, нарешті,
отримані оцінки ~x j і ~y j усі варіанти сигналу підставляються замість x j і y j в
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алгоритм (4.17), по якому проводиться демодуляція інформаційних посилок.
Відповідна структурна схема демодулятора представлена на рис. 4.5. У ній знаком

N

позначені суматори – накопичувачі, що виконують операцію усереднення

згідно (4.18). Робота цих пристроїв, а також обчислювач I оцінок проекцій
варіантів сигналу, обчислюється по формулі (4.20) тільки під час передачі
синхросигналу. Сформовані ними оцінки надходять на обчислювач II відстаней
між прийнятим сигналом і всіма ―m‖ зразками, котрий приймає рішення про
номер переданого варіанта відповідно до алгоритму (4.17). В задачу декодера
входить перетворення цього рішення в подвійну кодову комбінацію відповідно до
використовуваного маніпуляційного коду.

x0

Г
x(t)

П/2

Обчислювач II

Обчислювач I

N

Де
код
ер

N

y0

Рис. 4.3. Схема когерентного демодулятора багатопозиційних сигналів з АФМ
при наявності сигналу
Підкреслимо, що розглянутий алгоритм і схема рис. 4.3 орієнтовані на
прийом сигналу з абсолютної ФМ, тому що наявність синхросигналу виключає
невизначеність початкової фази, що заважає застосуванню абсолютної фазової
модуляції.
Повернемося тепер до розглянутого алгоритму і пристосуємо його до
випадку – практично найбільш важливому – коли синхросигнал відсутній і
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―підстроювання‖ проекції зразків сигналу приходиться вести безпосередньо по
інформаційних посилках. У даному випадку необхідно усереднювати не проекції
прийнятого сигналу, а зведені проекції. При цьому операція зведення полягає в
перетворенні прийнятих проекцій до проекцій, наприклад, першого варіанта
сигналу з використанням прийнятого рішення про переданий зразок сигналу.
Нехай, як і раніше, ~ - різниця фаз між варіантом сигналу, на користь
n

якого прийняте рішення на n-ій посилці і першим варіантом сигналу, a~n амплітуда сигналу, на користь якого прийняте рішення на n-ій посилці. Тоді ~n
приймає значення з дискретної множини дозволених фаз, визначених (4.12). Що
стосується a~ , то ця величина дорівнює фактичній амплітуді, прийнятої на n-ій
n

посилці змішаних сигналу з шумом, однак надалі вона ототожнюється з
амплітудою того варіанта сигналу, на користь якого винесене рішення на n-ій
посилці. Хвилястою лінією в обох випадках підкреслюється, що ці оцінки
фактично можуть бути помилковими. Тоді зведені проекції x1n і y1n прийнятого
сигналу на n-ій посилці обчислюються через прийняті проекції xon і yon за
формулами:

a
~  y sin 
~ 
x1n  ~1  x0n cos 
n
0n
n
an
a
~  x sin 
~ 
y1n  ~1  y0n cos 
n
0n
n
an

(4.21)

Підкреслимо, що a~n і ~n визначаються рішенням про переданий на n-ій
посилці варіанта сигналу, прийнятим за результатами обробки величини xon і yon .

Далі, як і в алгоритмі прийому по синхросигналу, величини (4.21)
усереднюються:
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1 N a

~
x1   ~1 ( xon cos ~n  yon sin ~n ) 
N n1 an


N
a1
~y  1
~
~
 ( yon cos  n  xon sin  n )
1
N n1 a~n


(4.22)

Відмінність алгоритму (4.22) від (4.18) полягає в тому, що в (4.18)
усереднення проводиться на інтервалі синхросигналу, а в (4.22) – на ―плинному‖
інтервалі в М посилок, що передують оброблюваної в даний момент.
Відзначимо, що при обчисленні оцінок по (4.22) немає необхідності в
апріорних зведеннях про середню потужність надходжуваного сигналу, тому що в
цей алгоритм входять тільки відношення амплітуд.
Таким чином, співвідношення (4.21), (4.22) разом з (4.17) утворять шуканий
алгоритм когерентної обробки. Відповідна цьому алгоритму схема когерентного
демодулятора приведена на рис. 4.6. Сигнали xon і yon з виходів кореляторів
надходять на вхід обчислювача I зведених проекцій за формулами (4.21), у який,
крім того, надходять дані про фазу ~n і відношення амплітуд a1 / a~n з пам’яті
цих величин. Далі обчислені зведені проекції усереднюються в двох суматорахнакопичувачах, що працюють у режимі ―плинного вікна‖. В обчислювачі II по
формулах (4.21) визначаються оцінки значення проекції усіх варіантів сигналу. В
обчислювачі III, що працює по алгоритму (4.17), приймається рішення про номер
переданого на даній посилці сигналу. Це рішення надходить далі в декодер, і в
пам’ять фаз, і відношення амплітуд сигналів. Відповідно до прийнятого рішення з
пам’яті проводиться вибір значень ~ і a / a~ , що надходять в обчислювач
n

1

n

зведених проекцій.
Схема демодулятора рис. 4.5 на відміну від схеми рис. 4.3 орієнтована на
прийом сигналів амплітудно-фазорізницевої модуляції. В ній ―підстроювання‖
проекції варіантів сигналу проводиться по інформаційному сигналу, що не
містить зведень про однозначну відповідність між фактично надходжувальним на
вхід приймача сигналом і його припустимими варіантами. Внаслідок цього
процедура перетворення прийнятого сигналу до призначення зведених проекцій
неоднозначна за результатом: прийняті проекції можуть ―приводиться‖ за
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однаковими умовами

до декількох варіантів сигналу. Виникаюча при цьому

неоднозначність рішення може бути усунута різницевим кодуванням фази, тобто
застосуванням

амплітудно-фазорізницевої

модуляції,

при

якій

результат

демодуляції на даній посилці залежить від прийнятого рішення на попередній
посилці.

Рис. 4.4 Гексогональний 16 позиційний АФМ сигнал
В схемі рис. 4.5 операції порівняння рішень на двох посилках і формування
прийнятої інформаційної кодової комбінації виконує декодер. Розглянемо
особливості використання синтезованих вище загальних алгоритмів на прикладі
широко використовуваних 16-позиційних АФМ сигналів.
Як перший приклад синтезуємо алгоритм когерентного прийому сигналу,
показаного на рис. 4.4 варіанти АФМ сигналу розташовані в даному випадку на
одній відстані.
Виберемо як зразок сигналу, до якого приводяться всі інші варіанти, сигнал
з номером 1. Тоді по формулах (4.21) неважко обчислити для розглянутого
сигналу значення зведених проекцій через проекції xon і yon прийнятого сигналу
на опорне коливання з довільною початковою фазою.
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Рис 4.5. Схема когерентного демодулятора

Це обчислення ілюструється табл. 4.2. У першому стовпці таблиці
перераховані номери зразків сигналів, на користь яких приймається рішення в
результаті обробки деякої посилки, у другому і третьому стовпцях - параметри
різниці

фаз і відношень амплітуд, що відповідають цим рішенням, а в

четвертому і п’ятому стовпцях співвідношення для обчислення зведених
проекцій, що випливають із загального алгоритму (4.21). У цілому таблиця (4.2)
визначає алгоритм роботи обчислювача зведених проекцій синтезованого
когерентного демодулятора.
Далі величини зведених проекцій, отримані в 4-му і 5-му стовпцях табл.

y1
4.2, усереднюються згідно (4.22), а за отриманими оцінками x~1 й ~
обчислюються оцінки проекцій усіх 16-ти зразків сигналу. Алгоритм обчислення
x і ~y зведений у табл. 4.3. У другому стовпці цієї таблиці приведені
оцінок ~
j

j

різниці фаз між j-им і i-им варіантами сигналу, а в 3-му стовпці - відношення
амплітуд цих варіантів. У 4-му і 5-му стовпцях дані відношення для обчислення
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оцінок проекцій варіантів сигналу, що випливають із загального алгоритму
(4.19).
x j і ~y j (j=1, 2, ..., 16) приймається рішення
Після обчислення всіх значень ~

за загальним алгоритмом (4.17). Таким чином, алгоритм когерентного прийому
сигналів з 16-позиційної АФМ, показаної на рис. 4.7, визначається табл. 4.1 і
табл. 4.2 і формулами (4.22) і (4.17).
Загальна схема відповідного демодулятора залишається тією ж, що
показано на рис. 4.5, з тією відмінністю, що в даному випадку обчислювач
зведених проекцій реалізує табл. 4.2, а обчислювач варіантів сигналу -

табл.

4.3.
При цьому пам’ять різниць фаз і відношень амплітуд фактично відсутня. Вона
заміняється відповідною частиною програми обчислень по таблицях 4.2 і 4.3 при
не дуже високих швидкостях, операції всіх трьох обчислювачів, у схемі рис. 4.7 і
усереднювачів-накопичувачів

можливо

і

доцільно

здійснити

в

одному

універсальному мікропроцесорі або в спеціалізованому мікропроцесорі цифрової
обробки сигналів.
Оскільки статистичний метод багатократної імітації сумарного вектора сигналу
і шуму з подальшим прийняттям рішення за правилом Котєльнікова потребує для
достатньої точності не менше, ніж 20/Р* спроб імітації кожного сигналу (де Р*середнє значення ймовірності помилки розрізнення сигналів при заданому
співвідношенні сигнал/шум), статистичний

розрахунок в області великих

співвідношень сигнал/шум (де властивості маніпуляційних кодів проявляються
найбільш повно) потребує дуже великого числа вимірювань. Тому розрахунок
проводився аналітично, методом інтегрування двовимірної функції розподілу
щільності ймовірності значень суміші сигналу з білим шумом в областях сигналів.
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Таблиця 4.1
Алгоритми розрахунку зведених проекцій для сигналів
Прийнятт
я рішення
на n-ій
посилці

Параметри рішення

Зведені проекції

~n

a1 / a~n

x1n

y1n

1

0

1

x0 n

y0 n

2

/6

1/1,732

0,499 x0 n +0,288 y0 n

0,499 y0 n -0,288 x0 n

3

/3

1

0,5 x0 n +0,866 y0 n

0,5 y0 n -0,866 x0 n

4

/2

1/1,732

0,577 y0 n

-0,577 x0 n

5

2/3

1/2

-0,25 x0 n +0,433 y0 n

- 0,25 y0 n - 0,433 x0 n

6

5/6

1/1,732

7



1

8

7/6

1/1,732

9

4/3

1/2

- 0,25 x0 n - 0,433 y0 n

- 0,25 y0 n + 0,433 x0 n

10

3/2

1/1,732

- 0,577 y0 n

0,577 x0 n

11

5/3

1

0,5 x0 n - 0,866 y0 n

0,5 y0 n + 0,866 x0 n

12

11/6

1/1,732

13

2

1/2

0,5 x0 n

0,5 y0 n

14

2

1

x0 n

y0 n

15

2/3

1

-0,5 x0 n + 0,866 y0 n

- 0,5 y0 n - 0,866 x0 n

16

4/3

1

- 0,5 x0 n - 0,866 y0 n

- 0,5 y0 n + 0,866 x0 n

- 0,499 x0 n + 0,288

y0 n
- x0 n
- 0,499 y0 n - 0,288

x0 n

0,499 x0 n + 0,288

y0 n

- 0,499 y0 n - 0,288 x0 n
- y0 n
-0,499 y0 n + 0,288 x0 n

0,499 y0 n + 0,288 x0 n
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Таблиця 4.2
Алгоритми розрахунку оцінок проекцій варіантів сигналів
Варіант
сигналу

Параметри
варіанту

Оцінки проекцій

 j

a j / a1

~
xj

~
yj

1

0

1

~
x1

~
y1

2

/6

1,73

x1 - 0,866 ~
y1
1,5 ~

x1 + 1,5 ~
y1
0,866 ~

3

/3

1

x1 -0,866 ~
y1
0,5 ~

x1 +0,5 ~
y1
0,866 ~

4

/2

1,73

y1
- 1,73 ~

x1
1,73 ~

5

2/3

2

x1 - 1,73 ~
y1
- ~

x1 - ~
y1
1,73 ~

6

5/6

1,73

x1 - 0,866 ~
y1
-1,5 ~

x1 - 1,5 ~
y1
0,866 ~

7



1

x1
-~

y1
-~

8

7/6

1,73

x1 + 0,866 ~
y1
-1,5 ~

x1 - 1,5 ~
y1
- 0,866 ~

9

4/3

2

x1 + 1,73 ~
y1
-~

x1 - ~
y1
- 1,73 ~

10

3/2

1,73

y1
1,73 ~

x1
-1,73 ~

11

5/3

1

x1 + 0,866 ~
y1
0,5 ~

x1 + 0,5 ~
y1
-0,866 ~

12

11/6

1,73

x1 + 0,866 ~
y1
1,5 ~

x1 + 1,5 ~
y1
-0,866 ~

13

2

2

x1
2~

y1
2~

14

2

1

~
x1

~
y1

15

2/3

1

x1 - 0,866 ~
y1
- 0,5 ~

x1 - 0,5 ~
y1
0,866 ~

16

4/3

1

x1 + 0,866 ~
y1
- 0,5 ~

x1 - 0,5 ~
y1
- 0,866 ~
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Такий розрахунок дозволяє визначити як імовірності помилок розрізнення
кожної пари сигналів сузір’я, так і ймовірності помилок у кожному двійковому
розряді кодів сигналів. Як відомо, функції розподілу ймовірностей миттєвих
значень сигналу, що складається з інформаційного сигналу з координатами (х,у)
та завади, яка відповідає моделі білого шуму, описуються (4.23):
 ( x) :

 ( y ) :

1
2  x  x
1
2  x  y

e

 ( x  x)2 

2
 2( x ) 

e

 ( y  y )2 


 2( y ) 2 

;

(4.23)
.

Враховуючи те, що параметри розподілу ймовірностей значень шуму не
залежать від координатної системи приймача:
σe=σx=σ .

(4.24)

Тоді інтегральні функції розподілу будуть мати такий вигляд:
( x x)



X

1
F ( X ) :   ( x)dx 

2 x






z2
2

 ( x  x) 
e dz  ( Z )   
;
  

(4.25)

( y  y)
Y

F (Y ) :



1

  ( y)dy  2  x  





z2
2

 ( y  y) 
e dz  ( Z )   
,
  

де Ф(Z) - інтеграл Лапласа.
Для сигнальних сузір’їв QAM областями сигналів (крім периферійних
сигналів сузір’я) є квадрати, центри яких співпадають з сигнальними точками, а
сторони перпендикулярні до відрізків, що з’єднують сигнальні точки. В такому
разі, згідно основних положень теорії ймовірностей, інтегральне значення
ймовірності прийняття рішення за правилом Котельникова на користь сигнальної
точки “J” при передачі через канал з білим шумом сигнала, що відповідає точці
”I” визначається сумісною ймовірністю:
Pij=PxijPyij=(Ф((ха-хi)/σ)-Ф((хв-хi)/σ))  (Ф((ус-уi)/σ)-Ф((ув-yi)/σ))

(4.26)

137

де: Pxij - імовірність попадання проекції сигнальної точки на виході каналу з білим
шумом, в діапазон значень координат х, який належить околу точки J, якщо на
вході каналу - сигнал I;
Pyij - імовірність попадання в діапазон значень координат у, який належить
околу точки J, проекції сигнальної точки на виході каналу з білим шумом, якщо
на вході каналу - сигнал I;
Ф((ха-хi)/σ) - значення функції Лапласа, коли аргументом є відношення
різниці координат х точок А та І до дисперсії миттєвих значень білого шуму σ
(σ=√Рз, де Рз - середня потужність завади).
Позначивши ∆х=хj-хi, ∆у=уj-уi та врахувавши, що
ха-хi=0.5d0e, хв-хi=0.5d0e, ус-уi=0.5d0e, ув-уi=0.5d0e,
отримаємо:
Pij= (Ф((∆х+0.5d0e)/σ)-Ф((∆х-0.5d0e)/σ)) 



(Ф((∆у+0.5d0e)/σ)-Ф((∆у-0.5d0e)/σ))

(4.27)

Рис. 4.6 Функції розподілу ймовірностей амплітуд суміші сигналу з гаусовським
шумом в області сигналу сузір’я QAM16
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Формула (4.27) описує залежність ймовірності прийняття рішення про
прийом не периферійної точки сузір΄я QAМ з координатами (хi+∆х, уi+∆у) при
передачі сигналу (хi,уi) через канал з білим шумом.
Для периферійних точок розрахункова формула дещо спрощується. Дійсно,
якщо у (4.27) одна із змінних ха, хв, ув або ус, відповідно до положення точки,
приймає значення ±∞, тоді один з інтегралів Лапласа приймає значення ―0‖ або
―1‖. Незалежно від того, яке саме значення приймає один з інтегралів Лапласа
(―0‖ або ―1‖) величина однієї з імовірностей Pxij або Pyij приймає те ж саме
значення:
Pxij=Ф((∆х+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ);
Pуij=Ф((∆у+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ);

(4.28)

Pij= Pxij Pуij.
Отже, в обох випадках, геометричній симетрії сигнального сузір’я відповідає
симетрія ймовірностей помилок.
Для кутових периферійних точок розрахункова формула спрощується ще
більше. В такому випадку, у (4.27) значення ±∞ приймає не одна із змінних ха, хв,
ув або ус, а - дві. Тоді значення ―0‖ або ―1‖ приймають два з інтегралів Лапласа.
Отже обидві ймовірності Pxij та Pyij приймають значення:
Pxij=Ф((∆х+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ);
(4.29)
Pуij=Ф((∆у+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ);

Аналогічно вирішується задача і для сузір’їв HAP. Відмінність полягає у
змінних межах інтегралів функції розподілу імовірностей що є наслідком
шестикутної форми областей сигналів.
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Для сигнальних сузір’їв СAM областями сигналів (крім периферійних
сигналів сузір’я) є куби, центри яких співпадають з сигнальними точками, а
сторони перпендикулярні до відрізків, що з’єднують сигнальні точки.

Рис. 4.7. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі
для 16-позиційного сигналу кубічно-амплітудно-фазової модуляції
В такому разі інтегральне значення ймовірності прийняття рішення
визначається сумісною ймовірністю:
Pij=PxijPyij=(Ф((ха-хi)/σ)-Ф((хв-хi)/σ))




(Ф((ус-уi)/σ)-Ф((ув-хi)/σ)





(4.30)

(Ф((zс-zi)/σ)-Ф((zв-zi)/σ))

де:
Позначивши ∆х=хj-хi, ∆у=уj-уi, ∆z=zj-zi та врахувавши, що ха-хi=0.5d0e,
хв-хi=0.5d0e, ус-уi=0.5d0e, ув-уi=0.5d0e, zс-zi=0.5d0e, zв-zi=0.5d0e отримаємо:

Pij= (Ф((∆х+0.5d0e)/σ)-Ф((∆х-0.5d0e)/σ))
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(Ф((∆у+0.5d0e)/σ)-Ф((∆у-0.5d0e)/σ))



(4.31)

 (Ф((∆z+0.5d0e)/σ)-Ф((∆z-0.5d0e)/σ))
Формула (4.31) описує залежність ймовірності прийняття рішення про прийом
не периферійної точки сузір΄я CAМ з координатами (хi+∆х, уi+∆у, zi+∆z) при
передачі сигналу (хi,уi,zi) через канал з білим шумом.
Для периферійних точок,в даному випадку, розрахункова формула також
спрощується. Дійсно, якщо у (4.27) одна із змінних ха, хв, ув, ус, zв або zс відповідно
до положення точки, приймає значення

±∞, тоді один з інтегралів Лапласа

приймає значення ―0‖ або ―1‖. Незалежно від того, яке саме значення приймає
один з інтегралів Лапласа (―0‖ або ―1‖) величина однієї з імовірностей Pxij або Pyij
приймає те ж саме значення:
Pxij=Ф((∆х+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ);
Pуij=Ф((∆у+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ);
Pzij=Ф((∆z+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆z-0.5d0e)/σ);
Pij=(1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ))



(1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ))



(1-Ф((∆z-0.5d0e)/σ).

(4.32)

Отже, в усіх розглянутих випадках, геометричній симетрії сигнального
сузір’я відповідає симетрія ймовірностей помилок.
Розрахунок проводився окремо для кожного сигнального сузір’я за
допомогою системи ―MathCAD ® v.14 Professional Edition‖.
Результати розрахунків ілюструються на рис. 4.8. Графіки відношень
імовірностей помилок розрізнення сигналів Рсигн (усереднених за всіма
значеннями у сузір’ї) до ймовірностей помилок у двійкових розрядах Р2 (також
усереднених

за

всіма

значеннями

у

сузір’ї)

ілюструють

ефективність

маніпуляційного кодування. Як видно із графіків, маніпуляційні коди сузір’їв
QAM (неперервні лінії) забезпечують значно більший виграш у завадостійкості,
ніж коди сузір’їв HAP (пунктирні лінії). Це пояснюється тим, що відношення
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кількості інверсій до кількості мінімальних евклідових відстаней у сузір’ях HAP
(6/5) більше, ніж у сузір’ях QAM (4/4). Виходячи з графіків найкращий показник
демонструє НАР. Оскільки евклідова відстань сузір’їв найменша ніж у и QAM.
Графіки мають дві ділянки: на першій ділянці із ростом співвідношення
сигнал/шум серед усього числа помилок розрізнення сигналів зростає відсоток
помилок розрізнення сусідніх сигналів сузір’я, хемінгова відстань між якими
мінімальна. Отже, перша ділянка характеризує величину виграшу, який
забезпечує розроблений маніпуляційний код порівняно з випадковим кодуванням.
Друга ділянка характеризує потенційні можливості коду. При цих значеннях
співвідношення сигнал/шум усі помилки розрізнення сигналів пов’язані з
розрізненням сусідніх сигналів. При співвідношенні сигнал/шум близько 25 дБ
ймовірності помилок у сузір’ях HAP8 і QAM8 зменшуються до нуля.
Графіки залежностей середньої за сузір’ям імовірності помилки у
двійковому розряді на виході напівнеперервного каналу зображені на рис.4.8.

Рис. 4.8 Абсолютний виграш у ймовірності помилки у двійковому розряді
4.4 Розрахунок параметрів сигналів
Основною проблемою високошвидкісної передачі проводовими каналами є
подолання невизначеності частотних характеристик, зумовлених неможливістю
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апріорного виміру цих характеристик (наприклад, в комутованій мережі, або
зміною характеристик за часом).
Багатоканальні модеми (БМ) відомі, добре зарекомендували себе в каналах з
розсіюванням. Вперше такі

модеми

стали

застосовувати в

телефонних

радіоканалах декаметрового діапазону, оскільки їм властива довга посилка, яка
дозволяє ефективніше послабити вплив багатопроменевості на завадостійкість
прийому, і разом з тим, забезпечити високу сумарну швидкість передачі. Ці
переваги зумовили БМ одержати значний розвиток на проводових каналах ТЧ:
довга посилка при порівняно високій стійкості відносно імпульсних завад і
переривань. Крім того, у БМ параметри сигналу, виходячи з припустимих
відхилень амплітудно-частотних і фазо-частотних характеристик (АФЧХ) каналу
ТЧ, вибираються такими, щоб модем був нечутливим (інваріантним) до цих
відхилень, чим би вони не були зумовлені (такий підхід називається
інваріантним).
Таким чином, однією з важливих особливостей багатоканальних модемів є
відносна інваріантість їх завадостійкості до форми АФЧХ каналу зв’язку, що
дозволяє або зовсім відмовитися від коректування АФЧХ, або обмежитися
застосуванням простих фазових коректорів, котрі забезпечують зниження
нерівномірності групового часу затримки (ГЧЗ) до величин типових для одного
чи декількох переприйомних ділянок.
Доцільність

використання

багаточастотних

модемів

для

роботи

проводовими каналами зв’язку доведена експериментами і практичними
розробками. Однак, до нинішнього часу відсутня методика вибору параметрів
сигналу таких модемів, від яких багато в чому залежить їхня ефективність. Одним
з найважливіших параметрів багатоканальних модемів є число піднесучих частот
(підканалів) W. За інших рівних умов з ростом W збільшується тривалість
тактового інтервалу і знижується ефективно використовувана смуга частот, що в
сукупності зменшує вплив неідеальності АФЧХ каналу. Однак, при цьому
збільшується кількість операцій, що виконуються при модуляції і демодуляції
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сигналу, зростає вплив частотного розстроювання і фазового дрижання каналу
[24].
Міжканальну величину W, що забезпечує модему зазначену вище
властивість відносної інваріантості, можна визначити з результатів розрахунку
потужності

міжканальної

перехідної

завади

(МПЗ),

що

виникає

через

неідеальність АФЧХ каналу.
Нижче наведено методику розрахунку потужності МПЗ, викладено
методику визначення числа підканалів і інших параметрів багатоканальних
модемів, призначених для роботи за стандартними каналами ТЧ із різним числом
переприйомів по НЧ.
При розрахунках вважаються фіксованими: f - смуга пропуску каналу; V швидкість передачі повідомлення; K  V / f (K - ціле) – кратність модуляції.
АЧХ і ФЧХ каналу задаються нормованими шаблонами для кожного числа
переприйомів.
Для кожного числа переприйомних ділянок установлені та визначені норми
допустимої нерівномірності АЧХ. При розрахунку необхідно для різного числа
переприйомних ділянок використовувати для даної кількості переприйомів. Зі
збільшенням

кількості

переприйомів

нерівномірність

АЧХ

відповідно

збільшується. Для переходу до ФЧХ використовувалася наступна апроксимація
для однієї переприйомної ділянки:



 ( )  1,57sin[ 2


(   н )
3,8(  1900  2 ) 
]
.
( в   н )
( в  1900  2 ) 

(4.32)

Для L переприйомних ділянок  ( )  L  , де L – кількість переприйомів
(L=1,2...5…5):

 - значення поточної частоти;
 в =3400Гц – значення ВЧ;

 н =300 Гц – значення НЧ.
У W – канальному модемі тривалість тактового інтервалу:

  KW / V .

(4.33)
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Для зменшення міжканальних завад і міжсимвольних завад (МСЗ) перехідні
процеси, що виникають на границях тактових інтервалів, частково вилучаються в
демодуляторі введенням захисного інтервалу:

 3    T    1/ F ;
де

F

(4.34)

- відстань між піднесучими групового сигналу модему, T  1 / F -

тривалість обробки сигналу в демодуляторі.
Припускаючи ефективне використання смуги частот
Fеф  (W  1)  F

(4.35)

і ввівши обмеження Fеф   , приходимо до наступних нерівностей, що
визначають області можливих значень параметрів модему:
k  f  V
1
W 
,
f  V
f
f
V
k W
W 1
 F 
,
T 
,
k W
W 1 V
f
k  f  V
V

 f 3  0,
k
k W

0   3 

(4.36)

де Δf 3  Δf  f еф - ―частотний‖ захисний інтервал.
З приведених нерівностей (9.5) видно, що за інших рівних умов збільшення
W дозволяє одночасно збільшити захисні інтервали і за частотою ( 3 ) і за часом
( 3 ) .

При фіксованому W потужність МПЗ не буде монотонно зменшуватися з
ростом  3 , тому що при цьому зростає Feф і наближає крайні піднесучі каналу,
до границь лінії, тобто зменшує  3 .Тому для будь-якого W існує оптимальна
тривалість  3 (чи Т), при якій потужність МПЗ мінімальна.
На L -му тактовому інтервалі груповий сигнал на виході модулятора:

n 

S l t    S n,l t    a n,l cos[ n  0 2  Ft   n,l ],
2

n 1
n 1
N

l 


2

N



 t  l  ,
2

(4.37)
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де a n ,l ,  n,l - відповідно постійна амплітуда і початкова фаза, n0 - ціле – визначає
положення піднесучих смуги пропускання каналу і вибирається таким, щоб
виконувалися нерівності:

n0
)F  300 Гц,
2
n
Fw  (n 2  0 )F  3400 Гц,
2
F1  (n1 

(4.38)

де n1 1, nw  W
Багаточастотність модему і використання шаблонів АЧХ і ГЧЗ приводять до
спектрального методу розрахунку потужності МПЗ, а орієнтування на ЕОМ – до
необхідності подання групового сигналу як періодичного – з періодом більшим
ніж тривалість перехідних процесів. Розрахунки МПЗ проводилися для
послідовності одиночних прямокутних імпульсів групового сигналу з періодом

Tn   пп , - тривалість тактового інтервалу. При цьому для спрощення запису
можна вважати l=0 і виключити індекс l з формул.
Користуючись розкладом в ряд Фур’є послідовності прямокутних відеоімпульсів тривалістю  і періодом Tп 
f (t ) 

2
:



2

2


sin K / 2
cos Kt ,
k
k 1




(4.39)

було знайдено розклад в ряд Фур’є сигналів S n t   f t cos nt   n  і
Fn,s   (t ) sin  n t . Для забезпечення періодичності цих сигналів з тим же

періодом Тп виконано умову  Ft  2 p (р – ціле).
Розклад сигналу S n t   f t cos nt   n  є лінійна комбінація Fn ,  t  і
Fn, c t  :
S n t   cos n Fn, c t   sin  n Fn, s t  ,

що можна привести до виду:
S n t  


sin n / 2
cos n~   an, k cos[kt   n, k ].
n
k 1

(4.40)

146

Для розподілу підканалів у багатоканальних демодуляторах застосовується
кореляційна обробка, при якій для кожного 1  m  N обчислюється:
Z m 

t 0 T

 S t e

 jmt

dt  Z c, m  jZ s , m

(4.41)

t0

де t 0 - початок обробки l -го тактового інтервалу (задається пристроєм тактової
синхронізації модему), Z c,m і Z s,m - відповідно відліки на косинусному і
синусному
S t  

виходах

корелятора,

взяті

після

закінчення

інтегрування.

N2

 S n t  - груповий сигнал на виході каналу зв’язку.

n  N1

При подачі на вхід корелятора з опорною частотою m (де m  p2m  m0 
) однієї з спектральних складових S n t  , наприклад,

S n, k  an, k  k kcoskt   n, k   k ,

(4.42)

на виході корелятора сигнал можна представити як:

Z c,m n, k   an,k  k k{[U d ,m k Cd ,m k   U s,m k Cs,m k ]  cos[ n,k   k] 

 [U d ,m k S d ,m k   U s,m k S s,m k ]  sin[ n,k   k},

(4.43)

Z s ,m  n, k   an ,k  k  k  {[U s ,m  k  S s ,m  k  
U d ,m  k  Sd ,m  k ]  cos[n ,k   k  ] 

(4.44)

[U d ,m  k  Cd ,m  k   U s ,m  k  Cs ,m  k ]  sin[n ,k   k  },

де U d , m k  

sin[k  m T / 2]
, k  m , U d ,m k   T / 2, k  m .
k  m

U s ,m  k  

sin[ k  m  T / 2

,

k  m 
S d ,m  k   sin[ k  m    t0  T / 2 ],
S s ,m  k   sin[ k  m    t0  T / 2 ], ,
Cd ,m  k   cos[ k  m    t0  T / 2 ],
Cs ,m  k   cos[ k  m    t0  T / 2 ].

(4.45)
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В окремих випадках вирази для Z c,m і Z s ,m можуть бути спрощені,
наприклад, при t 0  T / 2 або при виборі використанні на вході демодулятора
перетворення частоти вверх, при якому k  m  k  m , що дозволяє знехтувати
доданками, що містять у чисельнику сумарні частоти.
Компоненти міжканальної завади, що наводиться сигналом S n t  у

m -ий

частотний підканал обчислювалися додаванням:

Z c, m n  
Z s , m n  



 Z c, m n, k ;

k 1


 Z s, m n, k .

(4.46)

k 1

Для кількісної оцінки впливу МПЗ розраховується величина:

m 

1
Z0

де: n  1, N , а 0 біля знаку

 0 Z s2, m n   Z c2, m n  ,
N

(4.47)

n 1

 означає виключення доданка з n  m .
0

Z 0  Z c2,m m  Z s2,m m .

(4.48)

Значення  m як функції  3 обчислені на ЕОМ для різних N і різного
числа переприйомних ділянок.
Розрахунки проводилися при наступних додаткових умовах:
1) V =9600 біт/с, f =3100 Гц, К = 4;
2) t 0  T / 2 , що відповідає симетричному розташуванню інтервалу обробки
сигналу в демодуляторі відносно початку і кінця імпульсу на вході каналу:
3) початкові фази в (9.5)  l ,n покладалися рівними нулю.
Застосована в розрахунках енергетична оцінка МПЗ повинна бути
інваріантна до вибору початкових піднесучих фаз S t  .
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Як і слід було очікувати, найбільш чутливими є канали, розташовані
поблизу границь смуги пропускання тракту.
Це пояснюється властивостями характеристики частотних спотворень,
внесених трактом: а саме, на границях смуги пропускання тракту нелінійність
фазо–частотної і амплітудно–частотної характеристики різко зростає.
Якщо тривалість перехідних процесів перевищує величину захисного
інтервалу

і

встановлення

демодулятором,

то

сигналу

розфільтровка

відбувається
групового

під

час

сигналу

його

обробки

супроводжується

перехідною завадою, що виникає через порушення ортогональності канальних
сигналів [94].
Висновки
В розділі запропоновано метод побудови ефективного цифрового каналу
для передачі інформації.
Для побудови високошвидкісного та завадостійкого цифрового каналу були
вирішені наступні завдання:
1.

Розроблено

універсальні

алгоритми

когерентної

обробки

багатопозиційних сигналів з ортогональним розподілом несучих частот та
оптимальний алгоритм, який базується на максимально правдоподібній оцінці
сигналу. Це забезпечило для ЦКПІ відношення середньої потужності сигналу в
смузі каналу до спектральної щільності потужності шуму (співвідношення
«сигнал/шум», signal to noise rate - SNR) більше 12 дБ. При таких співвідношеннях
«сигнал/шум» стало можливим визначення фази сигналу на вході демодулятора з
точністю, достатньою для реалізації квазикогерентного методу демодуляції, що, у
свою чергу забезпечило додатковий виграш до 6-8 дБ для багатопозиційних
сигналів порівняно з неоптимальними методами прийому. Можливість реалізації
квазикогерентного демодулятора дозволяє застосувати модуляцію сигналами з
ортогональними гармонійними несучими (ОГС, Orthogonal Frequency Division
Multiplex - OFDM), що мають в умовах обмеженої смуги пропускання ряд переваг
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перед одноканальним режимом передачі та сигналами з частотним розподілом
каналів без взаємного перекриття спектрів сигналів частотних підканалів.
2. Запропоновано метод побудови ефективного цифрового каналу для
передачі

управляючої

інформації.

Для

побудови

високошвидкісного

та

завадостійкого цифрового каналу було вирішено завдання:
3. Розроблено сигнальні сузір’я на основі оптимальних за завадостійкістю
двовимірних регулярних структур.
4. Розроблений вдосконалений метод, на відміну від раніше відомих
методів [160-171], дозволяє підвищити надійність зв’язку (зривів зв’язку) при
передаванні особливо цінної інформації сигналами OFDM в умовах гранично
низьких відношень сигнал-шум, обмеженої кількості частотних каналів і
необхідності

забезпечення

максимально

швидкого

передавання

даних

з

мінімальним числом перезапитів неприйнятих пакетів. Зменшення числа
перезапитів викликає збільшення сукупної швидкості передавання повідомлення
в порівнянні з системою з постійними параметрами сигналу. Пристрої і
комплекси, побудовані за даним методом, можуть застосовуватися в будь-яких
системах OFDM, що функціонують в багатопроменевих каналах систем мереж
Інтеренет речей.
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ВИСНОВКИ
Стрімкий

розвиток

мобільних

технологій

передачі

мультимедійного

контенту накладає на операторів та провайдерів стільникового

зв’язку

забов’язання підтримувати системи та комплекси надання бездротових послуг в
режимі online формату 24/7. В іншому випадку виникає не лише загроза втрати
зв’язку між абонентами, але і виходу з ладу систем критичної інфраструктури.
Враховуючи перехід на більш досконалі методи передачі інформації, освоєння
нових

інформаційних

сервісів

та

послуг

методи

забезпечення

якості

обслуговування мобільних мереж Інтернет речей повинні включати в себе роботи
як на фізичному так і на програмному рівні. Лише при комплексному підході
можливо гарантувати надійну та якісну роботу телекомунікаційних систем.
Сукупність досягнутих наукових результатів, отриманих під час проведення
дисертаційного дослідження, дозволила вирішити наукове завдання з розробки
методики забезпечення якості обслуговування в мобільних мережах Інтернет
речей.
Основні результати роботи полягають у наступному:
1. Удосконалено

нечітку часову модель розрахунку мобільності системи

мереж Інтернету речей, яка формалізує вплив дестабілізуючих факторів на її
функціонування, що дозволяє підвищити точність визначення ймовірнісночасових характеристик та дозволить сформувати модель оцінки стану мережі,
використовуючи лексико-графічну систему представлення інформації.
2. Розроблено алгоритм підвищення показників надійності систем зв’язку, з
використанням дубльованої системи. Проведено порівняльний аналіз підвищення
показників надійності систем зв’язку технології LTE для дубльованої системи,
нерезервованої системи, для навантаженого дублювання без відновлення, а також
для не навантаженого дублювання без відновлення. Доведено, що ненавантажений
резерв є найбільш ефективною формою підвищення надійності системи з
урахуванням вартості елементів резервування.
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3. Розроблено математичну модель формування сімейства кільцевих кодів
типу 001011 та доведено, що

за

допомогою цієї моделі можна сформувати

кільцевий код зазначеного типу будь-якої довжини та з будь-якою кількістю
одиничних символів. Даний код запропоновано в якості різновиду циклічного
коду що дозволяє використовувати його для кодування та декодування інформації
при побудові ефективного каналу мережі Інтернет речей.
4. Розроблено методику оптимального прийому багатопозиційних сигналів
гексагонального сузір’я за критеріем ідеального спостерігача на базі модуляції
високих порядків, що має найвищу завадостійкість сигналів за двома
координатами (х, у) наближену до потенційного можливої. Визначено, що
використання HAP в порівнянні з QAM, дає виграш більше 3 дБ. Завдяки
запропонованому методу оптимального прийому амплітудно-фазорізнецевої
модуляції гексагональних сигнальних сузір’їв з розрахунком різниці фаз між
трьома і більше посилками.
Таким чином, розглянуті в роботі наукові задачі є новим внеском у
перспективний напрямок досліджень щодо розробки моделей та методів
забезпечення якісних показників надання абонентам мультимедійних послуг в
сучасних інформаційних мережах. Їх наукова і практична значимість дозволяють
вважати, що сформульоване вище наукове завдання – створення методики
підвищення якісних показників обслуговування мобільних мереж Інтернет речей
в системах 4-го та 5-го поколінь розв'язано, а мету дослідження досягнуто.
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