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У дисертаційній роботі досліджена актуальна тема, яка передбачає
підвищення

стійкості

телекомунікаційної

системи

системи

управління

НВЧ

діапазону

мобільної
шляхом

цифрової

використання

ортогональних кусково-неперервних функцій як сигналів управління.
Проаналізовані тенденцій розвитку цифрових тропосферних і радіорелейних
систем, сформульована послідовність рішення науково-технічних завдань
дослідження.
Вперше

запропоновано

та

науково

обґрунтовано

застосування

комбінованої телекомунікаційної системи НВЧ діапазону – мобільної
цифрової тропосферно-радіорелейної станції (МЦТрРРС) з формуванням
сигналів керування на основі ортогональних кусково-неперервних функцій
Уолша-Пелі, що у порівнянні з відомими забезпечує вищу стійкість в умовах
впливу різних дестабілізуючих факторів.
Набув подальшого розвитку метод оцінки внутрішньооб’єктової
електромагнітної сумісності радіовипромінювальних засобів мобільної
цифрової тропосферно-радіорелейної станції, яка відрізняється тим, що
враховує наявність передавача з неперервною потужністю ≥ 1 кВт.
Набула подальшого розвитку теорія функцій Уолша-Пелі з доведенням
рівномірної збіжності, яка поширена на їх застосування для сигналів системи
управління мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції.
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Набув подальшого розвитку метод декомпозиції ансамблю сигналів
системи управління мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції з
незалежним моделюванням структурних об’єктів, що дозволяє формувати
різнорідні команди управління у єдиній математичній моделі.
Вперше запропоновано модель єдиної системи управління мобільної
цифрової тропосферно-радіорелейної станції, що містить математичний опис
процесу управління як розгалуженою системою з різними за мірами
важливості

об’єктами

з

урахуванням

процедури

моніторингу

телекомунікаційної системи.
Отримані практичні результати полягають у наступному. На базі
розробленої моделі системи управління МЦТрРРС створено послідовність
операцій її функціонування, який доведено до інженерного рівня і може
використовуватися для цифрових тропосферних і радіорелейних станцій
інших класів. Створено програму емуляції віртуального пульта управління як
основного елементу системи управління нової телекомунікаційної системи –
МЦТрРРС, на яку отримано патент України на винахід. Створено діючий
експериментальний зразок у вигляді апаратно-програмного комплексу пульта
управління з генератором функцій Уолша-Пелі, який відтворює формування
керуючих сигналів системи управління МЦТрРРС і їх стійкість до впливу
завад. Проведено експериментальне дослідження з використання сигналів
управління, що базуються на ортогональних кусково-неперервних функціях
Уолша-Пелі при впливі на них різного типу завад. За результатами
дисертаційного дослідження розроблено рекомендації щодо особливостей
використання

створеної

послідовності

операцій

функціонування

та

прикладної програми для системи управління МЦТрРРС, які можуть бути
застосовані і для мобільних радіосистем НВЧ діапазону інших класів.
Послідовність операцій функціонування та прикладна програма системи
управління використані при проведенні робіт з модернізації

мобільної

станції радіомоніторингу MMS 01 на базі обладнання компанії Rohde &
Schwarz, які проводило ТОВ «ТриА-нет» в інтересах ДП «Укрчастотнагляд»,
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що підтверджено відповідним актом реалізації. Теоретичні та практичні
результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі,
що підтверджено актами впровадження: 1) Одеської національної академії
зв’язку ім. О.С. Попова при підготовці студентів-магістрів за напрямом
«Телекомунікації та радіотехніка» при дипломному проектуванні та
проведенні лекційних занять згідно з навчальним планом закладу; 2)
Державного закладу «Київський коледж зв'язку» при підготовці студентівбакалаврів за напрямом «Телекомунікації та радіотехніка» при курсовому
проектуванні та проведенні лекційних занять згідно з навчальним планом
закладу.
Ключові слова: мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція,
система управління, ортогональні кусково-неперервні функції, функції
Уолша-Пелі, сигнали управління.
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ABSTRACT

Povhlib V.S. The control system of mobile digital troposcatter-radiorelay
station. − Qualifying scientific work on the manuscript.
Thesis

for

a

Ph.D.

science

degree

by

specialty

05.12.02

–

Telecommunication systems and networks. − Odessa National Academy of
Telecommunications named after A.S. Popov, Odessa, 2017.
In the thesis an actual theme, which provides for increasing the sustainability
of the control system of a new type of mobile digital telecommunication
microwave station by using orthogonal piecewise continuous functions as control
signals has been surveyed. The tendencies of development of digital troposcatter
and radiorelay systems are analyze. The sequence of decision of scientific and
technical problems of research is formulate.
At first in time an application of a combined telecommunication system –
the mobile digital troposcatter-radiorelay station (MDTRRS) with the formation of
control signals based on the orthogonal piecewise-continuous Walsh-Paley
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functions – has been proposed and scientifically substantiated, which in compared
with the known ones provides higher stability under the influence of various
destabilizing factors.
The method for evaluating intra-object electromagnetic compatibility of
radio-emission means of the new mobile digital troposcatter-radiorelay station,
which differs in that it takes into account the presence of a transmitter with a
continuous power ≥ 1 kW has been further develop.
The theory of functions of Walsh-Paley with the proof of uniform
convergence, which is widespread in their use for the signals of control system of
the new mobile digital troposcatter-radiorelay station has been further develop.
The method of decomposition of the ensemble of signals of the control
system of the new mobile digital troposcatter-radio relay station with the
independent modeling of structural objects, which allows forming heterogeneous
control commands in a single mathematical model has been further develop.
At first in time the model of a unified control system for a new mobile
digital troposcatter-radiorelay station, which contains a mathematical description
of the control process as an extended system with different objects according to the
degree of importance of the telecommunication system monitoring procedure was
proposed.
The obtained practical results are as follows. Based on the developed model
of the control system of the MDTRRS an algorithm for its functioning, which was
brought to the engineering level and can be used for digital tropospheric and radio
relay stations of other classes was created. An emulation program of the virtual
control panel as the main element of the control system of the new
telecommunication system – MDTRRS was created and received the patent of
Ukraine for the invention. An experimental sample in the form of a hardwaresoftware complex of the control panel with the Walsh-Paley functions generator
was created. This complex is reproduces the formation of the control signals of the
control system of the MDTRRS and their resistance to the effects of interference.
Experimental studies have been carry out on the use of control signals, which
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based on orthogonal piecewise-continuous Walsh-Paley functions with the action
of different types of interferences on them. According to the results of the thesis
have been developed recommendations regarding the peculiarities of using the
created operation algorithm and the application program for the control system of
the MDTRRS, which can be apply to the mobile radio systems of the microwave
band of other classes.
The algorithm of functioning and the emulation program of the control
system were used during the modernization of the MMS 01 radio monitoring
station on the basis of the equipment of Rohde & Schwarz by “TriA-Net” Ltd for
the interests of the State Enterprise “Ukrchastotnaglyad” (Ukrainian State Centre
of Radio Frequencies), which is confirmed by the relevant implementation act.
Theoretical and practical results of the thesis are use in the educational
process. It confirms by the acts of implementation: 1) in Odessa National Academy
of Telecommunications named after A.S. Popov for the preparation of masters in
the direction of "Telecommunications and Radio Engineering" in diploma
designing and conducting; 2) in the State Institution "Kiev College of
Communication" for the preparation of undergraduate students in the direction of
"Telecommunications and Radio Engineering" in course designing and conducting
lectures.
Keywords: Mobile digital troposcatter-radiorelay station, control system,
orthogonal piecewise continuous functions, Walsh-Paley functions, control signals.
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АННОТАЦИЯ
Повхлеб В.С. Система управления мобильной цифровой тропосфернорадиорелейной станцией. – Квалификационная научная работа на правах
рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.12.02 «Телекоммуникационные системы и сети». –
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Одесса, 2017.
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Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Одесса, 2017.
В диссертационной работе исследована актуальная тема, которая
предусматривает повышение устойчивости системы управления мобильной
цифровой телекоммуникационной системы СВЧ диапазона нового типа
путем использования ортогональных кусково-непрерывных функций как
сигналов управления. Проанализированы тенденции развития цифровых
тропосферных

и

радиорелейных

систем,

сформулирована

последовательность решения научно-технических задач исследования.
Впервые

предложено

и

научно

обосновано

комбинированной телекоммуникационной системы

применение

СВЧ диапазона –

мобильной цифровой тропосферной-радиорелейной станции (МЦТрРРС) с
формированием сигналов управления на основе ортогональных кусковонепрерывных функций Уолша-Пели, что по сравнению с известными
обеспечивает

более

высокую

устойчивость

в

условиях

воздействия

различных дестабилизирующих факторов.
Получил дальнейшее развитие метод оценки внутриобъектовой
электромагнитной совместимости радиоизлучающих средств мобильной
цифровой тропосферно-радиорелейной станции, который отличается тем, что
учитывает наличие передатчика с непрерывной мощностью ≥ 1 кВт.
Получила дальнейшее развитие теория функций Уолша-Пели с
доведением равномерной сходимости, которая распространена на их
применение для сигналов системы управления мобильной цифровой
тропосферно-радиорелейной станции.
Получил дальнейшее развитие метод декомпозиции ансамбля сигналов
системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной
станции с независимым моделированием структурных объектов, что
позволяет формировать разнородные команды управления в единой
математической модели.
Впервые предложена модель единой системы управления мобильной
цифровой

тропосферно-радиорелейной

станции,

котрая

содержит

12
математическое описание процесса управления как разветвленной системы с
различными

по

мерами

важности

объектами

с

учетом

процедуры

мониторинга телекоммуникационной системы.
Полученные практические результаты заключаются в следующем. На
базе разработанной модели системы управления МЦТрРРС

создана

последовательность операций ее функционирования, который доведен до
инженерного уровня и может использоваться для цифровых тропосферных и
радиорелейных станций других классов. Создана программа эмуляции
виртуального

пульта

управления

как

основного

элемента

системы

управления новой телекоммуникационной системы СВЧ диапазона –
МЦТрРРС, на которую получен патент Украины на изобретение. Создан
экспериментальный образец в виде аппаратно-программного комплекса
пульта

управления

с

генератором

функций

Уолша-Пели,

который

воспроизводит формирования управляющих сигналов системы управления
МЦТрРРС

и

их

устойчивость

к

воздействию

помех.

Проведенны

экспериментальные исследования по использованию сигналов управления,
основанные на ортогональных кусково-непрерывных функциях Уолша-Пели,
при

воздействии

на

них

разного

типа

помех.

По

результатам

диссертационного исследования разработаны рекомендации относительно
особенностей использования созданной

последовательности операций

функционирования и прикладной программы для системы управления
МЦТрРРС, которые могут быть применены и для мобильных радиосистем
СВЧ

диапазона

функционирования

других
и

классов.

прикладная

Последовательность
прогамма

системы

операций
управления

использованы при проведении работ по модернизации мобильной станции
радиомониторинга MMS 01 на базе оборудования компании Rohde &
Schwarz,

которые

проводило

ООО

«ТриА-нет»

в

интересах

ГП

«Укрчастотнадзор», что подтверждено соответствующим актом реализации.
Теоретические

и

практические

результаты

диссертационной

работы

используются в учебном процессе, что подтверждается актами внедрения: 1)
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Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова при подготовке
студентов-магистров по направлению «Телекоммуникации и радиотехника»
при дипломном проектировании и проведении лекционных занятий в
соответствии
учреждения

с

учебным

«Киевский

планом

колледж

учреждения;
связи»

при

2)

Государственного

подготовке

студентов-

бакалавров по направлению «Телекоммуникации и радиотехника» при
курсовом проектировании и проведении лекционных занятий в соответствии
с учебным планом учреждения.
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ВСТУП
Актуальність теми. У районах стихійних лих і техногенних катастроф,
при виникненні надзвичайних і позаштатних ситуацій можливість управління
обстановкою, що склалася, у вирішальній мірі визначається наявністю
постійно діючого зв'язку, стійкого до зовнішніх впливів. В таких умовах
радіозв'язок є основним видом зв'язку при організації управління в даній
ситуації, як правило, вузли фіксованого зв'язку виявляються віддаленими від
розгорнутих центрів управління. Залежно від ситуацій, що виникають зв'язок
забезпечується на основі використання радіосистем НВЧ діапазону:
радіорелейних, супутникових або тропосферних. Залежно від масштабів лиха
виникає задача встановлення зв'язку через складно доступні для прокладки
кабелю або побудови антенних щогл місцевості. У зоні проведення
антитерористичних операцій виникають завдання організації стійкого зв'язку
через

територію,

яка

не

контролюється

власними

військовими

формуваннями. З наземних типів зв'язку можливим рішенням може бути
розгортання загоризонтних ліній зв'язку, що складаються з цифрових
тропосферних станцій. Однак не варто виключати і варіант, коли одна
сторона лінії зв'язку або обидві сторони повинні бути прив'язані до
стаціонарних вузлів операторів зв'язку. Таку прив'язку в польових умовах
здійснюють засобами радіорелейного зв'язку прямої видимості. Таким чином,
з метою організації стійкого зв'язку при зазначених вище ситуаціях можуть
використовуватися як мобільні станції радіорелейного, так і тропосферного
типу, які в англомовній літературі відносяться до засобів зв'язку типу LineOf-Sight (LOS) і Beyond Line-Of-Sight (BLOS ) відповідно. Світові виробники
наземного радіо обладнання НВЧ діапазону мають в своєму арсеналі сучасні
рішення систем як типу LOS, так і типу BLOS. Однак комбінованих
варіантів, які пропонували б на єдиній мобільній транспортній базі
реалізацію і одного і іншого рішення (LOS + BLOS), вочевидь, не існує. Тут
слід виділити оригінальне рішення корпорації Raytheon (США), яка створила
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мобільну цифрову станцію зв'язку DART-T (BLOS + SATCOM) [1]. При зміні
оперативної або надзвичайної ситуації виникає необхідність перейти з
одного типу радіозв'язку на інший і рішення LOS + BLOS в такій ситуації
може опинитися єдино можливим.
Перспективним

напрямком

розвитку

радіолокаційних

систем

є

багатопозиційні радіолокаційні системи [2,3]. Сучасна територіальнорозподілена радіолокаційна система має рознесених два прийомних вузла і
передавальний вузол з віддаленням один від одного на відстані десятки,
майже 100 км і більше. Така радіолокаційна система істотно підвищує
ефективність виявлення літальних апаратів, у тому числі виготовлених за
технологією

"Stealth".

Незамінними

засобами

зв'язку

для

даної

радіолокаційної системи можуть бути радіосистеми НВЧ-діапазону типу
LOS+BLOS, здатних вирішувати завдання з передачі інформації між
прийомними та передавальним вузлами з можливістю передачі каналів на
пункти управління.
Тому,

створення

комбінованої

станції

–

мобільної

цифрової

тропосферно-радіорелейної станції (МЦТрРРС) – на єдиній транспортній
платформі цілком виправдано.
Особливістю

МЦТрРРС

є

єдина

система

управління

та

частотоформування для тропосферної та радіорелейної компонент. При
цьому

необхідна

оцінка

електромагнітної

сумісності

(ЕМС)

радіовипромінювальних засобів, розташованих на мобільній платформі.
Особливістю МЦТрРРС є те, що серед цих радіовипромінювальних засобів
розташований передавач з вихідною потужністю Pвих ≥ 1 кВт.
Технічна реалізація такої складної телекомунікаційної системи типу
LOS+BLOS вимагає наукового опрацювання цілого ряду підсистем, що
входять до її складу.
В першу чергу виникає потреба в науковому опрацюванні системи
управління для такої телекомунікаційної системи. Також слід враховувати
можливість роботи даної телекомунікаційної системи в складній завадовій
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обстановці, включаючи вплив навмисних завад. Звідси, підвищені вимоги до
стійкості системи управління станцією. Роботі в таких умовах найбільш
відповідають сигнали, які описуються ортогональними несинусоїдальними
функціями.
Потреби прикладних наук, і насамперед теорії інформації і зв'язку,
створили передумови для розробки широкого класу ортогональних функцій.
В даний час в арсеналі прикладних наук існують різні системи
ортогональних функцій, в тому числі і кусково-неперервні. Як відомо,
неперервні синусоїдальні функції, як найбільш повно відображають
властивості лінійних, інваріантних в часі систем, і зважаючи на простоту їх
реалізації практично монопольно застосовувалися в техніці зв'язку.
Тим

часом

інженерам-розробникам

відомі

також

системи

ортогональних функцій, які в силу різних причин не знаходили практичного
застосування аж до останнього часу. Це – кусково-неперервні функції, або
функції Уолша, Адамара, Хаара, які задані на кінцевій рівномірній
послідовності точок. Математичний апарат, що описує ці функції,
ґрунтується на алгебрі і математичній логіці. Відзначимо, що функції Уолша
останнім часом стали ширше використовуватися в прикладних науках, в тому
числі в теорії зв'язку. Цьому процесу сприяла низка передумов. По-перше,
відповідно до фундаментальної теореми теорії інформації, інформація, яка
видобувається дослідником в кожному окремому досліді, завжди кінцева, і її
можна представити у вигляді кінцевого набору цифр. По-друге, шукана
дослідником

відповідь,

як

підсумок

досвіду,

описується

кінцевою

послідовністю цифр. Все це як найкраще підходить до апарату функцій
Уолша, що задаються в кінцевій послідовності точок.
Теорія спектрального аналізу з використанням функцій Уолша дає
принципово нові можливості швидкої обробки інформації. Класичні
спектральні аналізатори з використанням синусоїдальних функцій так
швидко цього зробити не можуть. Час, що витрачається на спектральні
перетворення за системою функцій Уолша, істотно менший, а необхідне
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обладнання простіше, ніж у випадку використання синусоїдальних функцій.
Вже це є достатньою підставою для використання функцій Уолша при
обробці багатовимірних масивів даних в пристроях стиснення даних без
втрати корисної інформації і при вдосконаленні систем управління.
Функції Уолша мають застосування в нових системах зв'язку, у тому
числі у цифрових тропосферних системах

[4-6]. Також в [7] показано

перевагу сигналів Уолша в якості несучих в порівнянні з гармонічними
несучими при побудові завадозахисних радіосистем. Ці переваги реалізовані
в системах стільникового зв’язку 5G [8,9]. Останні застосування функцій
Уолша: криптографія, аналіз геофізичної інформації, аналіз даних підводної
сейсмографії, біофізика і медицина, системи кодування голосу і зображень,
пристрої розпізнання образів, оптична спектроскопія, радіолокація і
голографія [10-23]. Так, перспективним напрямком зменшення складності
алгоритмів обчислення апостеріорних ймовірностей символів блокових кодів
є використання високопродуктивного алгоритму швидкого спектрального
перетворення в базисі Уолша-Адамара [24].
Цифрові системи передачі можуть працювати в умовах сильних
навмисних завад, що висуває серйозні вимоги до завадостійкості їх систем
управління. Поширення сигналів в міських умовах супроводжується багато
променевістю і завмираннями. Також, ортогональна система функцій Уолша
знайшла застосування в системах стільникового зв'язку з кодовим поділом
каналів CDMA за стандартом IS-95. У даній системі зв'язку в якості
цифрових несучих використовується 64-розрядна послідовність функцій
Уолша-Адамара [25]. Відомо також застосування функцій Уолша при
декодуванні трійчастих завадостійких блокових кодів [26], у рекурсивних
алгоритмах цифрової обробки інформації [27], при формуванні хаотичних
послідовностей [28], в системах MC-CDMA та QS-CDMA [29-32].
Відзначимо, що при швидкому пошуку складних сигналів використовуються
послідовності з ортогональних кусково-неперервних функцій Уолша. Для
практичного

застосування

послідовностей

швидкого

пошуку,

що
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забезпечують малий час входження в синхронізм систем зі складними
сигналами, застосовується мажоритарне додавання функцій Уолша [33].
Системи зв'язку НВЧ-діапазону LOS і BLOS розвиваються по шляху
реалізації різних функцій управління і контролю на одній платформі,
комплексності видаваних команд, можливості функціонування в різних
мережевих конфігураціях. При цьому жорсткі вимоги по стійкості сигналів
управління, які повинні відповідати надійності, завадостійкості та живучості
визначають завдання застосування несинусоїдальних сигналів [34-36].
Такими сигналами, наприклад, є ортогональні кусково-неперервні функції
Уолша, що мають різні форми подання. Тому, розробка моделі системи
управління та її наукове обґрунтування, пов’язане
описуються

кусково-неперервними

функціями

з сигналами, що

певного

класу

для

комбінованої телекомунікаційної системи НВЧ діапазону – МЦТрРРС є
актуальною темою дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана з рішенням науково-технічних
завдань, які відповідають положенням Закону України "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" (стаття 3, п. 2) від 11 липня 2001; Закону
України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (стаття
4, п. 2 і п. 7) від 5 грудня 2012; "Концепції розвитку телекомунікацій в
Україні", затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 316-р
від 7 червня 2006. В ході проведення наукового дослідження були враховані
положення Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про
використання радіочастотного ресурсу», Постанови Кабінету Міністрів
України

«Про

затвердження

Національної

таблиці

розподілу

смуг

радіочастот України» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України».
Основні результати дослідження відповідають висновкам дослідноконструкторських робіт «Розробка базової цифрової радіорелейної станції»
(шифр «Марс-1») і «Модернізація станції тропосферного зв'язку Р-423-1»
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(шифр «Фобос-1»). Дані дослідно-конструкторські роботи виконувались на
замовлення Міністерства оборони України. Результати дисертаційного
дослідження, висновки та рекомендації використані при виконанні робіт з
модернізації мобільної станції радіомоніторингу MMS 01 на базі обладнання
компанії Rohde & Schwarz, які проводило ТОВ «ТриА-нет» в інтересах ДП
«Укрчастотнагляд», на що отримано відповідний акт реалізації (Додаток 1).
Результати дисертаційної роботи знайшли застосування в навчальному
процесі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та
державного закладу «Київський коледж зв’язку», на що отримані відповідні
акти впровадження (Додатки 2, 3).
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
розв’язання

комплексу

підвищенням

науково-технічних

стійкості

телекомунікаційної

системи

системи

НВЧ

завдань,

управління
діапазону

пов’язаних

мобільної
нового

з

цифрової

типу

шляхом

використання ортогональних кусково-неперервних функцій як сигналів
управління. При цьому вирішуються такі науково-технічні завдання:
– аналіз перспективних напрямів розвитку цифрового тропосферного та
радіорелейного
створення

зв’язку,

мобільної

розробка

комбінованої

науково-технічного

рішення

щодо

системи

НВЧ

телекомунікаційної

діапазону – МЦТрРРС та наукове обґрунтування її застосування;
– оцінка внутрішньооб’єктової ЕМС радіовипромінювальних засобів
такої складної комбінованої телекомунікаційної системи як МЦТрРРС і
визначення основних вимог до системи управління;
– аналіз і вибір системи ортогональних кусково-неперервних функцій,
виходячи з представлення функцій швидкозбіжними рядами і системи
упорядкування ансамблів ортогональних кусково-неперервних функцій з
вибором методу їх дослідження;
– розробка моделі єдиної системи управління МЦТрРРС;
– експериментальне дослідження, що підтверджує отримані теоретичні
результати

з

розробкою

діючого

апаратно-програмного

комплексу
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експериментального зразка пульта управління з генератором функцій УолшаПелі.
Об'єктом дослідження є процес управління МЦТрРРС як складною
комбінованою телекомунікаційною системою НВЧ діапазону.
Предмет дослідження – модель системи управління МЦТрРРС.
Методи дослідження. У роботі застосовано математичний апарат
ортогональних кусково-неперервних функцій, ряди по функціям Уолша-Пелі,
та матричний апарат з упорядкуванням по системі Пелі. Як метод
дослідження ансамблю функцій управління обрано метод декомпозиції, суть
якого полягає в розчленуванні структури на незалежно модельовані частини.
Метод декомпозиції, наприклад, знайшов застосування в внутрішніх задачах
прикладної

електродинаміки

і

був

обґрунтований

у

працях

проф.

В.В. Нікольського. Ним були розроблені метод мінімальних автономних
блоків і метод автономних багатомодових блоків [37]. Основний підхід
представлення блоків як незалежно модельованих частин модифікований в
даній роботі.
Наукова новизна одержаних результатів.

У дисертаційній роботі

отримані наступні нові наукові результати:
1. Вперше запропоновано та науково обґрунтовано застосування
комбінованої телекомунікаційної системи НВЧ діапазону – мобільної
цифрової тропосферно-радіорелейної станції з формуванням сигналів
керування на основі ортогональних кусково-неперервних функцій УолшаПелі, що у порівнянні з відомими забезпечує вищу стійкість в умовах впливу
різних дестабілізуючих факторів.
2. Набув подальшого розвитку метод оцінки внутрішньооб’єктової
електромагнітної сумісності радіовипромінювальних засобів мобільної
цифрової тропосферно-радіорелейної станції, яка відрізняється тим, що
враховує наявність передавача з неперервною потужністю ≥ 1 кВт.
3. Набула подальшого розвитку теорія функцій Уолша-Пелі з
доведенням рівномірної збіжності, яка поширена на їх застосування для
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сигналів системи управління мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної
станції.
4. Набув подальшого розвитку метод декомпозиції ансамблю сигналів
системи управління мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції з
незалежним моделюванням структурних об’єктів, що дозволяє формувати
різнорідні команди управління у єдиній математичній моделі.
5. Вперше запропоновано модель єдиної системи управління мобільної
цифрової тропосферно-радіорелейної станції, що містить математичний опис
процесу управління як розгалуженою системою з різними за мірами
важливості

об’єктами

з

урахуванням

процедури

моніторингу

телекомунікаційної системи.
Наукові

результати

дисертаційної

роботи

отримали

підтримку

Концерном «Укроборонпром», Концерном РРТ, оператором зв'язку ПАТ
«Укртелеком», що підтверджуються відповідними листами підтримки згідно
Наказу МОН № 40 від 12.01.2017 (Додатки 4, 5, 6).
Практичне значення одержаних результатів. На базі розробленої
моделі системи управління МЦТрРРС створено послідовність операцій її
функціонування,

яку

доведено

до

інженерного

рівня

і

може

використовуватися для цифрових тропосферних і радіорелейних станцій
інших класів. Створено програму емуляції віртуального пульта управління як
основного елементу системи управління нової телекомунікаційної системи
НВЧ діапазону – МЦТрРРС, на яку отримано патент України на винахід.
Створено діючий експериментальний зразок у вигляді апаратно-програмного
комплексу пульта управління з генератором функцій Уолша-Пелі, який
відтворює формування керуючих сигналів системи управління МЦТрРРС та
їх стійкість до впливу завад. Проведено експериментальне дослідження з
використання сигналів управління, що базуються на ортогональних кусковонеперервних функціях Уолша-Пелі, при впливі на них різного типу завад. За
результатами дисертаційного дослідження розроблено рекомендації щодо
особливостей

використання

створеної

послідовності

операцій
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функціонування та прикладної програми для системи управління МЦТрРРС,
які можуть бути застосовані і для мобільних радіосистем НВЧ діапазону
інших класів. Послідовність операцій функціонування та прикладна програма
системи управління використані при проведенні робіт з модернізації
мобільної станції радіомоніторингу MMS 01 на базі обладнання компанії
Rohde & Schwarz, які проводило ТОВ «ТриА-нет» в інтересах ДП
«Укрчастотнагляд»,

що

підтверджено

відповідним

актом

реалізації.

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються
в навчальному процесі, що підтверджено актами впровадження: 1) Одеської
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова при підготовці студентівмагістрів за напрямом «Телекомунікації та радіотехніка» при дипломному
проектуванні та проведенні лекційних занять згідно з навчальним планом
закладу; 2) Державного закладу «Київський коледж зв'язку» при підготовці
студентів-бакалаврів за напрямом «Телекомунікації та радіотехніка» при
курсовому проектуванні та проведенні лекційних занять згідно з навчальним
планом закладу.
Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати
дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Автор виконав усі
теоретичні та практичні дослідження, що становить основу дисертаційної
роботи. В опублікованих роботах у співавторстві здобувачу належать такі
результати: [38] – технічна реалізація системи управління МЦТрРРС; [39,40]
– проведені розрахунки частот і рівнів побічних каналів прийому, значення
розв'язки

між

антенами

різних

компонент

станції

для

оцінки

внутрішньооб’єктової ЕМС; [41-43] – запропоновано використання декількох
видів режимів робіт і діапазонів частот; [44,45] – запропоновано набір
основних функцій, які виконуються пультом управління МЦТрРРС; [46] –
досліджена

збіжність

рядів,

запропонований

метод

декомпозиції,

обґрунтовано застосування коду Грея; [47] – запропоновано варіанти
науково-технічної реалізації МЦТрРРС з єдиною системою управління для
тропосферної та радіорелейної компонент, розроблена функціональна схема
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системи

управління

МЦТрРРС

для

проведення

експериментального

дослідження, отримані результати цього дослідження; [48] – запропоновані
елементи єдиної системи управління для роботи МЦТрРРС в мережі зв'язку.
Дві роботи виконані самостійно без співавторів: [49] – розроблено
послідовність операцій функціонування системи управління МЦТрРРС; [50]
– розроблено прикладну програму для системи управління МЦТрРРС в
спеціалізованому програмному середовищі LabVIEW.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної
роботи доповідалися і обговорювалися на п’яти міжнародних науковотехнічних та науково-практичних конференціях:
- «Міжнародна конференція з теорії антен і техніки (ICATT)»,
м. Одеса, 2013;
- «Інфокомунікації - сучасність та майбутнє», м. Одеса, 2014;
- «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій
та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 2014 та 2016 роки;
- Electrical and Computer Engineering (UKRCON) First Ukraine Conference
on 2017 IEEE, Kyiv, 2017.
Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 13 наукових
працях: 1 патент України на винахід, 6 статей, які опубліковані в наукових
журналах, що включені до Переліку фахових видань України, 1 стаття в
періодичному науковому виданні; з них 2 статті одноосібно; 1 стаття у
фаховому

науковому

журналі,

що

індексується

міжнародними

наукометричними базами; 5 публікацій у матеріалах міжнародних науковотехнічних та науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, восьми
додатків і містить 169 сторінок основного тексту, 50 рисунків, 9 таблиць, 30
сторінок додатків. Список використаних джерел містить 100 найменувань і
займає 11 сторінок. Загальний обсяг роботи складає 199 сторінок.
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОЇ
ЦИФРОВОЇ ТРОПОСФЕРНО-РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ
1.1 Огляд сучасних технологій тропосферного та радіорелейного
зв'язку
Доповідь про глобальні ризики, що опублікована перед початком
Всесвітнього економічного форуму 2017 р. в Давосі визначила надзвичайні
погодні катаклізми та природні катастрофи серед 10 головних глобальних
ризиків сучасності [51]. Стихійні лиха: землетруси, виверження вулканів,
цунамі, паводки, тайфуни, смерчі, урагани – найчастіше стають причиною
екологічних та техногенних катастроф. Землетруси у східного побережжя
Японії в 2011 році та цунамі, що за ним слідувало, призвели до аварій АЕС
«Фукусіма-1», «Фукусіма-2» та «Онагава», наслідки яких до сих пір повністю
не ліквідовані. Згідно інформації Міжнародної бази даних по надзвичайним
подіям (The International Disaster Database, EM-DAT) в період с 1995 по 2015
роки на планеті відбулося більше 8700 стихійних лих та 5700 техногенних
катастроф з загальним економічним збитком приблизно в $ 2,4 трлн [52].
Тому система раннього оповіщення про вірогідність початку або про початок
лих та незалежна система зв’язку, що швидко розгортається на етапі
подолання наслідків лих грають в сучасному світі дуже суттєву роль.
У районах стихійних лих, техногенних катастроф, при виникненні
надзвичайних і позаштатних ситуацій найбільш вірогідним варіантом
організації наземної лінії зв'язку може бути побудова комбінації з
тропосферних і радіорелейних станцій зв'язку.
Події, пов'язані з катастрофою на АЕС «Фукусіма-1», показали, що в
умовах підвищеної іонізації атмосфери стійкий зв'язок виявився можливим
при загоризонтному поширенні радіохвиль. Велика площа зони зараження
вимагала розміщення систем зв'язку на відстанях більше 50 км. Практично
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єдиним способом організації наземної лінії зв'язку виявився тропосферний
зв'язок. Справа в тому, що підвищена іонізація повітря сприяє сталому
проходженню хвиль дециметрового та сантиметрового діапазонів при їх
розсіянні та відбитті на неоднорідностях тропосфери. По суті неоднорідності
тропосфери

є

природним

ретранслятором

для

таких

ліній

зв'язку.

Відзначимо, що радіорелейний зв'язок вимагає установки високих антенних
опор і дальність зв'язку залежить від їх висоти.
В Україні існує велика зона зараження, що утворилася після
Чорнобильської катастрофи. З огляду на болотистість і лісистість місцевості
для

встановлення

оперативного

зв'язку

в

цьому

районі

доцільно

використовувати тропосферні системи НВЧ діапазону. Україна не має своєї
власної національної супутникової системи зв'язку, тому в цих умовах
тропосферний зв'язок може виявитися єдиним засобом зв'язку. Тим більше,
що Україна на сьогоднішній день зберегла науково-технічний і виробничий
потенціал з розробки і виробництва цифрових тропосферних станцій [53].
З експериментальних досліджень відомо [54], що великі водні завади і
морські узбережжя сприяють поліпшенню зв'язку на тропосферних лініях.
Побудова цифрової тропосферного лінії зв'язку уздовж такої великої річки як
Дніпро тільки сприяє збільшенню дальності зв'язку на інтервалах такої
тропосферної

лінії

зв'язку.

Це

доводить

ефективність

застосування

тропосферного зв'язку в районах АЕС «Фукусіма-1» з огляду на її близькість
до

тихоокеанського

узбережжя,

і

Чорнобильскої

АЕС,

враховуючи

безпосередню близькість русла Дніпра та водойми Київського водосховища.
Відомі також ситуації, коли збройні сили і спецпідрозділи не
контролюють повністю всю зону проведення бойових дій [42]. Оскільки
польові вузли зв'язку (ВЗ) пунктів управління (ПУ) знаходяться на певному
віддаленні від стаціонарних ВЗ ПУ або інших ВЗ ПУ, то виникає задача
встановлення зв'язку через райони, які не контролюються нашими
військовими формуваннями. З наземних типів зв'язку єдиним рішенням може
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бути розгортання загоризонтних ліній зв'язку, що складаються з цифрових
тропосферних станцій.
Однак не варто виключати і варіант, коли одна сторона лінії зв'язку або
обидві сторони повинні бути прив'язані до стаціонарних ВЗ. Таку прив'язку в
польових умовах здійснюють засобами радіозв'язку за допомогою цифрових
радіорелейних станцій прямої видимості. Тому, актуальною є задача
створення мобільної цифрової радіостанції НВЧ діапазону, яка одночасно
працює в 2-х режимах: загоризонтного зв'язку і прямої видимості.
В даний час, незважаючи на широке використання супутникових
систем зв'язку, станції тропосферного зв'язку застосовуються як в мережах
спеціального призначення, так і у відомчих і корпоративних мережах. Більш
висока живучість в складній завадовій обстановці є перевагою тропосферних
засобів зв'язку перед супутниковими в разі їх використання в мережах
спеціального

призначення.

У

відомчих

і

корпоративних

мережах

застосування тропосферних станцій в деяких випадках може бути економічно
доцільніше, ніж застосування супутникових систем зв'язку або радіорелейних
станцій

прямої

газодобувними

видимості,
платформами

наприклад,
і

між

материком,

морськими
або

між

нафто-

і

платформами.

Використання тропосферних станцій можливо також при розгортанні ліній
зв'язку

в

регіонах,

де

застосування

супутникового

зв'язку

через

геостаціонарні супутники або станції прямої видимості принципово
неможливо, наприклад, полярні райони.
Дане дослідження базується на наукових працях, висновків проведених
НДР та ДКР в галузі теорії і техніки тропосферного зв’язку, що створені
відомими закордонними та українськими науковцями, такими як, Борисенко
М.І., Гусятинський І.О., Кукк К.І., Неміровський О.С., Почерняєв В.М.,
Сєров В.В., Скрипнік Л.В., B. Barrow, P. Bello, H. Booker, S. Rice [55-63]. В
наш час активну роботу проводить колектив вчених під керівництвом
Наритника Т.М. [64-66]. Такий напрям науково-технічних досліджень є
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досить багатогранним, тому свій вклад в дану область також вносять і
наукові школи Банкета В.Л., Поповського В.В., Семенко А.І.
Розглянемо сучасний стан тропосферного зв'язку у світі. Одним з
провідних світових лідерів в області тропосферного зв'язку є американська
компанія Comtech Systems, цифрові тропосферні системи якої розгорнуті у
всьому світі, як для комерційних, так і військових цілей [67]. В якості
альтернативи LOS і супутникового зв'язку, військовими під час операції
«Буря в пустелі» була створена і розгорнена одна з найбільших мобільних
мереж, що складається з більш ніж 60 об'єктів з використанням
тропосферних станцій AN / TRC-170. Успіх мобільних тропосферних систем
в операції «Непохитна свобода» (Operation Enduring Freedom (OEF)) і
операції зі звільнення Іраку (Operation Iraqi Freedom (OIF)) значно підвищив
значення тропосферного зв'язку в сучасному бою. Під час операцій в Іраку і
Афганістані, тропосферними станціями зв'язку AN/TRC-170 було доведена
ще раз їх перевага в управлінні військами на всьому театрі військових дій.
Однак тропосферний зв'язок має ряд обмежень. Одним з них була пропускна
здатність, яка мала максимальне значення 4 Мбіт/с. Було очевидно, що
технології тропосферного зв'язку, використані в той час в США, вимагали
оновлень. Компанія Comtech Systems взяла активну участь в модернізації
тропосферних

станцій.

Перше

оновлення

передбачало

збільшення

пропускної здатності даних з 2 Мбіт/с до 8 Мбіт/с в AN/TRC-170 з
використанням цифрового тропосферного модему CS6716, який підтримував
корекцію помилок і управління адаптацією по потужності. Друге оновлення
для тропосферних станцій AN/TRC-170 передбачало збільшення пропускної
спроможності до 16 Мбіт/с і створення більш мобільних антенних постів, які
дозволяли б розгортання заобрійного зв'язку протягом 30-45 хвилин двома
членами екіпажу, замість 6 годин 6-8 членами екіпажу, що було раніше
нормою для AN/TRC-170S.
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Серед передових розробок компанії Comtech Systems можна виділити:
1) цифровий модем для тропосферного зв'язку CS67200i зі швидкістю
передачі даних до 22 Мбіт/с, містить такі функції як пряме виправлення
помилок (Comtech's Turbo Product Code Forward Error Correction [FEC]),
автоматичну підтримку швидкості передачі (Automatic Code Rate) і
автоматичне регулювання потужності (Automatic Power Control), і які
використовуються більш ніж в 90% сучасних систем заобрійної зв'язку в
усьому світі, як для комерційних, так і оборонних завдань;
2) частотний конвертер CS4400, призначений як для роботи на
тропосферних лініях, так і на лініях прямої видимості, на частотах 4,4 - 5 ГГц
і в даний час використовується в сучасних тропосферних системах по всьому
світу;
3) цифровий мультиплексор для тропосферного зв'язку CSM8100
(8E1/IP) є першим в світі мультиплексором, що одночасно підтримує і
протоколи систем SDH, і протоколи пакетних систем;
4) твердотільні підсилювачі потужності TRP500-4450 (Pвих = 500 Вт) і
CS42000 (Pвих = 2000 Вт) для систем тропосферного зв'язку, які підходять як
для внутрішнього, так і зовнішнього застосування;
5) Transportable Fast Link Antenna (TFLA) - це переносна 3.0 м
тропосферна

антена

з

кутовим

рознесенням

(антенний

пост),

яка

розгортається двома операторами менш ніж за 30 хвилин, підтримує функцію
автоматичного наведення на кореспондента і може експлуатуватися при
швидкості вітру до 30 м/с.
При цьому системи управління цифрових тропосферних станцій, як
правило, оснащені виносними і стаціонарними пультами управління з
підтримкою

декількох

протоколів

і

з

можливістю

програмної

переконфігурації кінцевих пристроїв. Слід зазначити, що в цифрових
системах зв’язку використовуються сигнали, що базуються на кусковонеперевних функціях Уолша [68].
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Корпорація Raytheon (США) також є одним зі світових лідерів з
розробки та виробництва радіотехнічних комплексів різного призначення, в
т.ч. станцій тропосферного зв'язку [69]. Сучасні тропосферні засоби зв'язку
корпорації Raytheon мають швидкість передачі до 50 Мбіт/с. Особливістю
BLOS-T (C-діапазон), TELOS (Ku-діапазон), DART-T станцій корпорації
Raytheon є те, що вони забезпечують високу продуктивність системи, надійну
автоматизовану

систему

правління

і

контролю

станцією,

простоту

використання системи в експлуатації. Сімейство тропосферних станцій
корпорації Raytheon включає:
1) тропосферний модем RТМ-100, з пропускною спроможністю, що
перевищує 50 Мбіт/с, який забезпечує стійкий в умовах багатопроменевості
зв'язок при використанні турбокодування з прямим виправленням помилок
(FEC) і підтримує роботу з портами даних Gigabit Ethernet (GbE) і
протоколом SNMP;
2) BLOS-T – мобільна тропосферна станція С-діапазону, що відповідає
останнім тенденціям розвитку військової техніки зв'язку;
3) TELOS – єдина в світі малогабаритна цифрова тропосферна станція
Ku-діапазону;
4) DART-T – мобільна комбінована станція цифрового тропосферного
зв'язку великої ємності (HC-BLOS) і супутникового зв'язку (SATCOM) [1].
Рішення в області тропосферного зв’язку від корпорації Raytheon
досконало підходять для відновлення зв'язку в надзвичайних ситуаціях,
організації командних центрів управління, мобільних командних пунктів,
морських ліній зв'язку між платформами або платформою або материком.
Компанія General Dynamics має багаторічний досвід виробництва
антенних систем різного призначення, в тому числі для тропосферного
зв'язку діаметром 1,8-18 м [70]. Серійно виробляється фірмою General
Dynamics C4 Systems сучасний тропосферний модем ТМ-20, що був першим
з цифрових тропосферних модемів, що дозволяє забезпечити швидкість
передачі 20 Мбіт/с.
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Компанія Advantech Wireless – світовий лідер в області розробки і
виробництва абонентських терміналів і центральних станцій супутникового
класу VSAT, твердотільних підсилювачів потужності НВЧ (SSPA) і
підсилювачів-перетворювачів частоти "вгору" (SSPB / BUC), частотних
конвертерів [71]. Компанія Advantech Wireless розробляє тропосферну
станцію зв'язку діапазону 4.4 – 5 ГГц, яка оснащена твердотільними
підсилювачами НВЧ з вихідною потужністю до 500 Вт, виготовлених по
GaN-технології.
Особливістю систем управління цифрових тропосферних станцій
виробництва Raytheon, General Dynamics, Advantech Wireless, що в цілому не
відрізняються від системи управління цифровою тропосферного станції
фірми Comtech Systems є система управління станцією DART-T. У Dual Mode
станції DART-T єдина інформаційна платформа має і єдину систему
управління.
Основні світові виробники цифрових тропосферних станцій (ЦТрС) і
технічні характеристики їх обладнання наведені в табл.1.1. З табл.1.1.
випливає, що основними напрямками розвитку систем типу BLOS є:
- створення комбінованих станцій зв'язку;
- застосування схеми організації зв'язку «крапка-багатокрапка» (pointto-multipoint);
-

підвищення

швидкості

передачі

інформації

(пропускної

спроможності);
- розширення функціональних можливостей системи управління, що
забезпечує автоматичне управління різними видами трафіку, режимами
роботи від виносного пульта управління;
-

вдосконалення

способів

боротьби

з

багатопроменевістю

і

завмираннями.
Слід особливо відзначити унікальну розробку корпорації Raytheon
станцію DART-T – мобільну комбіновану цифрову тропосферно-космічну
станцію (BLOS + SATCOM) [1].

Таблиця 1.1. Технічні характеристики обладнання основних світових виробників МЦТрС
BLOS

Comtech
Systems
4,4…5 ГГц

General
Dynamics
4,4…5 ГГц

Пропускна
здатність

16 Мбіт/с (12 МГц)
8 Мбіт/с (7 МГц)

20 Мбіт/с

Advantech
Wireless
1,7…2,1 ГГц
4,4…5 ГГц
45 Мбіт/с

Модуляція

QPSK

ALPC
Кодування

+
Turbo codes +
FEC
+

QPSK,
BPSK, ACM
+
немає даних

QPSK,
BPSK, ACM
+
LDPC

немає даних

+

Параметри
Діапазон частот

Адаптивний
еквалайзер
Рознесення:
Система
управління
Інтерфейс

Службовий канал

простр., част.
простр., част.
ВПУ (laptop),
ВПУ (laptop)
СПУ (display)
SNMP
SNMP, GUI
Ethernet,
Ethernet,
10/100baseT,
256 кбіт/с …
64 кбіт/с…Е1, nxE1,
Е1,
RS-232, RS-422, RSRS-232
530 G.703
80 кбит/с × 2

немає даних

Raytheon

QPSK

Dual mode Raytheon
(BLOS+SATCOM)
4,4…5 ГГц,
C, Ku
100 Мбіт/с (1 Мбіт/с
→200 км при Рвих=2,2
кВт + =2,4м)
QPSK

+
Turbo codes +
FEC
+

+
Turbo codes +
FEC
+

4,4…5 ГГц
50 Мбіт/с

простр., част. простр., част.
ВПУ (laptop) ВПУ (laptop)
SNMP,
SNMP, HTTP,
Telnet
FTP, Telnet
Ethernet,
Ethernet,
10/100baseT, 10/100baseT,
Е1…45
64 кбіт/с…Е1,
Мбіт/с, 4×Е1, nxE1, RS-232,
RS-232
RS-422, RS530, RJ-45
немає даних
немає даних

част.
ВПУ (laptop), СПУ
(display), SNMP, HTTP,
FTP, Telnet
Ethernet, 10/100baseT,
64 кбіт/с…Е1, nxE1
RS-232, RS-422, RS530, RJ-45
немає даних

Створення комбінованих станцій зв'язку можна розглядати як
перспективний напрямок розвитку засобів зв'язку в інтересах побудови
транспортних мереж зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій та військових
дій.
Розглянемо

основні

тенденції

розвитку

радіорелейного

зв'язку.

Незважаючи на масштабне розгортання ВОЛЗ, радіорелейний зв'язок, як і
раніше, залишається найважливішою складовою частиною транспортних
систем різного рівня – від місцевих до магістральних, від відомчих до
міжнародних. В Україні в даний час широко використовується цифровий
радіорелейний зв'язок для передачі телевізійного сигналу «Концерну РРТ»,
досить протяжну радіорелейну інфраструктуру має ПАТ «Укртелеком» і
мобільні оператори – ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ
«Астеліт».
Новий імпульс у своєму розвитку радіорелейний зв'язок отримав з
розвитком нових технологій зв'язку, таких, як стільниковий зв'язок, різні
технології радіодоступу. Саме ці технології, що вимагають будівництва
величезного числа базових станцій і точок доступу, широко використовують
радіорелейний зв'язок, як один з найефективніших засобів у питаннях
невисокої вартості і швидкості розгортання. Слід враховувати той факт, що
не завжди можливо до кожної базової станції прокласти ВОЛЗ.
Природно, радіорелейний зв'язок залишається незамінним в своїх
традиційних областях застосування, пов'язаних або з неможливістю
використання інших систем зв'язку, або недоцільністю з економічних
причин. Типовими завданнями, які розв'язуються за допомогою цього виду
зв'язку, є організація міжсайтових з'єднань, абонентських виносів, прив'язка
до транспортних магістралей, побудова технологічних ліній зв'язку великої
протяжності.
Спектр застосування сучасного цифрового радіорелейного зв'язку
достатньо широкий. Зокрема, обладнання радіорелейного зв'язку дозволяє
оперативно нарощувати можливості системи зв'язку шляхом встановлення
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обладнання в приміщеннях вузлів зв'язку, використовуючи існуючі антеннощоглові пристрої та інші споруди, що скорочує капітальні витрати на
створення радіорелейних ліній зв'язку. Незамінним є радіорелейний зв'язок
для організації багатоканального зв'язку в регіонах зі слаборозвиненою або з
відсутньою інфраструктурою зв'язку, а також на ділянках місцевості зі
складним рельєфом, для розгортання розгалужених цифрових мереж в
регіонах, великих містах та індустріальних зонах, де прокладка нових кабелів
занадто дорога або неможлива. При цьому, в залежності від тієї чи іншої
ситуації, радіорелейний зв'язок може застосовуватися для вирішення таких
завдань "останньої милі", як окрема самодостатня ланка при наявності у
складі радіорелейного обладнання функціонально закінчених абонентських
закінчень або в поєднанні з кінцевим мультиплексорним обладнанням, а
також в поєднанні з іншими засобами абонентського радіодоступу.
Важливим елементом цифрових радіорелейних мереж є наявність
додаткових сервісів, пов'язаних з інтерфейсами Ethernet, можливістю
телеуправління-телесигналізації, програмним керуванням і програмованої
переконфігурації мережі із здійсненням віддаленого контролю, діагностики і
моніторингу, динамічним управління трафіком.
Світові

виробники

радіорелейного

обладнання

забезпечують

можливість передавати як TDM-, так і IP-трафік, інтеграцію з PDH/SDH
системами передачі, перехід на All-IP-системи, мінімізацію габаритів і
енергоспоживання.
У табл.1.2 представлені основні технічні характеристики ЦРРС від
основних світових виробників: Ericsson, Nokia Siemens Networks (Nokia +
Alcatel-Lucent), NEC, NERA, Sagem, ZTE, Huawei Technologies [72-78].
Однією з базових технологій для сучасного обладнання є технологія
TDMoIP – технологія передачі каналів з часовим ущільненням (Е1) через
мережі з комутацією пакетів. Технологія TDMoIP дозволяє скоротити
операційні та капітальні витрати за рахунок прозорої передачі голосу, відео і
даних по мережах IP/Ethernet/MPLS.

Таблиця.1.2. Технічні характеристики обладнання основних світових виробників ЦРРС
Nokia Siemens Networks
Formerly
Nokia
Alcatel-Lucent
FlexiHopper
9500 MPR
7…38 ГГц
6…38 ГГц,
80 ГГц

Huawei
Technologies
RTN

ZTE
ZXMW

6…38 ГГц

6…42 ГГц
59…64 ГГц
71…86 ГГц

6…42 ГГц
59…64 ГГц
71…86 ГГц

Пропускна
здатність

600 Мбіт/с

2 Гбіт/с …
4 Гбіт/с

600 Мбіт/с
…
4, 8 Гбіт/с

34 Мбіт/с,
155 Мбіт/с

470 Мбіт/с,
2 Гбіт/с
(80 ГГц)

Модуляція

QPSK,
128QAM

4096QAM,
АСМ

4-DQPSK

Рознесення

простор.,
частотне
NMS,
дист. ПУ,
віддален.
контроль,
SNMP

простор.,
частотне
NMS,
SNMP

1024QAM
…
2048QAM,
АСМ
немає
даних
NMS
SNMP
SSH
HTTP
SFTP

Ethernet GE,
Ethernet

Ethernet
GE, SNCP,

LOS
Параметри
Діапазон
частот

Система
управління

Інтерфейс

Sagem
LINK F

Ethernet
GE, FE,

NEC
iPASOLIN
K Ex, Sx

Ericsson
MINI-LINK

NERA
EVO

Tadiran
GRC

6…42 ГГц
56 ГГц

1,35…2,69 ГГц
4,4…5 ГГц

3,2 Гбіт/с

4…42 ГГц
59…63 ГГц
70…76 ГГц
81…86 ГГц
5,5 Гбіт/с

600 Мбіт/с

16…2048
QPSK, BPSK,
АСМ

QPSK,
256QAM,
АСМ

4…256QAM,
4096QAM,
АСМ

2048QAM,
АСМ

немає даних

немає даних

немає даних

NMS
дист. ПУ,
віддален.
контроль,
Nokia
Hopper
Manager

NMS
дист. ПУ,
віддален.
контроль,
SNMP, AES,
FTP, Nokia
Manager 5620,
Nokia TSM8000

простор.,
частотне
NMS, дист.
ПУ,
Віддален.
контроль,
SNMP,
GUI

простор.,
частотне
NMS,
дист. ПУ,
віддален.
контроль,
SNMP

104 Мбіт/с
(до 40 км,
point-tomultipoint)
QPSK,
16QAM,
BPSK,
64QAM
немає даних

Ethernet GE,
E1, nxE1,

Ethernet2×GE,
RJ45, 2×SFP,

71…76 ГГц
81…86 ГГц

Ethernet
GE, FE, E1,

IPT-NMS +
ServiceON,
дист. ПУ,
віддален.
контроль,
SNMP, SSH,
Radius,
TACACS+,
Syslog,
RMON,
CLI, GUI
Ethernet GE,
nxE1, RJ45,

Ethernet GE,
FE, E1, T1,

NMS,
дист ПУ,
віддален.
контроль,
SNMP

Ethernet GE,
E1, Е2, E3, nxE1
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Продовження таблиці 1.2.
LOS
Sagem
LINK F
Параметри
Інтерфейс

E1, E3, nxE1

Huawei
Technologies
RTN

Платформи
TDMoIP,
PDH/SDH,
All-IP
Адаптація по
потужності
ALPC,
кодування

PDH/SDH

ALPC,

OAM, CRAN, CPRI,
EPLA, LAG,
XPIC,
IEEE
1588v2,
nxE1
TDMoIP,
PDH/SDH,
All-IP,
MPLS-IP
немає даних

Віддалення
ODU від IDU

коакс.
кабель

коакс.
кабель

ZTE
ZXMW
ELPS,
LAG,
XPIC,
IEEE
1588v2,
nxE1
TDMoIP,
PDH/SDH,

Nokia Siemens Networks
Formerly
Nokia
Alcatel-Lucent
FlexiHopper
9500 MPR
V.11, G.703
IEEE 802.1P,
IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1ag,
IEEE 802.3ah,
DS1, DS3,
OC-3,
nxE1, G.703
PDH/SDH
TDMoIP,
All-IP

NEC
iPASOLIN
K Ex, Sx

Ericsson
MINI-LINK

NERA
EVO

Tadiran
GRC

nxE1,
G.703

IEEE 802.3
IEEE802.1ax
IEEE802.1w,
G.703

E3, STM-1,
IEEE802.3ah
IEEE802.1ax
IEEE802.1ag
G.703

v11
(EUROCOM)

TDMoIP,
PDH/SDH,
All-IP

TDMoIP,
PDH/SDH,
All-IP

TDMoIP,
PDH/SDH,
All-IP

TDMoIP,
PDH/SDH,

ALPC,
FEC,
перемежуванн
я, згорточне
кодуван.,
декодув. по
Вітербі,
адаптивний
еквалазер
коакс. кабель
≤ 600 м

немає
даних

немає даних

ALPC,
FEC

ALPC,
LDPC,
FEC

ALPC,
FEC

ALPC,
FEC

коакс.
кабель

коакс.
кабель
FLEXBUS
(інф + ел.
живл)

коакс. кабель
≤ 100 м

коакс.
кабель

коакс.
кабель

коакс.
кабель

Технологія TDM гарантує прозорість всього тракту для сигналів
синхронізації. Пристрої TDMoIP підтримують різні протоколи сигналізації,
включаючи CCS (SS7, ISDN PRI, QSIG) і CAS (DTMF, R2 / MFC).
Устаткування FlexiHopper виробництва компанії Nokia Siemens
Networks має універсальну платформу для всіх діапазонів частот, повне
перекриття діапазонів 7 – 38 ГГц, можливість підтримки одним внутрішнім
блоком до трьох напрямків ліній передач з можливістю дублювання одного з
них, що знижує загальну вартість обладнання.
Програмне забезпечення Nokia Hopper Manager, розроблене для мережі
РРЛ, дозволяє оператору дистанційно контролювати функціональні блоки
мережі за допомогою простого і зручного графічного інтерфейсу. Введення
системи в експлуатацію може бути оперативно виконане за допомогою
комп'ютерного терміналу з вбудованим програмним забезпеченням.
Система управління – програмний

продукт, що забезпечує повний

набір функцій дистанційного керування системою, включаючи усунення
несправностей, управління робочими характеристиками і конфігурацією, а
також функціями безпеки мережі, дозволяє не тільки підвищити швидкість
реагування при виникненні позаштатних ситуацій, а й значно економити
фінансові ресурси при експлуатації і технічному обслуговуванні.
Система управління Nokia NMS може бути використана централізовано
для збору інформації про аварійні сигнали і результати вимірювання
встановлених в мережі радіорелейних станцій Nokia Flexi Hopper, а також
використовуватися для конфігурації радіорелейних станцій.
Устаткування компанії Ericsson MINI-LINK НС є компактною
системою для організації радіорелейних ліній SDH типу point-to-point зі
швидкістю 155 Мбіт/c (STM-1), що працює в діапазонах частот 7-38 ГГц і
містить рішення для всіх ділянок транспортної мережі: рівень доступу,
міських мереж і магістралей. До недавнього часу Ericsson був розробником і
виробником тільки систем на короткі відстані (Short Haul). З придбанням
компанії Marconi в портфоліо увійшли системи, що працюють на великих
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відстанях (~ 50 км) з можливістю передачі до декількох потоків STM-1.
Термінали Ericsson MINI-LINK НС укомплектовані пристроєм для
одночасної організації каналів Ethernet і Е1/Т1 по радіорелейній лінії. При
цьому вузлами Ericsson MINI-LINK НС можна управляти централізовано за
допомогою системи управління MINI-LINK Manager.
Устаткування Ericsson MINI-LINK TN об'єднує функції радіорелейних
терміналів PDH різної пропускної здатності з функціями крос-комутаторів і
термінальних мультиплексорів SDH та управляється з єдиного пульта
управління.
Відзначимо, що в новому радіорелейному обладнанні компанії Huawei
Technologies використовується кілька оригінальних технічних рішень.
Наприклад, програмним способом по командам з пульта управління можна
змінювати і смугу пропускання каналів від потоку Е1 до рівня STM-1.
Цифрова радіорелейна система передачі нового покоління IP з
розділеною структурою OptiX RTN 900 фірми Huawei Technologies є однією з
перших систем з підтримкою платформ TDM, пакетної і гібридної передачі.
Система підтримує зв'язок в мережах 2G, передачу голосових послуг і даних
в мережах 3G, послуги широкосмугової передачі даних в мережах LTE.
Компанії Huawei Technologies, NEC, NERA, Sagem застосовують в
своєму обладнанні просторово і частотно рознесений прийом.
У радіосистеми компаній NEC, NERA, Huawei Technologies, ZTE, Nokia
Siemens Networks (former Alcatel-Lucent) реалізована адаптивна модуляція і
кодування (Adaptive Coding & Modulation - ACM), що дозволяють змінювати
параметри радіоканалу при зміні умов поширення радіохвиль. Тим самим
механізм АСМ дозволяє оператору знизити свої капітальні витрати при
будівництві РРЛ шляхом установки антен менших діаметрів або будівництва
більш протяжних інтервалів зв'язку.
Мультиплексори мають до 2-х портів Gigabit Ethernet і до 5 портів Fast
Ethernet, а також в разі необхідності можуть комплектуватися окремими
портами Е1 (до 16хЕ1). При цьому слід зазначити, що передача трафіку
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Ethernet і TDM здійснюється незалежно один від одного. При використанні
АСМ трафік TDM передається з фіксованою швидкістю, тобто незалежно від
змін параметрів радіоканалу. Продуктивність таких радіосистем становить
від 50 до 500 Мбіт/с (повний дуплекс) на одній несучій (50/100/220/500
Мбіт/с в каналі зі смугою частот 7/14/28/56 МГц). Також розглянуті
радіосистеми підтримують пріоритезацію пакетів даних QoS.
Однією з основних тенденцій розвитку цифрових радіорелейних
станцій є перехід на пакетну радіосистему і збільшення пропускної здатності.
При цьому використовується модуляція QAM високого рівня – 4096 QAM
(Huawei Technologies, Ericsson), 2048 QAM (NERA, ZTE, Nokia Siemens
Networks (former Alcatel-Lucent)).
Радіорелейні системи зв'язку попереднього покоління переважно
будувалися на основі технології TDM. Основні виробники радіорелейного
обладнання надають операторам зв'язку можливість поступового переходу
від технології TDM до технології IP завдяки підтримці інтерфейсів обох
технологій. По мірі переходу транспортних мереж на трафік Ethernet буде
проводитися поступова модернізація цифрових радіоліній з трансформацією
в пакетні мережі. Найближчим часом відбудеться повна заміна платформ
PDH/SDH на IP-платформи (пакетна передача даних).
Слід зазначити, що пропускна здатність цифрових радіорелейних
станцій зросла до 5,5 Гбіт/с (Ericsson). Для цього освоєні нові ділянки
міліметрового діапазону хвиль: 71 ... 76 ГГц, 81 ... 86 ГГц.
Окремо слід відзначити радіорелейне обладнання типу GRC компанії
Tadiran [79]. Особливістю цього обладнання є можливість організації зв'язку
за схемою «крапка-багатокрапка» (point-to-multipoint), в тому числі в
складній завадовій обстановці.
Аналіз

табл.1.1

і

табл.1.2

показав

перспективність

створення

комбінованих цифрових радіосистем НВЧ діапазону, що відповідають
тенденціям розвитку тропосферних і

радіорелейних засобів зв'язку.

Актуальною для України комбінованою цифровою телекомунікаційною
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системою НВЧ діапазону, на наш погляд, є мобільна цифрова тропосфернорадіорелейна станція.
1.2 Науково-технічне рішення щодо розробки мобільної цифрової
тропосферно-радіорелейної станції
У дисертації запропоновано науково-технічне рішення щодо розробки
мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції (МЦТрРРС) [38], яка
може використовуватися в умовах, коли стаціонарні ВЗ відсутні або сильно
віддалені від центрів управління. Про доцільність використання мобільних
цифрових тропосферних та радіорелейних систем неодноразово відзначалось
на щорічних міжнародних конференціях MILCOM [4, 5, 80].
З огляду на науково-технічний потенціал України, що залишився,
виробництво таких станцій може бути освоєно вітчизняною промисловістю
при тому в декількох конструктивних варіантах (рис.1.1, рис.1.2.). Для даної
МЦТрРРС

будемо

користуватися

термінологією

тропосферної

та

радіорелейної компонент (ТК та РРК).
Особливістю даного технічного рішення є:
- наявність єдиної системи управління для обох компонент станції;
- єдине частотоформування для обох компонент станції;
- єдиний передавальний тракт (тільки для варіанту 1 на рис.1.1).
Розроблена МЦТрРРС має:
- тропосферний режим роботи в діапазоні 4,4 ... 4,8 ГГц;
- радіорелейний режим роботи в діапазонах F.382 - F.386.
При створенні станції враховувалася специфіка функціонування лінії
загоризонтного зв'язку. В основі побудови ліній загоризонтного зв'язку
лежать два механізми поширення радіохвиль:
- на інтервалах 50-80 км – дифракційне поширення радіохвиль;
- на інтервалах більше 80 км – розсіювання радіохвиль на
неоднорідностях тропосфери.
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Рис.1.1. Мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція
(конструктивний варіант 1)

Рис.1.2. Мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція
(конструктивний варіант 2)
Зауважимо, що на інтервалах менше 50 км поширення радіохвиль може
здійснюватися при прямій видимості при розміщенні антен на високо
піднятих вежах або щоглах. У МЦТрРРС використовуються дві телескопічні
щогли висотою ~ 20 м (рис.1.3).
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Рис.1.3. Мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція в
розгорнутому стані
Особливістю

ліній

загоризонтного

зв'язку

є

те,

що

на

них

застосовується рознесений прийом сигналів. У даній станції застосовується
просторово рознесений прийом. Станція також має систему адаптації по
частоті і систему адаптації по потужності.
Система адаптації по частоті передбачає вибір оптимальної частоти. В
основі такого способу є постійний аналіз частот на прийомі, що входять в
робочу смугу і визначення найбільш оптимальної з них. Ця частота має
максимальний коефіцієнт передачі тропосферного сигналу і передавач
протягом короткого тимчасового інтервалу перебудовується на неї.
Система адаптації по потужності передбачає автоматичне регулювання
потужності передавача. На приймальній стороні вимірюється відношення
сигнал/(шум + завада) і достовірність інформації, що приймається. Ці дані
обробляються і приймається рішення про зміну потужності передавача. Для
зниження

(збільшення)

співвідношення

сигнал/шум

і

достовірності
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прийнятої інформації формується сигнал на збільшення (зменшення)
потужності

передавача

кореспондента,

яка

приймається

приймачем

зворотного каналу і надходить на формувач сигналу управління для зміни
потужності передавача.
Оскільки, різниця в медіанних коливаннях рівня сигналу через
метеоумови місяця (року) становить 10 ... 15 дБ, а протягом доби медіанний
рівень сигналу змінюється в межах до 4 дБ взимку і до 10 дБ влітку, то
діапазон зміни потужності передавача повинен становити 20 … 25 дБ.
У МЦТрРРС, як в тропосферних, так і в радіорелейних режимах
використовується дуплексний метод передачі/прийому. Обмін інформацією
між двома кореспондентами здійснюється одночасно в двох частотних
діапазонах для прийому і передачі окремо.
Для передачі сигналів на обраних частотах використовується модуляція
QPSK, як в тропосферних, так і радіорелейних режимах роботи. У станції
застосовується зовнішнє кодування – код Ріда-Соломона, внутрішнє
кодування – згортувальне з декодуванням по Вітербі, м'яким рішенням і
перемежуванням.

Для

боротьби

з

міжсимвольною

інтерференцією

застосовується зворотній зв'язок за рішенням з виграшем 2,5 дБ.
Пропускна здатність тропосферного режиму станції 8 Мбіт/сек, а
радіорелейного режиму станції - 155 Мбіт/сек.
У МЦТрРРС запропонований наступний варіант використання антен:
- для ТК станції застосовуються дві неосесиметричні однозеркальні
антени діаметром 2,5 м, які представляють собою нарізку з параболоїда
обертання діаметром 5 м з фокусною відстанню 1,25 м і коефіцієнтом
посилення 39 дБ;
- для РРК станції застосовуються дві осесиметричні однозеркальні
параболічні антени діаметром 0,9 м з коефіцієнтом посилення 30 ... 35 дБ в
залежності від обраного діапазону частот. Основні параметри антен і системи
управління наведені в [41].
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Варіанти роботи станції представлені нижче [38,43]:
- варіант І (рис.1.4) – кінцевий режим роботи ТК станції і кінцевий, або
ретрансляції, або вузловий (ретрансляція з виділенням сигналів в точці
ретрансляції) режими роботи РРК станції (в цьому варіанті ТК станції
працює

на

«свого»

кореспондента,

а

РРК

станції

–

на

«свого»

кореспондента);

Рис.1.4. Кінцевий режим роботи ТК станції і кінцевий, або
ретрансляції, або вузловий режими роботи РРК станції
- варіант ІІ (рис.1.5) – кінцевий режим роботи ТК станції або кінцевий
режим роботи РРК станції (в цьому варіанті передавальний НВЧ тракт
використовується в складі двох передавачів або для тропосферного або для
радіорелейного зв'язку);
- варіант ІІІ (рис.1.6) – ТК і РРК станції працюють в єдиній
комбінованій тропосферно-радіорелейній лінії зв'язку, при цьому ТК станції
працює в кінцевому режимі, а РРК стації може працювати або в кінцевому
режимі, або в режимі ретрансляції, або в вузловому режимі (режимі
ретрансляції з виділенням каналів в пункті ретрансляції).
Слід зазначити, що можливий ще один четвертий режим роботи, який є
загальним для обох компонент станції. Він передбачає передачу групи
цифрових каналів з тропосферної компоненти на радіорелейну компоненту.
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Рис.1.5. Кінцевий режим роботи ТК станції або кінцевий режим роботи
РРК станції

Рис.1.6. Тропосферна компонента станції і радіорелейна компонента станції
працюють в єдиній комбінованій тропосферно-радіорелейній лінії зв'язку
Управління МЦТрРРС здійснюється з єдиного для тропосферного та
радіорелейного

режимів

роботи

об'єкта

управління

(виносного

або

стаціонарного пульта управління). Слід зауважити, що передавальний НВЧ
тракт і збудник-гетеродин також є загальними для тропосферної та
радіорелейної компонент МЦТрРРС (рис.1.7).
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Рис.1.7. Функціональна схема МЦТрРРС
Функціональна схема МЦТрРРС, представлена на рис.1.7, містить:
РРК – радіорелейна компонента;
ТК – тропосферна компонента;
А1, А2 РРК1 - антена 1, 2 РРК;
АФТ 1, 2 РРК- антено-фідерний тракт 1, 2 РРК;
Прм 1, 2 РРК - прийомний тракт 1, 2 РРК;
Прм 1, 2, 3, 4 ТК- прийомний тракт 1, 2, 3, 4 ТК;
АХТ 1, 2 ТК – антено-хвилеводний тракт 1, 2 ТК;
Прд 1, Прд 2 – передавальний тракт 1, 2.
У МЦТрРРС застосовується просторово-рознесений прийом, причому
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кожна антена приймає як сигнал з горизонтальною поляризацією, так і
сигнал з вертикальною поляризацією, а випромінює тільки сигнал з
горизонтальною поляризацією або з вертикальною поляризацією.
У радіорелейному режимі кожна антена випромінює або сигнал з
горизонтальною поляризацією, або сигнал з вертикальною поляризацією, а
приймає сигнал відповідно з протилежною лінійною поляризацією.
Тому, НВЧ-тракт МЦТрРРС є складним і включає наступні елементи
(рис.1.8):
- антени ТК станції, що працюють в режимі загоризонтного зв'язку
(дві);
- антени РРК станції, що працюють в режимі прямої видимості (дві);
- поляризаційні селектори (чотири);
- диплексери ТК станції (два);
- розподільник потужності передавального НВЧ тракту;
- перебудовувані смугові фільтри приймального НВЧ тракту ТК станції
(чотири);
- вихідні смугові фільтри РРК компоненти станції (два);
- приймачі НВЧ ТК станції (чотири);
- приймачі НВЧ РРК станції (два);
- передавачі НВЧ (два);
- подільники потужності передавального НВЧ тракту (два);
- змішувачі НВЧ ТК станції (чотири);
- змішувачі НВЧ РРК станції (два);
- попередні ППЧ приймального тракту ТК станції (чотири);
- збудник-гетеродин, що забезпечує роботу станції в обох діапазонах
частот;
- електронні ключі, що забезпечують підключення сигналів від пульта
управління станції на передавачі НВЧ і збудник-гетеродин.
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Рис. 1.8. Приймально-передавальний НВЧ тракт МЦТрРРС

Рис. 1.9. Приймально-передавальний ВЧ і НЧ тракти тропосферної
компоненти мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції
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На рис. 1.9 показано приймально-передавальний ВЧ і НЧ тракти
тропосферної компоненти мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної
станції, які зазнають впливу: М – модем; М-Д 8 – мультиплексордемультиплексор потоків; М-Д 8 ОЦК – мультиплексор-демультиплексер
цифрових каналів; криптографічна апаратура зв'язку.
На рис. 1.10 показано приймально-передавальний ВЧ і НЧ тракти
радіорелейної компоненти мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної
станції, які зазнають впливу: Мд-Дм РРС – модулятор-демодулятор; М-Д
STM-1 – мультиплексор-демультиплексер потоків; М-Д STM-1 ОЦК –
мультиплексор-демультиплексер

цифрових

каналів;

криптографічна

апаратура зв'язку.

Рис.1.10. Приймально-передавальний ВЧ і НЧ тракти радіорелейної
компоненти мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції
Розроблена

МЦТрРРС

працює

наступним

чином.

У режимі заобрійної зв'язку станція працює як тропосферна станція з
просторово рознесеним прийомом на дві антени I, II і використанням
сигналів горизонтальної та вертикальної поляризації на передачу і прийом.
Сигнали з двох антен I і II надходять через поляризаційні селектори і
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дуплексери на чотири приймача НВЧ, а далі на змішувачі НВЧ. На кожен
змішувач НВЧ подається сигнал від збудника-гетеродина, формує сітку
частот діапазону тропосферного компоненти.
Сигнали першої проміжної частоти після змішувачів НВЧ подаються
на попередні ППЧ, далі сигнали надходять в модем, який включає: тракти
другої і третьої проміжних частот; схему автоматичної побудови фази в
кожній гілці рознесення; схему зворотного зв'язку по частоті; схему
управління складанням з регулюванням вагових коефіцієнтів; суматор, на
якому складаються сигнали чотирьох гілок рознесення. Станція може
приймати і передавати сигнали в режимі тропосферного зв'язку зі
швидкостями 64 кбіт/с, 128 кбіт/с, 256 кбіт/с, 512 кбіт/с, 1024 кбіт/с, 2048
кбіт/с в будь-яких конфігураціях до рівня 4Е1. У режимі прямої видимості
МЦТрРРС працює як радіорелейна станція. Антени А і Б піднімаються на
телескопічних щоглах автоматично за допомогою системи управління і
працюють в різних напрямках з двома кореспондентами – А і Б. Антена А в
напрямку кореспондента А випромінює сигнал горизонтальної поляризації, а
приймає

сигнал

вертикальної

поляризації.

Антена

Б

в

напрямку

кореспондента Б випромінює сигнал вертикальної поляризації, а приймає
сигнал горизонтальної поляризації або навпаки.
У точці розгортання станції два напрямки роботи станції як
радіорелейної будуть розв'язані як по поляризації, так і по частоті. Розв'язка
по поляризації для випромінюючих і прийомних сигналів в кожному
напрямку відбувається за допомогою поляризаційного селектора.
Формування сітки частот відбувається в збуднику-гетеродина для
обраного діапазону радіорелейної компоненти.
Станція може передавати і приймати сигнали від кореспондентів в
режимі радіорелейної станції зі швидкостями 64 кбіт/с, 128 кбіт/с, 256 кбіт/с,
512 кбіт/с, 1024 кбіт/с, 2048 кбіт/с в будь-яких конфігураціях до рівня STM- 1
(155 Мбіт/с), що еквівалентно 63 потокам Е1. У режимі ретрансляції
радіорелейна компонента станції може ретранслювати будь-яку кількість
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потоків Е1 або інших цифрових каналів до рівня STM-1 від кореспондента А
(Б) до кореспондента Б (А). У вузловому режимі роботи радіорелейної
компоненти станції може бути виділено будь-яку кількість потоків Е1 або
інших цифрових каналів до рівня STM-1.
Відзначимо, що в МЦТрРРС застосовуються два мультиплексора: для
тропосферного зв'язку – М-Д 8 і для радіорелейного зв'язку М-Д STM-1.
Інтерфейси модему і мультиплексора передбачають застосування вітчизняної
засекречуючої апаратури зв'язку в складі МЦТрРРС.
Таким чином, розроблена МЦТрРРС не має аналогів серед мобільних
цифрових станцій зв'язку НВЧ діапазону через суміщення на єдиній
мобільній платформі тропосферної та радіорелейної компонент з єдиним
передавальним НВЧ трактом, загальним збудником-гетеродином, що формує
сигнали для двох діапазонів НВЧ, та єдиною системою управління.
Відмітною ознакою даного технічного рішення є передача інформації на
будь-яку відстань в інтервалі 0,1 ... 250 км в залежності від вимог до
пропускної здатності.
Розроблена МЦТрРРС рекомендується до застосування для «силових»
відомств і рятувальних служб, що характеризує її як станцію НВЧ діапазону
подвійного призначення.
Перевагою МЦТрРРС є те, що станція має єдиний тракт, що передає
для тропосферної і радіорелейної компонент. Однак це рішення має і свій
недолік. Це полягає в тому, що антені радіорелейної компоненти сигнал НВЧ
буде підводиться по коаксіальному кабелю довжиною ~ 20 м (висота підйому
телескопічної антенної щогли). Використання діапазонів 2 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
не викликає в цьому випадку труднощів, так як застосування, наприклад,
коаксіального кабелю РК 50-22-37 дозволяє мати загасання у фідері на
передачу менше 1,5 дБ. Застосування діапазонів 7 ГГц, 8 ГГц призводить до
того, що загасання у фідері на передачу становитиме приблизно 2 дБ. У
цьому випадку вимога Замовника щодо застосування даних діапазонів частот
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в радіорелейній компоненті МЦТрРРС потребують незначного збільшення
потужності передавача.
На рис.1.11 показана схема організації транспортної мережі відомчого
або корпоративного призначення. Ця мережа побудована на МЦТрРРС.
Перевага застосування МЦТрРСС полягає в тому, що однією станцією можна
забезпечити побудову мережі з різними відстанями між пунктами
ретрансляції.

Рис.1.11. Схема організації транспортної мережі відомчого або
корпоративного призначення, побудована на МЦТрРРС
Наприклад, тропосферна компонента станції здатна забезпечити
дальність зв'язку на відстань приблизно 70 ... 250 км (в залежності від
комплектації станції антенами і підсилювачами потужності), а радіорелейна
компонента - на відстанях 10 ... 70 км. Також слід зазначити, що вибір
пунктів ретрансляції визначається рельєфом місцевості.
Економічний ефект застосування МЦТрРРС полягає в можливості
використання тільки однієї станції в пункті ретрансляції побудованої мережі.
Відзначимо, що комбіновані станції можуть використовуватися і в
багатопозиційних радіолокаційних системах (рис.1.12).
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Рис.1.12. Застосування МЦТрРРС в багатопозиційних радіолокаційних
системах
1.3 Оцінка внутрішньооб’єктової електромагнітної сумісності
радіовипромінювальних засобів мобільного цифровий тропосфернірадіорелейної станції і формулювання завдання дослідження
Мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція (МЦТрРРС)
розроблена для одночасного використання двох типів зв'язку: загоризонтного
і прямої видимості [38]. Кожен з типів зв'язку відповідає функціонуванню
цифрової тропосферної станції та цифрової радіорелейної станції. Для
МЦТрРРС

будемо

користуватися

термінологією

тропосферної

та

радіорелейної компонент, відповідно до опису роботи станції в п.1.2.
Кожна компонента МЦТрРРС здатна працювати в трьох режимах:
кінцевому, ретрансляції та ретрансляції з виділенням каналів в пункті
ретрансляції. Така станція створена для застосування в надзвичайних
ситуаціях, як наприклад при техногенних катастрофах і стихійних лихах, в
пересіченій і гірській місцевостях, а також в умовах збройних конфліктів.
Платформа МЦТрРРС є складним радіоелектронним об'єктом, на якому
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оцінку ЕМС слід проводити комплексним підходом [39,40]. По-перше,
відстань між антенами тропосферної та радіорелейної компонент лежить в
межах 100 , де  – довжина хвилі. По-друге, тропосферна компонента
здатна (в залежності від вимог до передавача) випромінювати 1 кВт
потужності і більше. По-третє, радіорелейна компонента складається з двох
напівкомплектів, кожен з яких може працювати в своєму напрямі на
кореспондента, а значить, на платформі в цьому випадку буде перебувати
більше двох радіовипромінювальних засобів (РВЗ).
Будемо дотримуватися такої методики оцінки електромагнітної
сумісності (ЕМС), яка передбачає аналіз наступних видів завад:
- завади за основним каналом прийому, створювані основним,
позасмуговим і побічними випромінюваннями передавачів;
 завади основного випромінювання, що заважають передавачам по
побічним каналам прийому;
 блокування приймача;
 інтермодуляційні завади 3-го і 5-го порядків в приймачі.
Як відомо, гостро проблема взаємних завад проявляється там, де
комплекс РВЗ розміщується на обмеженій території (літальні апарати,
кораблі, вежі, щогли). Щільне розміщення антен призводить до того, що
електромагнітне поле передавальних антен може створювати в прийомних
антенах РВЗ, викликати перевантаження вхідних каскадів і перешкоджати
нормальному функціонуванню приймачів. Можливий одночасний вплив
декількох сигналів, що породжують у вхідних каскадах приймачів і вихідних
каскадах передавачів інтермодуляційні завади, які можуть потрапляти в
робочу смугу частот приймачів.
Обмежимося
компоненти

умовою,

становитиме

100

що
...

вихідна
1000

потужність
Вт,

а

вихідна

тропосферної
потужність

радіорелейного компоненти - 1 ... 10 Вт. Запас НВЧ рівня у радіорелейної
компоненти повинен становити не менше 30 дБ.
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Основними технічними параметрами, визначальними ЕМС РВЗ є [44]:
 вихідна потужність передавача;
 робоча смуга частот передавача;
 рівень позасмугових випромінювань передавача;
 рівень побічних випромінювань передавача;
 чутливість приймача;
 вибірковість приймача по сусідньому, побічному і позасмуговому
каналах прийому;
 рівень випромінювання гетеродинів в тракті прийому;
 діаграми спрямованості антен та їх ширина в горизонтальній і
вертикальній площинах за рівнем -3дБ;
 коефіцієнт посилення антен в області головного і бічних пелюсток;
 втрати в фідері.
При аналізі забезпечення ЕМС РВЗ, розташованих на одному об'єкті,
зробимо такі оціночні розрахунки:
 частотний аналіз;
 розрахунок допустимої потужності ненавмисної завади на вході
приймача;
 розрахунок частот і рівнів інтермодуляційних випромінювань
передавача;
 розрахунок частот і рівнів побічних і комбінаційних каналів прийому;
 розрахунок розв'язок між близько розташованими антенами.
Частотний аналіз здійснювався для кожного конкретного розрахунку
рівнів випромінювань.
Ненавмисна завада проникає на вхід приймача при виконанні
нерівності [44]:

n
1
pf j    fi   fiпч
 n    / m  f jX  p, m  fiX  / 2 ,
m

(1.1)

де p  1,2,3,4,5 – номер гармоніки несучої частоти передавача; f j – несуча
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частота передавача j-го РВЗ; n  1,2,3,4,5 – номер

гармоніки частоти

гетеродина приймача; m  1,2,3,4,5 – номер побічного каналу прийому; fi –
частота настройки приймача i-го РВЗ;   1 для верхньої настройки
гетеродина приймача і   1 для нижньої настройки гетеродина приймача;

fiпч(1)

– перша ПЧ приймача i-го РВЗ; f jX  p, m  – смуга частот

радіовипромінювання j-го РВЗ на p-й гармоніці на рівні X дБ в m-му
побічному каналі прийому; fiX – смуга пропускання підсилювача ПЧ
приймача i-го РВЗ на рівні X дБ.
Рішення нерівності (1.1) дозволяє визначити такі поєднання номерів
гармонік передавача p  p і гетеродина n  n і номера побічного каналу
прийому m  m , при яких можливе виникнення і проникнення завад в
основний та побічний канали прийому.
Допустима потужність завади на вході приймача: тропосферної
компоненти – «-140 дБВт»; радіорелейного компоненти – «-130 дБВт».
Ослаблення впливу завади за рахунок проникнення по побічним
каналам прийому на вхід приймача має становити -50 ... -70 дБ.
Інтермодуляція в приймачі виникає в разі виконання нерівності [81]:

 p1 f1  p2 f2  nfi, Г  fiпч  fiX / 2 ,

(1.2)

де f1,, fi – частоти сигналів, що заважають p1,, pi – номери гармонік
сигналів, що заважають; fi , Г – частота гетеродина і-го приймача.
Розрахунок

частот

і

рівнів

інтермодуляційних

випромінювань

передавача здійснюється наступним чином. Частоти інтермодуляцыйних
випромінювань передавача можна визначити за формулою [81]:

fmnp  mf1  nf 2  pf x ,
де f1, f2  f х – частоти передавача; m,n,p – цілі числа.
Відзначимо, що неправильний вибір кроку сітки частот збудникагетеродина може привести до того, що на окремих частотах може
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утворюватися до 30 інтермодуляционних завад 3-го порядку і до 240
інтермодуляційних завад 5-го порядку. З нерівності (1.2) випливає, що
інтермодуляційні випромінювання повинні бути придушені на 60 ... 70 дБ.
Відомо, що завади в приймачі можуть надходити не тільки через
основний канал прийому, а й через неосновні канали прийому: побічний
канал прийому ПЧ, побічний канал прийому на дзеркальній частоті, побічні
канали прийому на комбінаційних частотах

 f Г  fпч  / 2

та

 2 f Г  fпч  ,

побічні канали прийому на субгармоніках частоти настройки приймача

 f Г  fпч  / 2

і дзеркальної частоти  f Г  fпч  .

Вибірковість приймача тропосферної компоненти по сусідньому
каналу повинна складати не менше 75 дБ, а радіорелейної компоненти – не
менше 85 дБ.
Середні частоти побічних каналів прийому визначаються наступним
чином:

fпк   mf Г  fпч  / p .
Побічний канал на ПЧ для тропосферного компоненти повинен бути
ослаблений на 80 дБ, а для радіорелейного компоненти – на 100 дБ.
Побічний канал прийому по дзеркальній частоті для тропосферного
компоненти повинен бути ослаблений на 70 дБ, а для радіорелейного
компоненти на 90 дБ.
Комбінаційні канали прийому на гармоніках гетеродина з частотами

2 f Г  fпч , 3 f Г  fпч повинні бути ослаблені на 70 дБ і на 85 дБ відповідно.
Нелінійні

побічні

канали

прийому

з'являються

на

частотах

fпк   mf Г  fпч  / p при p  2,3, в разі, якщо рівень вхідного сигналу
досить великий і піддається нелінійним перетворенням в змішувачі
приймача, в результаті чого в змішувачі утворюються його гармоніки ( p  1) .
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Наприклад, взаємодія других гармонік сигналу, що заважає і
гетеродина ( p, m  2) призводить до появи напівдзеркального каналу на
частоті:

fпк  f Г  fпч / 2 .
Отримані значення свідчать про те, що вибірковість преселектора
приймача тропосферної компоненти, і особливо преселектора радіорелейної
компоненти, повинна бути дуже високою.
Дуже жорсткі вимоги пред'являються до діаграм спрямованості антен
МЦТрРРС. Антени тропосферної та радіорелейної компонент МЦТрРРС
можна вважати рознесеними на малі відстані, так як ще не сформовані їх
діаграми спрямованості. Тому треба знати розв'язку між антенами.
Найгірший випадок, коли перший бічний пелюсток діаграми спрямованості
антени тропосферної компоненти буде спрямований на основну пелюстку
діаграми спрямованості антени радіорелейної компоненти. Підбір зазначених
вище антен для тропосферної компоненти і для радіорелейної компоненти
МЦТрРРС забезпечує необхідну розв'язку.
Потужність випромінювання РВЗ розраховується наступним чином
[44]:
2 

2
2
2
Pk   R02 Ek / 240 Fk 0 , 0     Fk  ,  sin sin d d ,

00

(1.3)

де Ek – напруженість електричного поля в деякій точці в напрямку 0 , 0 
в дальній зоні на відстані R0 .
Вираз для Pk за формулою (1.3) можна обчислити, представивши
функцію двох змінних Fk  ,  у вигляді добутку функцій однієї змінної:

Fk  ,   Fk   Fk   ,

(1.4)

Вираз (1.4) можна інтерпретувати як уявлення діаграми спрямованості
антени у вигляді добутку діаграм спрямованості в вертикальній і
горизонтальній площинах.
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Тоді, вираз (1.3) з урахуванням наближеної рівності (1.4) можна
привести до виду:
2

  N1
 R02 Ek
  N2

2
2
  Fk n  sinn   Fk  n  sin n  ,
Pk  
2
120 Fk 0 , 0   N1N2    n1
  n1




(1.5)

де N1 – число розбиття проміжку  0,   при інтегруванні по  , N2 – число

1

розбиття проміжку 0,2  при інтегруванні по  , n   n   π / N1 – n-е
2

1

значення кута  ,  n   n   π / N2 – n-е значення кута  .
2

Додавання в (1.5) здійснювалося з кроком в один градус, тобто

N1  180 , N2  360 .
Розрахунок величини Ek здійснювався на основі методики [82] з
урахуванням її залежності від кординат  та 

для антени з двома

поляризаціями.
Варіюючи значеннями

Pk

і

Ek , визначалися значення діаграм

спрямованості Fk   і Fk   , а значить і діаграми направленості Fk  ,  .
Це дозволяє знайти реактивні складові імпедансів еквівалентної схеми
антени і нормований еквівалентний імпеданс Z экв , а потім і розв'язку [81]:

Lр  20lg Z экв .
Розраховане значення розв'язку становить ~ 26,5 дБ
Забезпечити таку величину L р можна застосовуючи комбінацію різних
способів підвищення розв'язки між антенами тропосферної та радіорелейної
компонент, розташованих на одному об'єкті.
На МЦТрРРС прийняті наступні заходи по збільшенню розв'язки між
антенами:
 визначено взаємне розташування антен, що відображено в Інструкції
по експлуатації станції;
 застосовано поляризаційне рознесення;
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 враховані спрямовані властивості антен і вплив конструктивних
елементів антенних систем, включаючи опорно-поворотний пристрій
тропосферної компоненти і телескопічну щоглу радіорелейної компоненти.
Наведемо характеристики неосесиметричної однозеркальної антени
тропосферної компоненти МЦТрРРС:
 коефіцієнт посилення антени - 39 дБ;
 рівень перших бічних пелюсток не більше - -15 дБ;
 рівень далекого бічного випромінювання не більше
в секторі ± 10 ° ... ± 30 ° - -30 ... -35 дБ;
в секторі ± 30 ° ... ± 90 ° - -35 ... -40 дБ;
 рівень заднього випромінювання не більше
в секторі від ± 90 ° до ± 180 ° – -45 дБ.
Опорно-поворотний пристрій забезпечує:
по азимуту ± 15 °;
по куту місця ± 5 °.
В якості антени радіорелейної компоненти МЦТрРРС застосовується
осесиметрична

однозеркальна

антена

(коефіцієнт

посилення

і

інші

характеристики визначаються з обраного діапазону частот). Діапазон роботи
радіорелейної компоненти МЦТрРРС визначається Замовником, виходячи з
«Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України» [83] і «Плану
використання радіочастотного ресурсу України» [84]:
- 1,7 ... 2,1 ГГц (Рекомендація МСЕ F.382);
- 5,85 ... 6,425 ГГц (Рекомендація МСЕ F.383);
- 6,425 ... 7,11 ГГц (Рекомендація МСЕ F.384);
- 7,25 ... 7,75 ГГц (Рекомендація МСЕ F.385);
- 7,9 ... 8,4 ГГц (Рекомендація МСЕ F.386).
Таким чином, жорсткі вимоги по ЕМС РВЗ, що знаходяться в складі
МЦТрРРС, свідчать про те, що розробка системи управління станцією
вимагає нестандартного підходу. У дисертації запропоновано застосувати в
якості керуючих сигналів ортогональні кусково-неперервні функції. Однак,
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це вимагає дослідження даного класу функцій з метою вибору найбільш
підходящої для вирішення науково-технічного завдання дисертації. Рішення
такого завдання складається з декількох приватних рішень завдання
дослідження.
Висновки по розділу 1
У першому розділі науково обгрунтовано застосування нового типу
телекомунікаційної

системи

НВЧ

діапазону

–

мобільної

цифрової

тропосферно-радіорелейна станції. Виконано аналітичний огляд тенденцій
розвитку

цифрових

тропосферних

і

радіорелейних

систем.

Основні

параметри та характеристики сучасних радіосистем зведено у порівняльні
таблиці, сформовані на базі даних закордонних джерел [1, 67-79].
Аналіз
комбінованих

табл.1.1

і

табл.1.2

багатоканальних

показав

радіосистем

перспективність
НВЧ-діапазону.

створення
В

якості

прикладів наведені оригінальні розробки корпорації Raytheon [1] та компанії
Tadiran [79], що демонструють напрями розвитку тропосферно-космічних
станцій (BLOS + SATCOM) та можливості організації зв'язку за схемою
«крапка-багатокрапка» (point-to-multipoint) для багатоканальних станцій НВЧ
діапазону. Особливістю даних рішень є можливість працювати в складній
завадовій обстановці.
Враховуючи наведені вище тенденції, в першому розділі дисертаційній
роботі найдено науково-технічне рішення та представлено опис і наведено
основні характеристики нової комбінованої радіосистеми НВЧ діапазону –
мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції [38]. Новизна такого
науково-технічного рішення підтверджена Державною експертизою. Дана
станція розроблена для одночасного використання двох типів зв'язку:
загоризонтного та прямої видимості. Кожен з типів зв'язку відповідає
функціонуванню цифрової тропосферного станції та цифрової радіорелейної
станції. Кожна компонента МЦТрРРС здатна працювати в трьох режимах:
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кінцевому, ретрансляції та ретрансляції з виділенням каналів в пункті
ретрансляції, що представлені на рис1.4 – рис.1.6. Така станція створена для
застосування в надзвичайних ситуаціях, як наприклад при техногенних
катастрофах і стихійних лихах, в пересіченій і гірській місцевостях, а також в
умовах збройних конфліктів.
Платформа МЦТрРРС є складним радіоелектронним об'єктом, у якого
передавальний НВЧ тракт, збудник-гетеродин і система управління є
загальними для тропосферної та радіорелейної компонент станції (рис.1.7).
Управління роботою МЦТрРРС здійснюється з єдиного для тропосферного
та радіорелейного режимів роботи об'єкта управління – виносного або
стаціонарного пультів управління.
В першому розділі дисертаційної роботи відзначено, що оцінку
внутрішньооб’єктової

ЕМС

слід

проводити

комплексним

підходом,

враховуючи ряд обставин.
По-перше, гостронаправлені антени тропосферної та радіорелейної
компонент

знаходяться

в

ближній

зоні

випромінювання.

По-друге,

тропосферна компонента здатна (в залежності від вимог до передавача)
випромінювати один кВт потужності і більше. По-третє, радіорелейна
компонента складається з двох напівкомплектів, кожен з яких може
працювати в своєму напрямі на кореспондента, а значить, на платформі в
цьому випадку буде перебувати більше двох радіовипромінювальних засобів.
При аналізі забезпечення ЕМС РВЗ, розташованих на одному об'єкті,
проведений частотний аналіз рівнів випромінювань різних видів. Зазначимо,
що розрахунок здійснювався з використанням відношень та нерівностей
(1.1) – (1.5), де величина Ek розкривається як Ek ( , ) для антени з двома
2

2

поляризаціями. Також враховується рівень випромінювання заднього
пелюстка.
Розрахунок допустимої потужності ненавмисної завади на вході
приймача для ТК складає – 140 дБВт, а РРК – -130 дБВт приймача.
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Розрахунок частот і рівнів інтермодуляційних випромінювань передавача
показав, що інтермодуляційні випромінювання повинні бути придушені на 60
... 70 дБ. Вибірковість приймача ТК по сусідньому каналу повинна складати
не менше 75 дБ, а РРК – не менше 85 дБ. Побічний канал на ПЧ для ТК
повинен бути ослаблений на 80 дБ, а для РРК – на 100 дБ. Побічний канал
прийому по дзеркальній частоті для ТК повинен бути ослаблений на 70 дБ, а
для РРК на 90 дБ. Отримані значення свідчать про те, що вибірковість
преселектора приймача ТК, і особливо преселектора РРК, повинна бути дуже
високою. Отримане значення розв'язки між антенами тропосферної та
радіорелейної компонент, розташованих на одному об'єкті, складає ~ 26,5 дБ.
Практична значимість отриманих в першому розділі результатів
підтверджується актами впровадження в навчальний процес (Додатки 2, 3).
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРТОГОНАЛЬНИХ КУСКОВОНЕПЕРЕРВНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЦТрРРС
2.1. Застосування ортогональних кусково-неперервних функцій в
системі управління МЦТрРРС
Розглянемо застосування ортогональних кусково-неперервних функцій
в системі управління МЦТрРРС на прикладі перевірки працездатності
розробленої телекомунікаційної системи НВЧ діапазону.
Використання неперервних сигналів, що описуються функціями
Уолша, в системі управління такого складного комплексу, як МЦТрРРС
вимагає високої швидкодії. До того ж функціонування такого комплексу
може здійснюватися в обстановці, коли «вироблення» сигналів управління
повинно здійснюватися за частки ... одиниці мікросекунд. В умовах завадової
обстановки, в т.ч. при впливі навмисних завад, сигнали повинні бути
завадостійкими. Сигнали на основі функцій Уолша відповідають цій вимозі
[7]. Тому, щоб досягти стійкої роботи система управління МЦТрРРС повинна
мати також високу швидкодію сигналів управління.
Під стійкістю системи управління будемо розуміти властивість системи
зберігати працездатність в умовах впливу різних дестабілізуючих факторів.
Стійкість системи управління визначається завадостійкістю, надійністю і
живучістю [36].
Завадостійкість

забезпечується

виконанням

необхідних

функцій

системи управління при впливі зовнішніх завад як навмисного, так і
ненавмисного характеру. Надійність системи управління забезпечується
збереженням у часі в встановлених межах значень всіх параметрів, що
характеризують здатність системи виконувати необхідні функції. Живучість
забезпечується виконанням необхідних функцій системи управління в умовах
впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів.
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Слід зазначити, що згідно [7, 34] завадостійкість є складовою
завадозахищеності системи зв'язку. Визначено, що одним із шляхів
підвищення завадозахищеності є застосування функцій Уолша [7]. Сигнали з
дискретною несучою мають більш широкий спектр в порівнянні з сигналами
з гармонічною несучою. Ці сигнали також мають властивість повної
ортогональної системи на заданому інтервалі. Важливо відзначити, що період
функцій Уолша є незалежним параметром по відношенню до частоти функції
[7]. Звідси випливає перспективність застосування сигналів управління на
базі функцій Уолша для телекомунікаційних систем, що функціонують в
складній електромагнітній обстановці, в тому числі і з точки зору
внутрішньооб’єктової ЕМС.
Тому для формування сигналів управління стійких до зовнішнього
впливу доцільно використовувати ортогональні кусково-неперервні функції.
Використання таких ортогональних функцій в якості базисних обумовлено
ще й тим, що з застосуванням мікропроцесорної техніки кусково-неперервні
функції

мають

переваги

перед

гармонічними

(синусоїдальними

і

косинусоїдальними), в тому числі і з точки зору швидкодії системи. У
термінології Хармута ортогональні кусково-неперервні функції називаються
несинусоїдальними [10].
В якості базисних функцій з кусково-неперервних ортогональних
систем функцій можуть застосовуватися системи функцій Радемахера,
Уолша і Хаара [11].
Найбільш вживаними серед кусково-неперервних ортогональних
функцій є функції Уолша. В основному це пов'язано з тим, що система
функцій Радемахера – неповна, а система функцій Хаара, крім перших двох
функцій, приймає на різних ділянках інтервалу три різних значення, одне з
яких нуль. Відзначимо, що на всіх ділянках інтервалу функції Уолша
приймають тільки одне з двох значень +1 або -1, що, безумовно, зручно для
цифрової обробки інформації із застосуванням мікропроцесорної техніки.
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Функції Уолша, що утворюють повну ортонормовану систему, можна
сформувати, утворюючи добутки ступенів відповідних функцій Радемахера

ri   . Спосіб побудови функцій Уолша з функцій Радемахера можна
виразити

аналітично

для

N  2n

будь-якого

у

вигляді

наступного

співвідношення:
n

wal (i, )   rk  

in  k 1 in  k

,

k 1

де  – підсумовування по модулю 2.
При зіставленні цих функцій з функціями Радемахера можна скласти
такі співвідношення (в даному випадку розглянуто перші чотири функції
Уолша):
,
,
,
.
Неважко також перевірити правильність співвідношень:

,
,
,
.
Отже, кожна функція Уолша wal (w, ) , що входить в систему з N  2n
функцій, є добутком ступенів перших n функцій Радемахера, причому

rn0    1 .
На рис. 2.1 показані перші вісім функцій Уолша.
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Рис. 2.1. Перші вісім функцій Уолша
Система управління МЦТрРРС повинна забезпечувати можливість
перевірки працездатності всіх елементів (пристроїв) станції «на себе», а
також роботу станції «по малому кільцю». У цьому випадку передавальний і
приймальний тракти обох компонент МЦТрРРС переключаються на
еквіваленти антен.
Перевірка працездатності станції передбачає можливість переходу з
одного режиму в інший при функціонуванні кожної з компонент станції, а
також і перехід з режиму роботи однієї компоненти на іншу.
В ході перевірки працездатності станції «на себе», а також роботи
станції «по малому кільцю», пульт управління виробляє тестовий пілотсигнал.
Далі відбувається настройка трактів по тестовому пілот-сигналу. При
цьому перевірка працездатності станції передбачає застосування сигналів з
різним відношенням сигнал/шум, що впливає на корисний сигнал.
Припустимо, що wal(i,θ) і wal(j,θ) – сигнали з ортонормованої системи
функцій Уолша. Нехай сигнал wal (i,θ) є корисним з заданим відношенням
сигнал/шум, a wal(j,θ) є тестовим пілот-сигналом.
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Енергія різницевого сигналу дорівнює:

(2.1)
.
В силу ортогональності функцій wal (i,θ) і wal (m,θ) при i ≠ j інтеграл

Тоді маємо:

Якщо по потужності (сигнал / шум) ці сигнали не збігаються (i ≠ j), то
енергія різницевого сигналу більше енергії кожного з них. Якщо ж сигнали
по потужності (сигнал / шум) однакові (i = j), то енергія різницевого сигналу
буде дорівнювати нулю, оскільки сигнали повністю компенсують один
одного. Ефективне значення амплітуди різницевого сигналу при i ≠ j стає
рівним

. Ефективне значення амплітуди різницевого сигналу при

i = j дорівнюватиме нулю
Зімітуємо дію завади

на корисний сигнал

Тоді аддитивну суміш сигналу з завадою можна записати в такий
спосіб:
.
Позначивши відношення ефективного значення амплітуди завади до
ефективного значенням амплітуди сигналу через x , тобто

, можна

визначити відносини ефективних значень суми завади і різницевого сигналу
для випадків i = j та i ≠ j за допомогою наступної формули:
,

(2.2)
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де

- ефективне значення амплітуди різницевого сигналу в разі

рівності по потужності тестового пілот-сигналу з корисним сигналом (i = j);
- ефективне значення амплітуди різницевого сигналу в разі не
рівності по потужності тестового пілот-сигналу з корисним сигналом (i ≠ j).
З рис. 2.2 випливає, що стійкість прийому буде залежати від
співвідношення рівнів завади і сигналу.

Рис.2.2. Графік залежності відношення ефективних значень суми
завади і різницевого сигналу від величини x
Проаналізуємо випадок, коли амплітуди корисного сигналу і пілотсигналу розрізняються.
Якщо сигнал wal (i, θ) має амплітуду A, а сигнал

- амплітуду

, то відповідно до (2.2) енергія різницевого сигналу при i = j буде
дорівнювати:
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Введемо нову змінну

Тоді ефективне значення амплітуди

різницевого сигналу в разі однакових за потужністю сигналів можна
записати в наступному вигляді:
.

(2.3)

Звідси видно, що залежність ефективного значення амплітуди
різницевого сигналу від співвідношення

носить лінійний характер.

Якщо сигнал wal (i, θ) має амплітуду A, а сигнал
амплітуду

має

, то енергія різницевого сигналу при i ≠ j буде дорівнювати:

(2.4)

Знайдемо величину третього інтеграла у виразі (2.4):
(2.5)
Ефективне значення амплітуди різницевого сигналу при i ≠ j можна
записати в наступному виді:
.

(2.6)

Використовуючи вирази (2.6) і (2.3), можна знайти відношення
амплітуд

і

, які характеризують рівень завадової обстановки:
(2.7)

Графік цієї функції наведено на рис. 2.3. З графіка видно, що при будьякому 0< <1 ефективне значення амплітуди різницевого сигналу у випадку
різних за потужністю сигналів, що описуються функціями Уолша, буде
більше ніж при відніманні однакових сигналів. Подібний підхід розглянуто в
роботі [12], але без врахування тестового пілот-сигналу.
При цьому, чим ближче амплітуда тестового пілот-сигналу буде
відповідати амплітуді корисного сигналу, тим більше буде різниця в
значеннях ефективних амплітуд.
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Рис. 2.3. Графік залежності ефективного значення амплітуди
різницевого сигналу від величини x
Функції Уолша описуються рядами вигляду:

Як відомо [85], найбільш уживаними є розкладання по системам власне
функцій Уолша, системі Адамара і системі Пелі.
З огляду на вимоги до стійкості системи управління необхідно
визначити який різновид функцій Уолша і яку систему розкладання слід
використовувати для вирішення сформульованого завдання (п.1.3). А також
провести аналіз чисельних методів для його вирішення.
Найбільш відомими чисельними методами є методи дискретизації,
серед яких виділяють метод колокацій, метод кінцевих різниць, метод
кінцевих елементів [37].
Метод колокацій зводить поставлене завдання до системи лінійних
алгебраїчних рівнянь відносно невідомих коефіцієнтів. Будучи простим за
задумом, застосовується відносно рідко:

по-перше, вибір колакоційних
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точок в кожному окремому випадку вимагає додаткового дослідження; подруге, метод вимагає високих порядків системи лінійних алгебраїчних
рівнянь.
В методі кінцевих різниць виділяється область множини точок, яка
називається сіткою. Початкове завдання також зводиться до системи
лінійних алгебраїчних рівнянь шляхом так званої різницевої схеми. Розв’язок
шукають в вузлах сітки, вибір кроку сітки індивідуальний та вимагає
окремого обґрунтування.
В методі кінцевих елементів розв’язок шукають в деяких малих
областях, які також виокремлюються з сітки. Існують різні способи побудови
кінцевих елементів. Часто використовується трикутна сітка, що зручна у
випадку криволінійної границі.
Подальший розвиток методів дискретизації пов'язаний з методом
декомпозиції, який дозволяє спростити будь-яку задачу незалежно від її
обсягу.
На

основі

методу

декомпозиції

В.В.

Нікольського

нами

запропонований метод розчленування структури на незалежно модельовані
частини. Це дозволить формувати різнорідні команди управління у єдиному
математичному «полі» за рахунок моделювання окремих незалежних частин
досліджуваного об’єкту.
Реалізації даного методу присвячений п. 2.3. дисертаційної роботи.
2.2 Аналіз функцій Уолша-Пелі та коду Грея для їх застосування в
системі управління МЦТрРРС
У разі неперервного сигналу зв'язок між входом і виходом генератора
Уолша в системі управління станцією задається в інтегральній формі. Нехай
задані

вибірок вхідного сигналу

.
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Вихідний сигнал дорівнює:
2n 1

y  x    ij pali ( xi ) pal j ( x j ) ,

(2.8)

i , j 0

де pal - функція Уолша-Пелі,

- вагова функція.

Матриця Уолша W симетрична та її елементи підкоряються умові:

wrs wrt  wr ,st .

(2.9)

Вихідний сигнал також можна записати у вигляді:
(2.10)
Використовуючи вираз (2.10) буде потрібно
множень.

Застосування

додаваннями та

рівності

(2.9)

операцій додавань та

дозволяє

обійтися

тільки

множеннями. Однак, застосування виразу (2.9)

вимагає наявності заданих значень вхідного сигналу.
Отже, кращим є застосування виразу (2.8), але це потребує доведення
рівномірної збіжності ряду. Це необхідно у випадках, коли ряд виду (2.8)
знаходиться під інтегралом. Наприклад, ряд Неймана, який є розкладанням
по функціям Бесселя, підставляється під інтеграл Зоммерфельда лише тому,
що цей ряд рівномірно збігається [86].
При використанні рядів за функціями Уолша-Пелі при їх підстановці в
вирази (2.4) та (2.5) виникають інтегральні функціонали видів:

J

 j pal (l , x j )dl ,
l 
j 1

1

(2.11)

J

*

pal
(
l
,
x
)
pal
(
l
,
x
)


dl.
j
j
j
l  j1

1

(2.12)

l2

l2

Абсолютна збіжність рядів функції Уолша доведена в [85].
Рівномірна збіжність ряду (2.8) буде доведена, якщо виконується
нерівність:
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(2.13)
де r - ранг функції pal (r, x). Запишемо вираз (2.13) наступним чином:
де

та при зростанні n і r швидко наближається до нуля.

Отже, коефіцієнти високих ступенів і рангів виявляються зневажливо
малими.
Хороша рівномірна збіжність ряду дозволяє зробити наступний
практичний висновок. Розкладання функцій Уолша-Пелі в ряд дозволяє не
враховувати коефіцієнти високих ступенів і рангів. Швидка збіжність ряду з
функцією Уолша-Пелі дозволяє забезпечити необхідну швидкодію системи
управління станцією.
Використання рядів системи Уолша-Пелі, що швидко сходяться
породжує необхідність у виділенні процедури подання ансамблю функцій
або в двійковому численні, або з використанням коду Грея.
Спосіб встановлення відповідності між символами канального алфавіту
(блоками символів вихідного двійкового алфавіту) і використовуваними
сигналами називається кодом Грея.
На практиці в якості швидкого алгоритму пов’язаного зі змінами за
координатами,
застосовуються

що

відбуваються,

різні

прийоми.

наприклад,
Зміна

при

координат

юстуванні

антен,

збільшує

число

послідовностей операцій. Тому в даному дослідженні пропонується
здійснити попередні перестановки з використанням коду Грея.
При використанні коду Грея ймовірність виникнення помилки в двох і
більш розрядах прийнятого блоку двійкових символів багато менше
ймовірності помилки тільки в одному з

розрядів [86]. Наприклад, код

Грея застосовується при передачі дискретних повідомлень в неперервному
каналі, коли використовується багатократна фазова маніпуляція.
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Сигнали системи управління, як зазначалося вище, повинні бути
завадостійкими. Звідси, використання коду Грея в порівнянні з позиційним
двійковим кодом є кращим [87]. Однак неменш важливою

вимогою до

системи управління станцією є швидкодія. І в даному випадку застосування
коду Грея дає значні переваги перед використанням двійкової позиційної
системи числення.
Це

можна

підтвердити

наступним

простим

прикладом

В системі управління для передачі керуючих сигналів використовується
кодування номера керуючого сигналу. Розглянемо випадок, коли необхідно
перемкнутися з сигналу з номером «3» на наступний сигнал, який має
відповідно номер «4». При використанні коду Грея та двійкового
позиційного коду можна спостерігати в даному випадку ряд відмінностей.
Кодування сигналів в обох системах представлено в табл.2.1.
Табл. 2.1. Подання кодових комбінацій в двійковій системі і коді Грея
Номер
Двійкова позиційна
Код
комбінації
система
Грея
«3»
0
1
1
1
0
0
↓
↓
↓
↓
«4»
1
0
0
1
1
0
Як видно з табл.2.1 в разі використання двійкового позиційного коду
зміна значень відбувається одночасно у всіх трьох розрядах, що може
привести як до виникнення затримок на лінії передачі, так і власне помилок в
самому коді, що передається. У разі коду Грея змінюється всього лише один
розряд, що мінімізує як можливість виникнення помилки, так і час затримки
при передачі самого сигналу.
Код Грея

складається

з цілих

чисел в двійковому поданні,

розташованих в такому порядку, що сусідні елементи коду відрізняються
тільки на значення одного розряду. Код будується, починаючи з нуля, при
чому кожний наступний елемент коду виходить з попередньою зміною
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одного максимально низького розряду. Будемо позначати номер елемента
коду Грея через

, вважаючи 0 нульовим елементом. У табл.2.2 наведено

12 перших елементів коду Грея.
Табл.2.2. Формування 12 перших елементів коду Грея

0

0

110

101

10

1

1

1

1

0

111

100

1

0

10

11

10

1

1000 1100 1000

3

11

10

1

0

1001 1101

1

0

100 110

100

2

1010 1111

10

1

101 111

1

0

1011 1110

1

0

Дійсно, для того щоб отримати

з

, потрібно додати по

модулю 2 до останнього вектору вектор тільки з однієї складової, відмінною
від нуля. Такий додатковий вектор називається i-м діадним збільшенням і
позначається як d(i). Маємо:

З розгляду таблиці видно, що d(i) збігається з останнім по значимості і
відмінним від нуля розрядом числа i. Тому при даному i неважко знайти
значення d(i). Також неважко отримати і

з i. Нехай, наприклад, число i в

двійковому поданні має вигляд:
Тоді всі розряди

можуть бути підраховані за формулою:

Такий підхід дозволяє замість звичайного позначення порядку функцій
Уолша отримати порядок Пелі, коли запропоновано код Грея.

Будемо

позначати функції, введені Пелі, через pal(i,x), а вихідні функції Уолша через
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wal(i,x), де i – ціле число, x – дійсне число з відкритого інтервалу (0,1).
Відзначимо наступне:
Дійсно, якщо взяти систему Пелі, то виходять такі переваги.
По-перше,

функції

pal(i,x)

пов'язані

простішими

рекурентними

співвідношеннями. Так, для

На противагу цьому:

.
По-друге, функція pal(i,x) може бути представлена як добуток функцій
Радамахера.
По-третє, функції Уолша є власними функціями різницевих рівнянь і
що рівняння, які породжують pal(i,x), простіші.
Тому, код Грея з'являється природним чином при розгляді утворення
функцій Уолша. Крім того, є суттєві переваги обчислювального порядку при
перетворенні коду Грея в двійковий позиційний код.
Як було показано неважко отримати

з i. Зворотня операція вимагає

значно більшого часу, оскільки розряди числа i доводиться визначати
рекурсивно:
Тому, для обчислення i потрібно n циклів машинного часу.
Таке перетворення може бути виконано за допомогою мультивібратора, що
чекає з двома положеннями стійкої рівноваги. Можливо побудова
n

послідовності Уолша з 2 елементів по послідовності s, що складається з

2n – 1 елементів. А можливо, що

та i мають по n розрядів, хоча раніше

завжди дорівнювало 1, зараз перший розряд визначається значенням

. Ця

відміна враховується тим, що початкове положення мультивібратора 0.
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Таким чином вихід змінюється на 1 тільки після надходження 1 на вхід. Хоча
повне число розрядів вихідної послідовності дорівнює n + 1, додатковий
розряд не впливає на результат, оскільки він дорівнює 0.
Цей же спосіб при невеликій модифікації може бути використаний для
знаходження номерів послідовності дій, де потрібно виконати перехід від
коду Грея до двійкового позиційного коду. Зміна полягає тільки в
наступному: l множиться на 2, зсувається вправо і потім перевіряється
останній розряд. Однак досягти високої швидкодії системи управління
станцією можна не тільки на шляху використання рядів Уолша-Пелі, що
швидко сходяться та коду Грея, але і здійснивши правильний вибір способу
нумерації функцій у вигляді деякої системи [46]. Обґрунтування такого
вибору здійснюється в п.2.3.
2.3 Декомпозиція матриць функцій Уолша по системі Пелі
При вирішенні технічних завдань і завдань прикладної фізики функції
Уолша представляються у вигляді деякої системи. Залежно від способу
нумерації функцій розрізняють власне систему Уолша, систему Адамара і
систему Пелі. Ці системи, визначені на кінцевій множині точок, можуть бути
представлені

у

вигляді

квадратних

матриць,

що

відрізняються

розташуванням рядків.
В системі Уолша функції розташовані в порядку зростання числа
знакозмін або збільшення «частоти проходження» (термін вперше введений
Хармутом в [88]). У нашому випадку замість терміна «частота слідування»
будемо застосовувати термін «номер послідовності дій».
Для вирішення технічної задачі по управлінню таким складним
комплексом як МЦТрРРС потрібно скласти модель всієї сукупності
керуючих сигналів. Математично це можна зробити за допомогою
матричного обчислення. Для цього потрібно здійснити декомпозицію
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матриць функцій Уолша, що описують ансамбль керуючих сигналів
найбільш простим способом.
Нижче аналізується декомпозиція матриць функцій Уолша по системі
Адамара і Пелі. Аналіз безпосередньо по системі функцій Уолша здійснено в
[7].
Система Адамара може бути задана матрицею з елементами
елементами

,

з

де h - номер рядка, а x - номер стовпчика.

Ця матриця є «прямий добуток» ряду матриць:
(2.14)
де

.
Вид матриці

наступний:
,

де

–

номер

рядка,

а

–

номер

стовпчика

в

матриці

.
З цього випливає, що матриця

має вигляд:
.

Якщо уявити індекси h і x в двійковій системі числення,

то, елементи матриці Адамара

знаходяться зі співвідношення:
(2.15)

,

де

Матриця Адамара
Для

практичного

,

(2.16)

.

(2.17)

має розмір N×N, где N=2n.
застосування

функцій

Уолша

застосовується

процедура декомпозиції матриці функцій Уолша, тобто подання її у вигляді
добутку

простих

матриць,

більшість

елементів

яких

нулі.

Також
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застосовується процедура декомпозиції матриці Адамара. Однак для
вирішення технічних завдань використовувати функції Уолша і матрицю
Адамара не завжди зручно застосовувати.
Покажемо, що система Пелі є найбільш зручною для аналітичного
опису системи функцій Уолша. Номер функції в системі Пелі може бути
отриманий шляхом перетворення номера тієї ж функції в системі Уолша,
якщо скористатися процедурою утворення коду Грея. При цьому розряди
двійкового представлення номера послідовності дій:
пов'язані з розрядами двійкового представлення порядку Пелі:
наступними співвідношеннями:
,

(2.18)

.

(2.19)

Функції, що належать системі Пелі, визначають на інтервалі N=2n у
вигляді:

Система Пелі перетворюється в систему Адамара і навпаки при
двійковій інверсії номера функції. Це означає, що номер деякої функції
Уолша в системі Адамара має двійкове подання виду:
.

(2.20)

Слід зазначити, що процедура декомпозиції матриць Пелі і власне
Уолша

здійснюється

з

використанням

декомпозиціонованої

матриці

Адамара. Для цього проводиться перестановка вихідних даних з тим, щоб
отримати необхідну систему розташування вихідних даних. Ця операція
перестановки вимагає додаткових витрат машинного часу. Цього можна
уникнути шляхом безпосередньої декомпозиції матриць Пелі.
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Матриця Пелі виходить з матриці Адамара при перестановці рядків
останньої за законом двійковій інверсії. Тому на підставі співвідношень
(2.20) і (2.16), а також вирази (2.15), можна визначити елементи матриці Пелі
виразом, що має ту ж форму, що і (2.15):
n

a

( n)
p,x

 a
i 1

(i )
в ( i ) , x( i )

(2.21)

.

Врахуємо, що:
(2.22)

.
Представимо рівність (2.19) у вигляді:

(2.23)

,
де
,
,
.
Відзначимо, що

і

містять на один розряд менше, ніж p і x.

При фіксованому значенні
являє собою рядок матриці

перший співмножник в вираженні (2.23)

. Введемо позначення для рядків цієї матриці:
.

Тоді вираз (2.23) можна записати в матричному вигляді:

.

Матрицю
співмножників:

(2.24)

можна

представити

у

вигляді

(2.24)

добутку

двох
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,

де

(2.25)

- одинична матриця розміру 2×2.
Елементи другої матриці у виразі (2.25) є діагональними матрицями

розміру 2 × 2:
,
Оскільки матриця

(2.26)

є впорядкованою за елементами

, то її

можна представити у вигляді:

,

,
де

- елементи матриці
Матрицю

(2.27)

(2.28)

.

, представлену таким чином, в свою чергу можна

розкласти на множники.
Цю процедуру можна продовжувати до тих пір, поки не буде пройдено
n етапів декомпозиції.
У загальному вигляді матрицю
матриць:

можна представити як добуток
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(2.29)

Всі матриці

мають розмір N×N, оскільки елементи

мають вигляд:
(2.30)

,
де

— елементи матриці

.

Розглянемо тепер процес декомпозиції матриці Уолша.
Прийнявши до уваги рівності (2.19) і (2.22), для розрядів двійкового
представлення послідовності дій отримаємо такий вираз:
(2.31)

.
Якщо задана послідовність дій, то числа

можна отримати

наступним чином:
(2.32)

.
З урахуванням умови (2.31) елементи даної матриці

знаходяться з

виразу, що має ту ж зовнішню форму, що і вирази (2.18) і (2.21) для матриць
Адамара і Пелі:
(2.33)
Однак в цьому випадку набір чисел

є вже елементом коду Грея,

порядковий номер якого задається послідовністю дій

.

Тепер представимо так само, як це робилося раніше, вираз (2.33) у
вигляді добутку двох співмножників:
,

(2.34)
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(2.35)

де елементи нової матриці

меншої розмірності, ніж

,

(2.36)

Для елементів матриці

рівність (2.32) зберігає силу, проте в

цьому випадку i = 2,3, ..., n.
Отже, кожного разу вигляд рядка матриці
чисел

, що залежать від її номера

номера рядка вихідної матриці
При

числа

матриці

визначається набором

і значення старшого розряду

.

утворюють такий ряд {

}, при якому рядки

впорядковані за номерами послідовностей дій.

При

= 1 рядки матриці

номер рядка

виявляються переставленими, так що

вже не збігається з частотою проходження функції Уолша в

цьому рядку.
Характер цієї перестановки визначається тим, що набір чисел {

}є

елементом коду Грея.
Якщо при
де (i = 2,3, ..., n), то при

утворюється ряд чисел

,

утворюється ряд чисел

,

,

.
Тобто якщо рядки матриці

при

послідовності дій функцій Уолша, то при

розташовані номерами
розташування рядків буде

зворотним.
Чисельний приклад, який ілюструє це положення, наведено в табл.2.3.
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Таблиця 2.3 – Залежність порядку розташування рядків номерів
послідовності дій функцій Уолша від значення wі

Якщо взяти до уваги, що
раніше позначення для рядків матриці

і використовувати запроваджену
то рівність (2.34) може бути

представлено в матричному вигляді:

Матрицю

, записану таким чином, можна розкласти на множники:

(2.37)
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Елементи матриці
рядка

є діагональними матрицями, причому номер

збігається з номером послідовності дій, отже, процес декомпозиції

може бути продовжений. В результаті після n етапів декомпозиції маємо:

(2.38)

де елементи

визначаються виразом (2.31).

Слід зазначити, що в системах зв'язку при використанні функцій
Уолша в якості несучих здійснюється впорядкування по числу знакозмінних
на періоді функції по системі Уолша (упорядкування Уолша [7]). У даному
дослідженні для сигналів системи управління здійснено упорядкування по
системі Пелі [46]. До того ж кожний структурний об'єкт

може бути

незалежно змодельованим шляхом використанням виразів (2.11) та (2.12).
Таким чином, умовою, що найбільш задовольняє поставлене завдання є
декомпозиція матриць функцій Уолша по системі Пелі. Крім цього, в
матрицях використовуються функції Уолша-Пелі, які представляються
рядами, що рівномірно та швидко сходяться.
Висновки по розділу 2
В другому розділі визначено, що стійкість системи управління
визначається завадостійкістю, надійністю і живучістю. Проведений аналіз
показав, що можливість підвищення стійкості системи управління мобільної
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комбінованої багатоканальної станції НВЧ діапазону нового типу треба
шукати на шляху використання ортогональних кусково-неперервних функцій
в якості сигналів управління. Сигнали на основі функцій Уолша відповідають
цій вимозі.
В другому розділі були вирішені наступні завдання.
1. Аналіз і вибір системи ортогональних кусково-неперервних функцій,
виходячи з уявлення представлення функцій швидко збіжними рядами, що
продемонстровано на дослідженні виразів (2.8) – (2.13).
2. Аналіз системи упорядкування ансамблів ортогональних кусковонеперервних функцій.
В другому розділі досліджено, що в якості базисних функцій з кусковонеперервних ортогональних систем функцій можуть застосовуватися системи
функцій Радемахера, Уолша і Хаара. Серед недоліків системи функцій
Радемахера виділено, що вона є неповною, а система функцій Хаара, крім
перших двох функцій, приймає на різних ділянках інтервалу три різних
значення, одне з яких нуль, що досить ускладнює процес подальшого
представлення та обробки інформації. Щодо функцій Уолша, то вони на всіх
ділянках інтервалу приймають тільки одне з двох значень +1 або -1, що є
безумовною перевагою даних функцій для цифрової обробки інформації із
застосуванням мікропроцесорної техніки.
Вибір системи подання сигналів здійснювався серед системи Уолша,
системи Адамара і системи Пелі. В роботі показано, що система Пелі є
найбільш зручною для аналітичного опису системи функцій Уолша.
Представлення функцій Уолша по системі Пелі розкрито в виразах (2.18) –
(2.30). Проведено дослідження щодо рівномірної збіжності рядів функцій
Уолша-Пелі. Це дозволяє використовувати інтегральні функціонали (2.11) та
(2.12) при застосвуванні методу декомпозиції.
В другому розділі також запропоновано і обґрунтовано використання
коду Грея для представлення функцій Уолша по системі Пелі. Сигнали
системи управління повинні бути завадостійкими. В роботі наведені переваги
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коду Грея перед використанням двійкової позиційної системи числення. Для
практичного застосування функцій Уолша вибрано метод дослідження, що
застосовує процедуру декомпозиції матриці функцій Уолша. Застосований
метод декомпозиції з незалежним моделюванням структурних об’єктів
дозволив спростити опис ансамблю сигналів.
Слід відзначити, що в роботах [89, 90] показано застосування функцій
Уолша в різноманітних розділах сучасної математики, в тому числі в теорії
диференціальних рівнянь. Це також свідчить про перспективність та
правильність вибору системи подання сигналів, яка покладена в основу
реалізації послідовності операцій функціонування системи управління
МЦТрРРС.
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РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЬ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЦТрРРС
3.1 Математичний опис управління системою як розгалуженим
процесом з визначенням функцій пультів управління МЦТрРРС
Перш ніж отримати набір конкретних функцій, які виконує система
управління, побудуємо її модель у відповідності до задачі лінійного
програмування [91-93]. Моделюванням охоплені наступні алгоритмічні дії:
1) управління системою як розгалуженим процесом, функції якої
покладено на пульти управління;
2) власне модель системи управління, що містить різні за мірами
важливості об’єкти, серед яких виділяється генератор функцій
Уолша-Пелі;
3) процес

моніторингу

стану

об’єктів,

на

якому

базується

послідовність операцій функціонування системи управління.
На пульт управління покладається завдання управління, що за своєю
суттю відповідає розгалуженому процесу. В основі моделювання управління
системою з пульту покладено орієнтоване граф-дерево з вершинами

y0 , yi1 , yi1i2 ,..., yi1i2 ...i j ,..., yi1i2 ...im ,
де 1  i  k j ,1  j  m .
Позначимо через xi1i2 ...i j дугу графа, що входить в вершину yi1i2 ...i j як
представлено на рис.3.1. Приймемо, що кожна з дуг графа Г є станом деякого
динамічного процесу, еволюція якого описується наступним чином:

xi1...i j  fi1...i j ( xi1...i j ,i1...i j , t ) , 1  i  k j ,1  j  m ,



 

(3.1)

 

де xi1...i j (t ) , fi1...i j – вектор-функції в множині Rn , i1...i j – вектор-функції в
множині Rm , що визначені на інтервалах часу ti1...i j 1 , ti1...i j  , 1  i  k j , 1  j  m .
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y0

y1

y2

yi1

yk1

j 1

y11

y1i2

y1k2

yi1 i2

y2i2

y 11...1

yi1 i2 ...1

yi1 i2 ...i j

yk1 k2 j  2

j

yk1...k j

j

yk1 ...km j  m

y 11...1
m

Рис. 3.1. Граф-дерево управління системою як розгалуженим процесом
Функції i1...i j (t ) , 1  i  k j , 1  j  m назвемо управліннями.
Сукупність цих динамічних процесів утворює деяку множину, що і є
розгалуженим процесом.
Складові множини xi1...i j (t ) пов'язані між собою обмеженнями типу
графа. Моменти закінчення процесу xi1 ...i j позначимо через ti1 ...i j . При цьому ці
моменти часу ti1 ...i j одночасно є початком процесів xi1 ...i j 1 . Вважаємо, що

xi1...i j (ti1...i j )   ( xi1...i ji j 1 (ti1...i j ))

(3.2)

для всіх 1  i  k j , 1  j  m , де    ( x) – задана функція.





Значення векторів xi1...i j (ti1...i j ) , а також моменти часу ti1 ...i j вважаються
заданими.
Нехай задані початковий і кінцевий стани у вигляді:

x0 (t0 )  a0 , xi1i2 ...im (ti1...im )  ai1...im , a0 , ai1...im  const , i  1,2,..., km .

(3.3)
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Вектор-функції

x

i1 ...i j



(t )





визначаються вибором управлінь i1...i j (t )

так, щоб функціонал

 u t )

F ( xi1...i j

i1 ...i j

(3.4)

i1 ...i j

приймав мінімальне значення.

 
Ф( t , t )  0, t

Управління i1...i j задовольняють обмеження виду:
i1 ...i j

i1 ...i j

i1 ...i j 1

 t  ti1...i j .

(3.5)

Управління повинні задовольняти наступну умову:

 (t ), t  ti ...i , ti ...i  ,
 i ...i
 1 j 1 1 j 
i1...i j (t )   1 j
t  ti1...i j 1 , ti1...i j  .
0,

(3.6)

Завдання про відшукання мінімуму функціоналу (3.4) при умовах (3.1)
– (3.3) і (3.5) є завданням управління розгалуженими процесами, що є
основою моделювання роботи пульта управління.
До сих пір розглядалося дерево, в якому з кожної вершини yi1...i j на рівні

j виходить однакова кількість дуг xi1 ...i j 1 . Слід відзначити, що це ніяк не
обмежує загальності завдання, оскільки кожне дерево можна доповнити до
мінімального описаного вище графа, додаючи нові дуги xs .
Крім графа-дерева (рис.3.1) моделювання передбачає процес, що
описується графом, який зображено на рис. 3.2.

x1 (t ' )  x3 (t ' )
x1 (t )
x1 (t0 )  x2 (t0 )

x3 (t )

x2 (t )

x4 (t )

x2 (t '' )  x4 (t '' )
Рис. 3.2 Граф 4-х процесів

x3 (t1 )  x4 (t1 )
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Нехай задано моменти часу t0 та t1 , в момент t0 починаються процеси

x1 (t ) та x2 (t ) і тривають до моментів t ' та t '' відповідно до рівнянь:
f1( x1,1, t )  0, t0  t  t ' ,
f2 ( x2 ,2 , t )  0, t0  t  t '' .
В моменти t ' та t '' починаються процеси x3 (t ) та x4 (t ) і тривають до
моменту t1 відповідно до рівнянь:

f3 ( x3 ,3 , t )  0, t '  t  t1,
f4 ( x4 ,4 , t )  0, t ''  t  t1.
Задані початковий і кінцевий стани:

x1 (t0 )  a1, x2 (t0 )  a1; x3 (t1)  a2 , x4 (t1 )  a2.
На управління накладено обмеження:

 

Ф( i1

14

, t )  0.

Поза відповідними проміжками часу процес управління будемо
довизначати нулем як представлено у виразах:
'

 j (t ), ti  t  t ,
 j (t )  
'

 , i  0,1, j  1,3;
t

t
,
t
0,
i



''

 j (t ), ti  t  t ,
 j (t )  
t  ti , t ''  , i  0,1, j  2,4.
0,


Зі схеми графа на рис.3.2 видно обмеження в точках t ' та t '' :

x1 (t ' )  x3 (t ' ), x2 (t '' )  x4 (t '' ).
Завдання полягає в знаходженні мінімуму функціоналу
I  F (xi 14 ,i 14 , t ' , t '' ).

Це завдання зводиться до завдання управління з параметрами з
використанням перетворення:

t  ti  (t '  ti ) , t  ti  (t ''  ti ) , i  0,1,  0,1.
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Якщо граф має вигляд, представлений на рис. 3.3, то в завдання може
бути введена фіктивна змінна – момент часу t '' на відрізку t0 , t1  .

x1 (t0 )  x2 (t0 )

x1 (t1 )  x3 (t1 )

x1 (t )

x3 (t )

x2 (t )

x2 (t ' )  x3 (t ' )
Рис. 3.3 Граф 3-х процесів
В результаті отримується граф, представлений на рис. 3.4, того ж виду,
що й на рис. 3.2.

x1 (t0 )  x2 (t0 ) x1 (t ) x1 (t '' )  x1 (t '' ) x1 (t ) x1 (t1 )  x3 (t1 )
x3 (t )

x2 (t )

x2 (t ' )  x3 (t ' )
Рис. 3.4. Граф 3-х процесів з фіксацією проміжного стану
Вище показано як завдання управління розгалуженими процесами
зводиться

до

завдання

управління

з

параметрами,

яке

більше

використовується на практиці.
Перейдемо до фізичної інтерпретації отриманих результатів.
Управління станцією здійснюється зі стаціонарного пульта управління
або виносного пульта управління, кожен з яких має в своєму складі генератор
функцій Уолша-Пелі.
Функції, як стаціонарного, так і виносного пультів управління є
ідентичними [44,45].
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Розглянемо основні функції, які виконує пульт управління:
- подача електроживлення на всі складові частини станції;
- встановлення режимів роботи;
- встановлення швидкості передачі;
- управління електронними ключами;
- включення/ виключення передавачів НВЧ в двох діапазонах;
- включення / виключення збудника-гетеродина в двох діапазонах;
-

управління

системою

адаптивного

регулювання

потужності

передавача з контролем вихідної потужності НВЧ в розкриві випромінювача;
- управління системою адаптації по частоті;
- «кільцева» перевірка станції (автономний контроль) з перемиканням
роботи станції на еквівалент антени;
- сигналізація і контроль працездатності станції, індикація про
загальний стан справності апаратури (сигнал «Аварія»);
- юстування антен, контроль їх положення по азимуту і по куту місця;
- контроль рівня випромінювання в антенах;
- управління опорно-поворотним пристроєм антен тропосферної
частини станції;
- підйом і опускання телескопічних щогл;
- контроль вхідної потужності на вході приймача НВЧ і на вході
демодулятора модему;
- контроль працездатності всіх частин станції;
- контроль втрати достовірності інформації, що передається;
- контроль рівня АРП приймального тракту;
- контроль встановлених швидкостей роботи станції;
- контроль роботи системи ТУ-ТС;
- здійснення переходу на резервні хвилі;
- контроль за станом бортової електромережі;
- передача службової інформації про встановлення зв'язку;
- ведення службового зв'язку по двом службовим каналам (СК-1, СК-2).
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Складові частини станції мають місцеві органи управління і контролю,
які дублюються відповідними органами управління на пульті управління.
Тому, система управління МЦТрРРС складається не тільки зі стаціонарного і
виносного пультів управління, але і периферійних пристроїв управління.
Організація зв'язку виносного пульта зі стаціонарним пультом і самою
станцією здійснюється двома способами:
- радіоканал за стандартом ZigBee / IEEE 802.15.4 з використанням
малогабаритного модуля XBee-PRO (робоча частота 2,4 ГГц, радіус дії у
вільному просторі до 1200 м);
- провідний канал за стандартом Ethernet (коаксіальний кабель
довжиною 100 ... 250 м в залежності від вимог Замовника).
Додаткові функції виносного пульта управління:
- переговори з оператором, що знаходиться в станції;
- зв'язок зі стаціонарним пультом управління;
- вихід на гучномовець пульта управління.
На закінчення відзначимо, що при виконанні команди на пульті
управління видається сигнал «ЛОГ 0» або сигнал «КОРПУС». При
невиконанні команди або при сигналі «Аварія» видається сигнал «ЛОГ 1»
або сигнал «ОБРИВ ЛАНЦЮГА».
Таким чином, в МЦТрРРС вперше в розроблюваних вітчизняних
засобах зв'язку застосовуються керуючі сигнали на функціях Уолша-Пелі
[46]. Слід зазначити, що система управління може використовувати як
командну, так і програмну інформацію для формування керуючих дій.
Командна інформація – це та інформація, яка негайно виконується.
Програмна інформація, яка іноді називається «числовими командами»,
містить числові значення будь-яких параметрів, які треба змінити в заданий
час. Зазвичай така інформація спочатку запам'ятовується в оперативній
пам'яті пульта управління. Розроблена послідовність операцій містить обидва
типи інформації і відповідні їм сигнали управління [49].
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Для роботи в мережі зв'язку передбачено, що система управління
МЦТрРРС [48] будується відповідно до рекомендації МСЕ М.3010 [94]. Це
означає, що система управління мережею будується за ієрархічним
принципом і має три основні рівні (від простого до складного):
• Element Management System (EMS);
• Network Management System (NMS);
• Telecommunications Management Network (TMN).
Стосовно до мережі МЦТрРРС EMS представляє загальну систему
управління обладнанням РРК і ТК станції.
Система NMS є системою управління всією комбінованої лінією
зв'язку, що включає радіорелейні і тропосферні інтервали.
Система TMN є системою управління транспортною мережею з
єдиного пункту управління, що включає комбіновані лінії зв'язку МЦТрРРС і
лінії зв'язку, побудовані іншими радіорелейними і тропосферними засобами
зв'язку.
На рівні NMS здійснюється переконфігурація комбінованої лінії
зв'язку, побудованої на МЦТрРРС, усунення аварій, контроль якості зв'язку
та безпеки мережі.
При переконфігурації лінії система EMS здійснює перебудову роботи
кінцевого обладнання МЦТрРРС, і якщо необхідно «перенацілювання»
антенних систем.
Система TMN в процесі управління усуває аварії на всій транспортній
мережі, переконфігуровує її відповідно до команд пункту управління,
здійснює контроль за характеристиками якості переданої інформації і
контролює безпеку мережі.
Наприклад,

аварійні

сигнали

системи

SNMP

(Simple

Network

Management Protocol) передаються за допомогою строкових аварійних
повідомлень, які автоматично зберігаються в журналі подій [48].
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3.2 Математичний опис вибору об’єкту системи управління по мірі
важливості з аналізом схем генераторів функцій Уолша-Пелі
Розглянемо модель побудови мір важливості для об'єктів, які входять в
систему управління. Відомо кілька підходів до введення мір важливості.
Відомо, що різні пристрої системи несуть різне робоче навантаження.
Якщо потрібно впорядкувати пристрої за важливістю і приписати число, що
визначає важливість таких пристроїв, то створити таку модель стає вельми
важко.
Існує кілька підходів до введення міри важливості. Так, в задачах
розпізнавання образів, що задаються набором ознак, важливість ознаки в
розпізнаванні може бути задана як монотонна функція від частоти повторів і
ступеня виконуваності ознаки на об'єктах системи.
Модель побудови мір важливості ґрунтується на наступних умовах:
а) міра важливості P(i ) повинна обчислюватися для складних
систем, де i – об’єкт системи;
б) необхідне обґрунтування введення величини P(i ) ;
в) визначення величини P(i ) має підходити для широкого класу
різних систем.
Введення міри важливості при побудові даної моделі засновано на
наступному:
1) задано розподіл системи на об’єкти 1, 2 ,..., n ;


3) визначена функція   z  , що характеризує важливість задач
множині Z  ;
4) визначена величина t  z  як час рішення задачі z системою  ;
2) задано множину задач Z , яку розв’язує система управління;

z на
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5) для всіх i , i  1,2,..., п , визначена величина t i z

– час розв’язку

задачі z при видаленні об’єктів i з системи  ;
Якщо умови 1) – 5) дотримані, то запропонована нами модель дозволяє
вводити величини P(i ) незалежно від виду системи  .
Мірою важливості P(i ) об'єкту в системі називається величина:

     z  t  z   t  z d z.

P(i )  1/ Z

i

(3.7)

z

Важливість об’єкту в системі визначається як

min
i 2

P(  i )
.
i 1

(3.8)

Якщо після видалення об’єкту i система  стає функціонально
неповною, то природно вважати важливість об’єкту i нескінченно
великою.
Зауважимо, якщо на об’єкті i не реалізується мінімум величини

P( i )
або цей мінімум реалізується на декількох об’єктах, то важливість
i 1
елемента i дорівнює нулю. Об’єкт i має ненульову важливість в тому і
тільки тому випадку, коли на ньому і тільки на ньому реалізується мінімум
величини

P( i )
. Тут мінімум береться по всім об’єктам i , що залежать не
i 1

менше ніж від двох змінних.
Основною ознакою важливості є неперервність роботи системи



управління (величина t z
безпосереднього



у виразі (3.7)). Під часом t z

функціонування

всієї

системи.

розуміється час

Фізично

системою

управління є пульт управління, який складається з наступних об’єктів:
панель управління (інтерфейс користувача); генератор функцій Уолша-Пелі,
що формує сигнали відповідно до послідовності операцій функціонування;
панель індикації (монітор).
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З запропонованого математичного опису випливає, що при визначенні
найбільш важливого

об’єкту, який відповідає умові

(3.8), є генератор

функцій Уолша-Пелі, що формує сигнали відповідно до послідовності
операцій функціонування. Тому вибір реалізації такого об’єкту є важливим
етапом дослідження.
Проведемо аналіз існуючих рішень. Відомі різні методи генерування
функцій Уолша у вигляді послідовностей двійкових одиниць при заданій
частоті проходження. Метод генерування функцій Уолша так, як і при
генеруванні двійкових групових кодів по суті використовує «жорсткі» схеми,
які не підходять для генерування послідовностей довільної довжини. Є більш
загальний метод, однак в ньому потрібно застосовувати процес «копіювання»
для

якого

потрібно

запам'ятовувати, принаймні, половину довжини

послідовності Уолша.
Для системи управління станцією необхідна така послідовність
операцій, яка здатна працювати при швидкому процесі кодування. Реалізація
цієї послідовності операцій можлива на простих схемах.
Нехай підраховано значення

, де [a] позначає цілу частину числа a.

Це значення дорівнює числу змін знака в кожній з половин інтервалу (0,1/2) і
(1/2,1). Далі в залежності від того, непарне або парне i/2, таким же чином
визначають, чи відбувається зміна знаків в точках 1/4 і 3/4. Залежно від
парності або непарності [i/4] потім визначається, чи відбувається зміна знаків
в точках 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Процес триває до тих пір, поки не буде отримано
результат

,

, що вказує, що всі точки зміни знаків локалізовані.

Оскільки wal(i,0) = 1, то починаючи з нуля функція зберігає значення +1 до
першої точки зміни знака, після якої вона зберігає знак -1 до наступної точки
зміни знака і т. д. Таким чином, при відомих розположеннях точок зміни
знаків побудова функції wal(i,x) виконується дуже просто.
Якщо число i представлено в двійковій записі
необхідність у фактичному обчисленні

, то відпадає

при k = 1,2, ..., n. Дійсно, в
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цьому випадку відразу без будь-яких обчислень видно парне або непарне
число i, оскільки при
чином, число
випадку

число парне, а при

парне при

непарне. Таким же

і непарне при

парне при

.

і непарне при

У загальному

. Якщо

, то

повинні відбуватися зміни знаків в точках:
.
Якщо ж

, то в цих точках знаки залишаються незмінними.

Побудуємо послідовність s, що складається з
значенню

(3.9)

двійкових одиниць. Нехай

в двійковому поданні i відповідаєте в s

одиниць, a

таке ж число нулів. Таким чином, побудова послідовності s
проводиться послідовним повторенням значень розрядів в числі i. З
міркувань симетрії ці розряди повинні бути рівномірно розподілені в
послідовності s на відстані

розрядів один від одного. Звідси слідує що
(3.10)

.

Для того щоб отримати послідовність Уолша, послідовність s
підводиться до мультивібратора, що очікує з початковим положенням,
відповідним 1. Коли з послідовності s надходить 1, то мультивібратор
перекидається на 0, повертаючись до 1, якщо наступний розряд послідовності
s дорівнює 1, або зберігає значення нуля, якщо наступний розряд дорівнює 0.
Таким чином, після подачі на вхід мультивібратора послідовності s з
двійкових одиниць, відповідних зміні знаків функції Уолша, на виході
мультивібратора отримуються

значень самої функції Уолша.

Описана процедура виражається наступною формулою:
або

.

(3.11)

Відповідний процес може бути апаратно реалізований багатьма
способами. Один з них показаний на рис. 3.5.
Максимальна довжина послідовності s в даному випадку становить 16
розрядів. За рахунок застосування додаткового мультивібратора

FF в

наведеній схемі вдалося виключити велике число суматорів за модулем 2.
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Рис. 3.5. Схема для генерації функцій Уолша-Пелі
Крім того, ця схема дозволяє при необхідності генерувати і більш
короткі послідовності Уолша. Так, наприклад, якщо i складається тільки з
трьох розрядів, то до мультивібратора потрібно підвести лише перші сім
розрядів, в результаті чого вийде послідовність w з восьми розрядів.
Припустимо, що i = 5 = 101, тоді s = 1011101. Виходу мультивібратора в
даному разі відповідає значення 100101110.
З іншого боку, вираз для послідовності s, наведений у виразі (3.10),
дозволяє виявити просту закономірність в утворенні послідовності, яка
вказує на можливість використання методу копіювання для її побудови.
Дійсно,

отримується копіюванням

копіюванням

–

,

копіюванням

,

і т. д.

Можна повністю виключити необхідність в запам’ятовуванні даних,
якщо будувати розряди послідовності s один за іншим і негайно підводити їх
на вхід мультивібратора. Такий метод виявляється більш повільним, тому що
перед тим як видати черговий розряд послідовності s, слід вирішити
заздалегідь, який з розрядів i потрібно використати. Одна з можливих схем,
що реалізують цей метод, показана на рис. 3.6. Максимальна довжина
послідовності s в даному випадку становить 16 розрядів, але також можливо
генерувати і більш короткі послідовності Уолша.
Якщо порівняти вираз для s (3.9) зі значеннями

, наведеними в

табл.2.2, то видно, що нижні індекси в розрядах i, що утворюють
послідовність s, збігаються з

.

106
&
AG

i1
i2
i3
i4

101010101010101
010001000100010
&
AG

000100000001000
&
AG

000000010000000
&
AG

T
FF

i

w0=1

Рис. 3.6. Схема генерації функцій Уолша-Пелі без застосування пам'яті
Більш того, порівняння (3.11) з (3.9) показує, що w утворюється з s, так
само як

перетворюється в i. Звідси випливає, що код Грея з'являється

двічі в процесі побудови функцій Уолша-Пелі.
Проаналізуємо деякі відомі варіанти побудови генераторів функцій
Уолша, які були запропоновані Хармутом в [88].
На рис. 3.7. показана схема для генерування періодично повторюваних
функцій Уолша

або

та

, заснована на теоремі

множення функцій wal(j,θ).

Рис. 3.7. Генератор періодичних функцій Уолша
На рис. 3.7. позначено: Т – тригер; П – перемножувач.
Тригери

T1-T3
,

дають

на

виході
.

функції

,
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Перемножувачі, показані на рис. 3.7, утворюють з цих функцій
Радемахера повну систему функцій Уолша sal (1, ), cal (1, ),..., sal (4, ) . В
якості функції

використовується постійна позитивна напруга.

Перемножувачі є перемикачами, що діють відповідно до табл.3.1, так
як функції Уолша приймають тільки значення ± 1.
Таблиця 3.1. Таблиця істинності перемножувача двох функцій Уолша
Вхідні значення
+1
+1
+1
-1
-1
+1
-1
-1

Вихід
+1
-1
-1
+1

Порівняння табл.3.1 з таблицею істинності напівсуматора (табл.3.2)
показує, що в якості перемножувача на рис.3.7 можна використовувати
напівсуматори, якщо домовитися приймати позитивну напруга
негативне напруга

за 0,

за 1. Узагальнення схеми для генерації функцій з

великими значеннями i не викликає труднощів.
Таблиця 3.2. Таблиця істинності напівсуматора
(Логічний елемент «Додавання по модулю два»)
0
0
1
1

0
1
0
1

+1
1
1
0

Розглянемо генератор функцій Уолша, який має 20 рахункових
тригерів, а не чотири, як показано на рис. 3.7. В цьому випадку можна
отримати 220 = 1 048 576 різних функцій Уолша. Для генерації будь-якої з
цих функцій потрібно 19 напівсуматорів, точність їх частості буде залежати
від стабільності генератора тактових імпульсів, що керує тригерами. Тут не
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виникає проблем дрейфу або уходу параметрів. Корисно порівняти
складність такого генератора зі складністю частотного синтезатора, що
генерує мільйон окремих синусних функцій. З іншого боку, час перемикання
самих швидкодіючих імпульсних схем укладено між 0,1 і 10 нс. Це обмежує
в даний час найвищу частість функцій Уолша величинами порядку 100 МГц
– 10 ГГц. Синусоїдальні коливання з такими ж частотами 100 МГц – 10 ГГц
були отримані раніше.
Генератор, зображений на рис. 3.7, не цілком придатний для великих
швидкостей перемикання, через що накопичуються затримки в логічних
елементах «Додавання по модулю два». Накопичення затримок вдається
усунути за допомогою схеми, наведеної на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Генератор функцій Уолша, що змінюються в часі
Принцип дії даного генератора заснований на використанні похідних
від функцій Радемахера. На рис. 3.8 позначено: Л – комірка двійкового
лічильника, Т – елемент затримки, D – формувач імпульсів, & – логічний
елемент І, OR – логічний елемент АБО, FF – тригер, РЗ – комірка регістру
зсуву або лічильника.
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Схема на рис. 3.8 містить лічильник Л з чотирьох комірок, який
створює функції Радемахера від

до

. Для прискорення

роботи лічильники запускаються паралельно.
При диференціюванні функцій Радемахера з’являються імпульси, що
запускають від
запускають від

до

. Отримані негативні імпульси, що

до

можна пропускати, а можна і не

пропускати через логічні елементи І від А1 до А4.
Негативні імпульси досягають елемента АБО і запускають тригер FF.
Які з імпульсів можуть пройти через вентилі І від &1 до &4, залежить від
напруг, які надходить на другі вхідні термінали вентилів та на рис.3.8.
показано, що ці напруги надходять з комірок лічильника або регістра
елементи зсуву С. Значення числа, накопиченого в цих комірках, дорівнює
параметру j функції на виході wal(j,θ) в двійковій формі.
Наступною

розглянемо

реалізацію

генератора

функцій

Уолша,

заснованих на використанні похідних функцій Радемахера.
Генератори, що формують сукупність функцій Уолша, що змінюються
в просторі необхідні для реалізації різноманітних лічильних фільтрів.
Слід відзначити, що простота формування різних типів пристроїв, що
генерують часові синусоїдальні функції є причиною того, що часові сигнали
використовуються в техніці зв'язку набагато більше, ніж просторові сигнали.
Нижче буде розглянуто кілька типів генераторів просторових функцій
Уолша. Буде показано, як поняття, характерні для часової області,
поширюються на просторову область.
Схема, наведена на рис. 3.9 є просторовим еквівалентом генератора
часових функцій, зображеного на рис. 3.8.
Генератор функцій Уолша, представлений на рис.3.10, містить чотири
ряди з восьми напівсуматорів, які розташовані так само, як функції від
до

.
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Рис. 3.9. Генератор просторових функцій Уолша wal(k,x), заснований на
використанні похідних функцій Радемахера

Рис. 3.10. Генератор просторових функцій Уолша, заснований на
використанні функцій Радемахера wal (2n - 1, х)
На рис. 3.10 позначено: А – напівсуматор, РЗ – комірки регістру зсуву
або лічильника. РЗ1 – РЗ4 це комірки регістру зсуву або лічильника, а
напівсуматори зображені у вигляді непомічених прямокутників.
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Розглянемо приклад:
.
Код Грея в такому випадку для числа 1001 буде дорівнювати 1101.
Нехай в комірках РЗ1 – РЗ4 записано число 1101. До чотирьох рядків
напівсуматорів

прикладено

наступні

напруги:

и

,

,

.

Легко перевірити, що вихідні напруги представляють функцію
.
Принцип дії цього генератора зводиться до множення функцій
Радемахера

і повністю аналогічний принципу дії генератора

тимчасових функцій Уолша, показаного на рис. 3.7. Напівсуматори,
зображені на рис. 3.10 суцільними лініями без номерів можуть бути прибрані
тому, що вхідна напруга завжди дорівнює +1 і вихідна напруга дорівнює
другій вхідній напрузі. Крім цього, можна прибрати напівсуматори,
зображені пунктирними лініями без номерів, якщо зробити чотири з'єднання,
показані пунктирними лініями. Отримана схема по суті збігається зі схемою,
наведеною на рис. 3.9. Генератор, що використовує функції

,

показаний на рис. 3.11.
Якщо число k записано в двійковій формі в регістрі зсуву або в
комірках лічильника від С1 до С4, то вихідні напруги представляють
функцію

. Наприклад, функції

значень

буде відповідати набір
.

У запропонованій схемі генератора Уолша застосовується множення на
матриці

Пелі

[44,46].

У

станції

сигнали

управління

виробляються

генератором функцій Уолша-Пелі. Можливі кілька варіантів побудови
генератора функцій Уолша-Пелі. Всі вони базуються на схемах генератора
Уолша, доповнених спеціальними схемними блоками.
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Рис. 3.11. Генератор просторових функцій Уолша, заснований на
використанні зсунутих функцій Радемахера wal (2S, x).
Відомо, що матриці Пелі P, породжувані функціями Пелі мають
елементи виду:

В станції сигнали управління виробляються генератором функцій
Уолша-Пелі. Можливі кілька варіантів побудови генератора таких функцій
[44].
1) Генератор функцій Уолша-Пелі заснований на перетворенні функцій
Уолша з функцій Радемахера.
Структурна схема такого генератора для 32 функцій показана на
рис.3.12. Чорними колами позначені логічні схеми рівнозначності, що
використовуються для множення кожної пари функцій. Прямокутниками
позначені тригери, що формують функції Радемахера. Логічна операція
рівнозначності при двох вхідних бінарних змінних дозволяє отримати на
виході «1» тоді і тільки тоді, коли обидві змінні однакові. У всіх інших
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випадках на виході – «0». Залежність вихідного значення операції
рівнозначності (перемноження) від двох вхідних змінних Х1 і Х2, приведена з
урахуванням того, що функції Уолша приймають тільки значення ± 1.

Рис. 3.12. Генератор функцій Уолша об’ємом 32 функції
Як перемножувач на рис. 3.12 можна використовувати схеми додавання
по модулю 2, якщо домовитися приймати позитивну напругу за «0», а
негативну напругу за «1». На рис.3.13 показана функціональна схема для
генерування 16 періодично повторюваних функцій Уолша wal (i, ) або
cal(i,) та sal(i,) [25]. Ця схема уточнює схему, представлену на рис.3.12.
Тригери Т1-Т4 дають на виході функції wal(l,) = sal(l,), wal(3,) = sal(2,),
wal(7,)= sal(4,) та wal(15,)= sal(8,). Перемножувачі (П), що показані на
рис. 3.13, утворюють з функцій Радемахера повну систему з 16 функцій
Уолша

sal(l,),

cal(l,),

...

sal(8,).

В

якості

функції

wal(0,)
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використовується постійна позитивна напруга. Узагальнення схеми для
генерування функцій з великими значеннями i не викликає труднощів.

Рис. 3.13. Функціональна схема для генерування 16 періодично
повторюваних функцій Уолша wal (i, ) або cal(i,) та sal(i,)
Основним критерієм для оцінки спотворень, які може мати система
функцій, що генерується є ортогональність. Мірою якості ортогональності є
величина відхилення положення переходів через нуль від нормованого
тимчасового растру. При цьому постійне зміщення системи функцій, яке не
залежить від нормованої частоти проходження i, щодо растра може бути
виключено управлінням фазою тактової частоти.
Якщо зсув системи функцій Уолша щодо тимчасового растра залежить
від i, то ортогональність системи спотворюється, причому абсолютна
величина цього спотворення росте зі збільшенням порядку системи функцій.
Схема генерування функцій, наведена на рис. 3.13, особливо чутлива до
цього, так як вона має різні затримки фронтів сигналів, що залежать від
номера i. З підвищенням порядку функцій, що генеруються помилки швидко
збільшуються через рекурсивний характер правила множення.
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Для усунення цього недоліку створена розширена система функцій, що
реалізується за допомогою логічних зв'язків функцій Радемахера. У цьому
випадку забезпечується мінімальна затримка фронтів функцій Уолша-Пелі,
що генеруються і практично не порушується їх ортогональність. Забезпечити
повну ортогональність можливо при використанні регістрів зсуву (СP) в
генераторах функцій Уолша.
2) Генерування функцій Уолша-Пелі може бути здійснено за
допомогою динамічних запам'ятовуючих пристроїв, виконаних на регістрах
зсуву.
З урахуванням попереднього запису системи функцій Уолша в
пристрій, що запам'ятовує на регістрах зсуву «послаблюється» можливість
порушення ортогональності функцій [25]. Це забезпечується одночасним
зчитуванням послідовностей функцій Уолша з регістрів зсуву за допомогою
синхронізатора. Виконання регістрів зсуву на сучасних інтегральних схемах
дозволяє створити запам'ятовуючий пристрій з мініатюрними габаритами
навіть при використанні системи функцій Уолша-Пелі з 64 послідовностей.
Проектування і створення генераторів функцій Уолша для великого
числа команд управління можливо із застосуванням спеціалізованих ВІС.
При цьому можливе використання як програмованих логічних інтегральних
схем (ПЛІС) або НВІС ПЛІС (programmable logic device – PLD) так і
різноманітних мікроконтролерів з можливістю їх програмування. Розвиток
такої елементної бази дозволяє створювати на одному кристалі процесорні
ядра і вирішувати практично будь-які завдання з побудови апаратнопрограмних систем управління.
3) Схемна реалізація генератора функцій Уолша-Пелі спрощується,
якщо спочатку отримати різні ортогональні функції orth(j,) конкретного
кодового блоку, а потім обчислити еквівалентні їм функції Уолша wal(i,).
Правило множення функцій Уолша наступне:
wal (i1,)·wal (i2,)=wal[i1i2,)],
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де  - додавання по модулю 2, i=0,1,2,…,-0,5≤≤0,5.
Генератор функцій Уолша-Пелі в цьому випадку представляє собою
комбінацію ланцюжка двійкових дільників, що складається з k двійкових
комірок, і [(2k-1)-k] вентилів еквівалентності.
Для генерування послідовності з восьми ортогональних функцій
orth(j,) величину j можна записати в двійковій формі у вигляді:
j = а02° + а121 + а222+ а323 + …+ аn2n,

(3.12)

де величини а приймають значення «0» або «1», j =0,1,2,…,(2k-1). Оскільки
для восьми ортогональних функцій k дорівнює 3, то потрібно три двійкових
розряди. Величини на виході двійкового дільника рівні j = 20, j = 21 і j = 22.
Решта ортогональні функції виходять за допомогою рівності (3.12).
Так, наприклад, j = 3 відповідає алгебраїчній сумі 20+21, а j = 7 –
алгебраїчній сумі 20+21+22, яка дорівнює 3+22. Знак алгебраїчного додавання
в схемі «+» відповідає логічному елементу еквівалентності.
На рис. 3.14 наведена схема генератора функцій Уолша-Пелі, коли їх
число дорівнює восьми.
Такти

j=20

j=21

j=22

ʘ
ʘ
ʘ
ʘ
orth
(1,0)

orth
(2,0)

orth
(4,0)

orth
(3,0)

orth
(5,0)

orth
(6,0)

orth
(7,0)

Рис. 3.14. Генератор функцій Уолша-Пелі на базі восьми
ортогональних функцій orth(j,)
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Символ ʘ позначає логічний елемент еквівалентності, який діє за
правилом 1ʘ1 = 0ʘ0 = 1 і 1ʘ0 = 0ʘ1 = 0, тобто як логічний елемент
«Виключюче АБО» з інверсією.
Відповідні вісім еквівалентних функцій Уолша-Пелі вказані в табл. 3.3.
Таблиця 3.3. Вісім еквівалентних функцій Уолша-Пелі
k=2
j

k=3
i

j

k=4
i

j

i

0

0

1

15

2

7

3

8

0

0

4

3

1

7

5

12

0

0

2

3

6

4

1

3

3

4

7

11

2

1

4

1

8

1

3

2

5

6

9

14

6

2

10

6

7

5

11

9

12

2

13

13

14

5

15

10

Схема генератора Уолша-Пелі, який використовується системою
управління МЦТрРРС, побудована на базі генератора Уолша, заснованого на
перетворенні функцій Уолша з функцій Радемахера (рис. 3.14) з додаванням
блоків, які формують впорядкування по Пелі.
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3.3 Математичний опис процесу управління та моніторингу стану
об’єктів системи з розробкою послідовності операцій функціонування
системи управління МЦТрРРС
Процес управління включає послідовність дій, які покладені на пульти
упраління станції [44,49].
Запропонована модель системи управління передбачає окрім функцій
безпосереднього управління об’єктами МЦТрРРС наявність моніторингу
станів цих обєктів та стану траси. Моніторингу підлягають:
- компоненти МЦТрРРС, її пристрої та окремі блоки;
- система адаптації по потужності (ALPC);
- система адаптації по частоті (моніторинг стану траси).
При моделюванні система адаптації по потужності та система адаптації
по частоті також є об’єктами.
Нехай Qi , i  1,2,..., т , – набір заданих об'єктів, що описуються за
допомогою вектора ознак і ресурсу.
Запропонована послідовність дій при моделюванні близька до
послідовності дій алгоритмів розпізнавання, заснованих на обчисленні
«оцінок» [95].
Для контрольованого в момент tk стану об'єкта L обчислюються
позитивні числові «оцінки» tjk (L) шляхом послідовного їх порівняння на
часовому відрізку функціонування системи t0 , tk  .
У процесі обчислення tjk (L) з метою відображення при моніторингу
ознак і ресурсу вводяться відповідні параметри.
В

результаті

вся

множина

послідовності

дій

моніторингу

представляється у вигляді кінцевого набору параметричних сімейств задач
розпізнання образів.
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В моделі вся множина послідовності дій моніторингу може бути
представлена у вигляді кінцевого набору параметричних сімейств аналогічно
задачам розпізнання образів. Для заданої сукупності об'єктів така задача
розв’язується одним з чисельних методів.
Нехай задано кінцевий набір об'єктів Qi , i  1,2,..., т , що змінюються в
часі та описуваних за допомогою набору ознак xi1 (t ),..., xin (t ), i  1,2,..., m , що
приймають свої значення з відповідних множин X1,..., X n .
Функціонування

кожного

об'єкта

характеризується

деякою

характеристикою, яка називається ресурсом. Під цим поняттям розуміється
степінь відповідності процесу функціонування об'єкта Qi його оптимальному
процесу функціонування.
Функціонування об'єктів обмежено деяким часовим відрізком t0 , tk  .
Зв’яжемо формально з кожним об'єктом Qi функцію

fi (t , xi1 (t ),..., xin (t )), i  1,2,..., m ,

(3.13)

що характеризує залежність зміни ресурсу об'єкта Qi від часу.
Запишемо послідовність дій моніторингу у вигляді виконання шести
етапів (5 етапів розрахунку оцінок tjk (L) і етап вирішального правила).
Випишемо етапи та можливі способи їх реалізації.
Етап 1. Міра близькості tk (Li , L) контрольованого стану L до стану Li
в множині ознак X1,..., X n в момент tk визначається наступним способом.
Як tk (Li , L) візьмемо міру близькості вектора ознак ( x1 (t ),..., xn (t )) до
вектора ознак ( xi1 (t ),..., xin (t )) , яка обчислюється відповідно до формул [95].
Етап 2. В якості оцінки стану L за станом Li в множині, точки якої
визначаються значеннями ознак і ресурсу, в момент tk маємо такі величини:

tk (Li , L)  tk (Li , L)  i fi (tk )  i (tk ) .
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Параметр  i відображає міру важливості станів і введений для обліку
відношень станів один до одного по величинам ресурсу.
Випадок tk (Li , L)  tk (Li , L) відповідає відсутності ресурсу.
Етап 3. Оцінка стану L за станом Li в фіксований момент часу ts :

ts ( Li , L)  zs ts ( Li , L),
де z s – параметр важливості моменту часу ts , 0  zs  1 .
Етап 4. Оцінки стану L за станом Li на відрізку часу t0 , tk  має
наступний вигляд:
k

tk ( Li , L)  ts ( Li , L).
s 0

Етап 5. Вирази міри близькості стану L до стану Li в момент tk за
допомогою оцінки tjk (L) має вигляд:
m

j
1
 ( L) 
 t (Li , L).
m j  m j 1 im j 1 k

tk
j

Етап 6. Вирішальне правило задамо наступним виразом

 j, tjk ( L)  tik ( L), i, j  1,2,..., m, i  j,
F ( L)  
i  j.
0,
Послідовність при моделюванні моніторингу станів об’єктів закінчено.
Отже, функціонування системи управління МЦТрРРС, як було
роглянуто

вище,

передбачає

формування

керуючих

дій,

що

відповідатитимуть функціям пультів управління та ведення постійного
моніторингу станів об’єктів і траси.
Відповідно до поставлених для системи управління завдань необхідно
розробити послідовність оперцій управління роботою МЦТрРРС [49]. Така
послідовність операцій не матиме чітко лінійної структури, оскільки повинна
передбачати варіанти вибору різних компонентів станції, їх режимів роботи і
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паралельно з цим вести моніторинг якості зв'язку та індикацію різних
параметрів самої станції.
Розроблена
управління

послідовність

наступна. Оскільки

операцій

функціонування

системи

передбачено наявність двох пультів

управління, то першою дією повинен бути вибір активного в даний момент
пульта управління (рис. 3.15). Їм може бути як стаціонарний, так і виносний
пульт управління в залежності від поставлених в даний момент задач. На
рис. 3.15 ця дія відбувається по блоку умови Х1:
- Х1(0) – призначає виносний пульт як основний елемент управління і
ця дія задається операцією Y1, після якої буде здійснюватися зв'язок зі
стаціонарним пультом і організація переговорів з оператором (операція Y2);
- Х1(1) – призначає стаціонарний пульт як основний елемент
управління, ця дія задається операцією Y3.
Наступним етапом роботи станції є включення всього обладнання
електроживлення станції. На рис.3.15 ця дія позначена операцією Y4.
Далі послідовність операцій передбачає формування сигналу перевірки
величини напруги на вході і виході стабілізатора. Якщо отримані значення не
відповідають номіналу, то формується сигнал «Аварія». На рис.3.15 ця дія
позначена як перевірка умови Х2, яка при необхідності (умова Х2(0) дає
негативний результат) формуватиме додаткову операцію Y5 для регулювання
напруг стабілізатора до номінального значення.
Після цього необхідно реалізувати за допомогою операції Y 6 роздільне
включення

напівкомплектів

радіорелейної

станції

і

тропосферної

компоненти. Операцією Y7 буде здійснюватися включення основного і
резервного обладнання та подача сигналів на всі складові частини
обладнання станції, у тому числі і на електронні ключі. Операцією Y8 буде
проводитися перевірка працездатності на себе всіх елементів (пристроїв)
станції. Якщо пристрій, що перевіряється працює не коректно (умова Х3(0)
дає негативний результат), то формується додаткова операція повторного
перезапуску пристрою Y9 і формується сигнал «Аварія».
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Рис. 3.15. Послідовність операцій управління роботою станції
(Початковий етап)
Слід зазначити, що для деяких пристроїв необхідна перевірка в
декількох режимах. Так для передавачів НВЧ і збудника-гетеродина
необхідно перевіряти включення / вимикання в двох робочих діапазонах.
Наступним етапом буде перевірка працездатності по «малому кільцю».
Для цього вводиться операція Y10, при якій передавальний і приймальний
тракти переключаються на еквіваленти антен, при цьому самі антени не
включені.
Перевірка по «малому кільцю» і виконання відповідного тестування
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обладнання проходить для кожної компоненти окремо.
За умовою Х4 здійснюється вибір об'єкта аудиту компоненти станції:
- Х4(0) – перевіряється РРК станції, яка задається операцією Y11;
- Х4(1) – перевіряється ТК станції, яка задається операцією Y12.
Обов'язковою дією при перевірці по «малому кільцю» є запуск пілотсигналу від збудника гетеродина (виконується по операції Y13) і перевірка
роботи компоненти станції на різних швидкостях. Даний блок оператора
передбачає формування сигналу з визначеним

відношенням сигнал/шум,

який впливає на корисний сигнал.
Так для радіорелейної компоненти по множинній умові Х5 можливий
вибір наступних швидкостей: Х5(I) - 64 кбіт/с; Х5(IІ) - 2 Мбіт/с; Х5(III) -155
Мбіт/c. Для тропосферної компоненти по множинній умові Х6 можливий
вибір наступних швидкостей: Х6(I) - 64 кбіт/с; Х6(IІ) - 2 Мбіт/с; Х6(III) -8
Мбіт/c. Перевірку кожної швидкості виконує відповідна операція Y14 - Y19.
Для завершення перевірки швидкості роботи і власне перевірки по
«малому кільцю» використовуються умови Х7 і Х8. Графічне зображення
послідовності операцій , яке демонструє перевірку працездатності «на себе»
компонентів і роботи станції по «малому кільцю», представлено на рис. 3.16.
Після закінчення перевірки «по малому кільцю» необхідно передавачі
НВЧ відключити (операція Y20).
Для активної роботи станції в будь-якому з режимів зв'язку для її
компонент необхідно провести юстування антен по азимуту і куту місця.
Запуск процесу юстування відбувається по операції Y21. Оскільки
радіорелейна і тропосферна компоненти мають роздільні комплекти антен і
супутнього їм обладнання, то і юстування для них повинно проводитися
окремо.
За умовою Х9 здійснюється вибір компоненти станції, для якої
виконуємо юстировку антен:
- Х9(0) – юстування для РРК станції (операція Y22);
- Х9(1) – юстування для ТК станції (операція Y25).
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Рис. 3.16. Послідовність операцій при перевірці працездатності
«по малому кільцю»
Для тропосферної компоненти необхідно виконати підйом антен
(операція Y23) і після введених оператором значень кутів місця і по азимуту
запустити роботу опорно-поворотного пристрою (операція Y24).
Для радіорелейної компоненти станції необхідно виконати підйом
телескопічної щогли разом з приєднаною антеною і коаксіальним кабелем
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(операція Y26). Далі після введеного оператором значення кута по азимуту
виконається безпосередньо юстування (операція Y27).
По завершенню юстування виробляється контроль наявності рівня
випромінювання в антенах (операція Y28) з включенням передавачів НВЧ і
виведенням на індикацію відповідного рівня (операція Y29).
Графічне зображення послідовності операцій, яке демонструє процес
юстування антен по азимуту і куту місця, представлено на рис.3.17.

Рис. 3.17. Послідовність операцій управління роботою станції
(Юстування антен для радіорелейної і тропосферної компонент станції)
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По завершенні юстування антен можна переходити безпосередньо до
налаштування окремих компонент станції на необхідні в даний момент
режими роботи (виконується входження в зв'язок і його підтримка в
подальшому).
Оскільки тропосферна і радіорелейна компоненти станції в будь-який
момент часу можуть працювати в різних режимах, тому для них вибір
режиму відбувається окремо один від одного.
За умовою Х10 здійснюється вибір компоненти станції, для якої
вибирається режим роботи:
- Х11(0) – настройка для радіорелейної компоненти станції;
- Х11(1) – настройка для тропосферної компоненти станції.
У кожної з компонент можливий вибір одного з трьох варіантів
режимів:
- Х12,13(I) – кінцевий режим роботи, який задається операціями Y31,35;
- Х12,13(IІ) – режим ретрансляції, який задається операціями Y32,36;
- Х12,13(IІІ) – режим ретрансляції з виділенням каналів (вузловий), який
задається операціями Y33,37.
Слід зазначити, що можливий ще один четвертий режим роботи, який є
загальним для обох компонент станції. Він передбачає передачу групи
цифрових

каналів

з

тропосферної

компоненти

на радіорелейну.

В

послідовності операцій, представленій на рис. 3.18, йому відповідає вибір
режиму Х12,13(IV) з виконанням операції Y34.
Вибір режиму роботи здійснюється оператором за завданням в
інструкції. Кожна з операцій Y31 - Y37 складається з набору дій, які необхідні
для виконання конкретного обраного режиму.
Серед базових налаштувань можна виділити установку робочих хвиль,
введення обмежень пов'язаних з роботою тільки одного передавача, вибір
швидкості передачі, налаштування на кореспондента та інше.
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Рис. 3.18. Послідовність операцій управління роботою станції
(Вибір режимів роботи)
За операції Y39 необхідно організувати службовий зв'язок, який може
бути розглянутий в двох ключових моментах:
- початковий контроль переговорів по службовому каналу (передача
службової інформації про встановлення зв'язку), який в мультиплексорі
виділяє спочатку вузькосмуговий канал. Як тільки один кореспондент
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«побачив» іншого, формується команда на перехід на роботу на параметри,
що задані;
- ведення службового зв'язку по двом службовим каналам (СК-1, СК-2).
Крім службової інформації активна робота станції також вимагає
постійного контролю необхідних параметрів для зв'язку (ця дія на рис.3.18
відповідає блоку операції Y40). Якщо відбувається відхилення параметра
заданим нормам (умова Х14 дає позитивний результат), то запускається дія по
регулюванню даного параметра (виконується одна з мікрооперацій блоку
Y41). До мікрооперацій контролю в пульті управління відносяться:
- контроль вхідної потужності на вході приймача НВЧ та на виході
демодулятора модему і рівня АРП приймального тракту (при відхиленні
відбувається автоматичне регулювання і посилення);
- контроль втрати достовірності інформації, що передається (якщо
менше заданого значення, то відбувається перебудова з використанням
адаптації по потужності і по частоті в залежності від компоненти);
- контроль встановлених швидкостей роботи (якщо швидкість не
відповідає, то необхідно або вибрати іншу або відрегулювати компоненти
для стабілізації обраної);
- контроль стану бортової електромережі.
В ході роботи МЦТрРРС оператор може змінити один режим роботи
станції на інший. В послідовності операцій управління на рис. 3.18 ця дія
відображена лінією зворотного зв'язку з блоком вибору режиму роботи до
тих пір, поки оператором не вибрано завершення роботи (умова Х15).
Окремими командами можливе включення системи життєдіяльності
екіпажу, як в стаціонарних, так і екстрених ситуаціях (наприклад, при
підвищенні радіаційного фону додатково включаються фільтро-вентиляційні
установки).
Кожна з операцій Yi, що представлена в послідовності операцій
управління, може містити кілька мікрооперацій y1, y2, y3, ..., yn, які будуть
відповідати за окремі компоненти та обладнання станції. Описані вище
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умови Xi також можуть мати кілька змінних x1, x2, ..., xn для реалізації кількох
умов перевірки одночасно.
Множинній умові вибору Xi на пульті управління відповідають кнопки
і ключі. Їх використання спрощує роботу оператора в польових умовах без
необхідності введення спеціальних команд в терміналі.
Інтерфейс пульта управління і його програмна модель [50], які
реалізовані відповідно до розробленої послідовності операцій управління
[49], представлені в розділі 4.
Висновки по розділу 3
Модель единої системи управління МЦТрРРС включає:
1) математичний

опис

управління

системою

як

розгалуженим

процесом;
2) математичний опис вибору об’єкту системи управління по мірі
важливості;
3) математичний опис процесу управління та моніторингу стану
об’єктів та стану траси.
Фізична інтерпретація положення 1) заключається у визначенні
функцій пультів управління МЦТрРРС. Управління станцією здійснюється з
виносного пульта управління або стаціонарного пульта управління, кожен з
яких має у своєму складі генератор функцій Уолша-Пелі. Функції, як
виносного, так і стаціонарного пультів управління є ідентичними, що
наведено в роботах [43-45].
Фізична інтерпретація положення 2)

заключається у виборі схеми

генератору функцій Уолша-Пелі для пульта управління. Для реалізації цього
вибору був проведений аналіз деяких відомих варіантів побудови генераторів
функцій Уолша [88], схеми яких наведені в рис. 3.5 – рис. 3.14. В дисертації
вирішено зупинитись на рішенні побудови генератора Уолша-Пелі, який
засновано на перетворенні функцій Уолша з функцій Радемахера з
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додаванням блоків, які формують впорядкування по Пелі. Перевагою цього
рішення є те, що схемотехнічно функції Радемахера реалізуються у вигляді
простих двійкових лічильників. Це в свою чергу дозволяє спростити процес
побудови схеми з використанням мікроконтролерів.

Розробка рішень на

мікроконтролерах дозволяє поєднати апаратні об’єкти з програмною
складовою. Це відповідає виконаному математичному опису, в якому
об’єктом, що має найбільшу важливість, визначено генератор функцій
Уолша-Пелі, який формує сигнали відповідно до послідовності операцій
функціонування системи управління.
Фізична інтерпретація положення 3)

заключається у розробці

послідовності операцій функціонування системи управління МЦТрРРС. У
дисертаційній

роботі

визначено,

що

система

управління

може

використовувати як командну, так і програмну інформацію для формування
керуючих дій. Розроблена послідовність операцій функціонування системи
управління МЦТрРРС містить обидва типи інформації та відповідні їм
сигнали управління. Дана послідовність операцій управління не має чітко
лінійної структури, а в окремих фрагментах представляє собою розгалужений
процес. Це пояснюється тим, що функціонування системи управління
передбачає варіанти вибору різних компонентів станції, їх режимів роботи і
паралельно з цим здійснення моніторингу стану об’єктів системи управління,
якості зв'язку, індикації різних параметрів станції. Розроблена модель єдиної
системи управління МЦТрРРС доведена до інженерного рівня і може
використовуватись для цифрових тропосферних та радіорелейних станцій
інших класів.
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РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ МЦТрРРС
4.1 Моделювання системи управління МЦТрРРС в програмному
середовищі LabView
Найважливіше

завдання

при

проектуванні

будь-яких

нових

радіоелектронних засобів – це зменшення термінів і вартості проектування.
Одним з основних засобів зниження вартості і прискорення проектування є
використання обчислювальної техніки на всіх етапах проектування,
починаючи з дослідження нових фізичних або технологічних процесів,
моделювання роботи складних радіоелектронних засобів і закінчуючи
реальним

обладнанням

зі

створенням

спеціалізованого

програмного

забезпечення.
Мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція – це новий
радіотехнічний
комп'ютерних

комплекс
засобів

[38].

необхідно

Тому,
для

використання
дослідження

спеціалізованих
роботи

окремих

компонентів станції, таких як стаціонарний / виносний пульт, моделювання
режимів роботи і генерування керуючих сигналів.
Розглянуті в розділі 3 вимоги до системи управління і опис
можливостей її основних елементів вимагають практичного підтвердження і
формулюють наступні науково-практичні завдання:
- розробка прикладної програми для системи управління МЦТрРРС;
-

розробка

діючого

апаратно-програмного

комплексу

експериментального зразка пульта управління з генератором функцій УолшаПелі, який буде демонструвати формування керуючих сигналів для системи
управління МЦТрРРС;
- проведення експериментального досліджння та аналіз отриманих
результатів.
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Першим науко-практичним завданням є розробка програми для
системи управління МЦТрРРС [50]. Програма побудована відповідно до
послідовності

операцій

функціонування

системи

управління

[49],

представленої в п.3.3. Для реалізації поставленого завдання необхідно для
початку вибрати програмне середовище, в якому будуть виконуватися
описані вище дії. Одним з можливих варіантів може бути використання
спеціалізованого програмного рішення середовища LabView, яке надає
проектувальнику набір засобів, необхідних як при створенні програмних
засобів, так і емулюванні апаратної складової.
Програмний інструмент LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench) – це середовище розробки прикладних програм,
створена фірмою National Instruments (США) [96]. В цьому відношенні
середовище

LabVIEW

конкурентоспроможне

з

такими

відомими

програмними інструментами, як MATLAB, MathCAD, Mathematica, MAPLE.
Середовище

LabVIEW

містить

потужні

багатофункціональні

інструменти для проведення будь-яких типів вимірювань і розробки будьяких додатків. За допомогою цих інструментів інженери і вчені можуть
працювати в найширшому спектрі додатків і витрачати на розробку набагато
менший час. Завдяки цьому середа LabVIEW є середовищем розробки для
вирішення широкого кола завдань, підвищення продуктивності та інновацій.
Середа LabVIEW прискорює процес розробки проектованої системи за
рахунок візуалізованого графічного інтерфейсу для програмування, а також
наявності інтеграції апаратних засобів різної складності як всередині самої
програмної оболонки, так і при взаємодії з зовнішніми інтерфейсами.
До областей, в яких найбільш часто застосовується даний програмний
продукт відносять [96]:
- управління віртуальними вимірювальними приладами;
- автоматизація вимірювань і випробувань (збір та аналіз сигналів з
датчиків, тестування та апробація систем різної складності);
- проектування вбудованих систем контролю і моніторингу.
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У цьому дослідженні будемо використовувати програми, створені в
середовищі LabVIEW, які називаються віртуальними приладами (ВП, Virtual
Instrument, VI), тому що їх зовнішній вигляд і виконувані ними функції схожі
з зовнішнім виглядом і функціями реальних фізичних приладів, таких як
осцилограф або мультиметр. Середа LabVIEW містить великий набір
інструментальних засобів для збору, аналізу, представлення і збереження
даних. Написання програми в середовищі LabVIEW починається зі створення
інтерфейсу користувача (лицьовій панелі), що містить елементи керування та
індикатори. Прикладами елементів управління є ручки управління, кнопки,
кругові шкали і інші елементи введення. Індикаторами є графіки,
світлодіодні індикатори та інші елементи виведення [97].
Оскільки основними елементами системи управління МЦТрРРС є
стаціонарний

і

виносний

пульт

управління,

то

основою

реалізації

розроблюваного віртуального приладу є завдання розробки візуального
інтерфейсу їх зовнішнього вигляду і внутрішньої командної реалізації
відповідно до послідовності операцій управління (п. 3.3). Кожна сформована
пультами команда управління відповідає одній з функцій Уолша-Пелі, що
формується генератором. Лицьова панель створеного віртуального приладу
компонентів системи управління МЦТрРРС представлена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Зовнішній вигляд інтерфейсу системи управління МЦТрРРС
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Інтерфейс системи управління МЦТрРРС містить кілька базових
компонентів, візуально відокремлених один від одного:
- елементи початкової роботи з системою управління – кнопка «Пуск» і
елемент вибору «Затримка»;
- блок індикації для оператора – поля виведення «Команда виконання»
і «Процес», індикатор «Аварія»;
- елементи вибору і управління від оператора – перемикачі та кнопки
вибору, які входять в блоки «Вибір пульта управління», «Перевірка «по
малому кільцю», «Юстування антен», «Вибір робочого режиму станції», а
також кнопки підтвердження дій «Так», «Ні», «Далі»;
- компоненти, що імітують сигнали від станції – перемикачі, кнопки і
елементи введення, які входять в блоки «Перевірка величини напруги на
вході і виході стабілізатора» і «Перевірка працездатності «на себе».
Оператор починає роботу з системою управління з натискання кнопки
«Пуск», яка виконує включення роботи самої МЦТрРРС. Для можливості
демонстрування взаємодії оператора з програмним модулем був доданий
елемент «Затримка» для вибору швидкості відображення змін в системі
управління та формування сигналів, рис. 4.2,а. Цей елемент може бути
встановлений в довільне значення, але найбільш оптимальним для
демонстрації є значення затримки «2000», що відповідає швидкості
формування команд кожні 2 секунди. У реальних умовах роботи системи
управління

станцією

елемент

«Затримка»

буде

відсутнім.

Оскільки в розробленому програмному модулі передбачається робота і
формування абсолютно всіх керуючих сигналів, то необхідно ввести
елементи індикації, які будуть інформувати оператора, на якому етапі
послідовності операцій він знаходиться і які далі дії йому необхідно
виконати. З цією метою в інтерфейсі програми були додані поля «Команди
управління» і «Процес», для взаємодії оператора з програмою і системою
управління відповідно використовуються кнопки «Так», «Ні», «Далі».
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На рис. 4.2,б представлений момент роботи програми після натискання
кнопки «Пуск», коли поле «Команда управління» інформує оператора, що
«Станція включена», а поле «Процес» підказує, що далі оператору необхідно
виконати «Вибір пульта управління» .

б).

а).

Рис.4.2. Елементи для початкової роботи оператора з програмою:
а) - елементи «Пуск» і «Затримка»; б) - інформаційна панель виконуваних
дій.
В ході роботи станції система управління постійно інформує оператора,
на якому етапі роботи він знаходиться, що йому потрібно зробити далі.
Перемикання і вибір різних компонент станції, їх режимів роботи
відбувається чітко в ті моменти, як це передбачено послідовністю операцій
функціонування МЦТрРРС. Детальний опис роботи програми системи
управління відповідно до всієї послідовності операцій функціонування
наведено в Додатку 7.
На панелі Block Diagram в програмному середовищі LabVIEW
розташовується безпосередньо програмний код, який дозволяє сформувати
логічні зв'язки між окремими компонентами лицьовій панелі інтерфейсу
користувача і сформувати послідовність дій. Найважливішою концепцією
програмування в програмному середовищі LabView є концепція потоків
даних DataFlow [97]. На відміну від імперативних мов програмування, де
оператори виконуються в порядку проходження, в LabView функції
працюють, тільки якщо на всіх входах функції є інформація (кожна функція
має вхідні і вихідні значення). Тільки тоді функція реалізує свій алгоритм, а
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результат направляє на вихід, який може бути використаний інший
функцією. Таким чином, в межах одного віртуального приладу функції
можуть працювати незалежно одна від одної.
Для системи управління МЦТрРРС даний підхід використання потоків
даних DataFlow є застосовним, оскільки розроблена послідовність операцій
функціонування станції не має чітко лінійної структури [49]. Дана концепція
дозволяє організувати одночасно режими роботи для різних компонент
станції, а й паралельно з цим здійснювати моніторинг якості зв'язку та
індикацію різних параметрів станції.
Також в середовищі LabVIEW використовується концепція модульного
програмування, яка передбачає поділ великої прикладної задачі на ряд
простих підзадач, що полегшує налагодження програми.
В якості базового програмного елемента використовується вузол
(node), який містить оператори, функції, структури і підпрограми [97]. Цей
компонент і є основним на блок-діаграмі і безпосередньо відповідає
реалізації послідовності операцій функціонування МЦТрРРС [49,50].
Термінали управління і термінали-індикатори відносяться до засобів
управління і індикаторів передньої панелі [97], яка в нашому випадку
відповідає інтерфейсу оператора, де знаходяться всі кнопки, елементи
введення для запуску та управління роботою станції. Дані, які викликаються
оператором або віртуальним приладом і вносяться в засоби управління, йдуть
до блок-діаграми через ці термінали. Наприклад, в програмі системи
управління для обробки і подальшого виконання передаються значення кутів
місця при юстуванні антен, вибір швидкостей передачі або режиму роботи
станції для різних компонент. Коли ВП закінчує роботу, вихідні дані йдуть
від блок-діаграми до лицьової панелі через термінали індикатора.
У розробленій програмі даній концепції відповідає виведення на поля
«Команда управління» і «Процес» інформації оператору про те, що
відбувається зі станцією, після того як програма ці дії сформує відповідно до
послідовності операцій управління.
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Для

організації

зв'язків

між

компонентами

блок-діаграми

використовуються відповідні інструменти – зв'язки – це шляхи проходження
даних між терміналами. Вони аналогічні змінним на звичайних мовах. Дані
можуть йти тільки в одному напрямку від вихідного терміналу на один або
більше терміналів адресата. Різні зразки зв'язків представляють собою різні
типи даних, які вони можуть переносити. У випадку програми системи
управління МЦТрРРС [50] в її блок-діаграмі присутні такі види зв'язків як
Number, Boolean і String, які дозволяють передавати числові дані введені
оператором, результати логічного вибору одного з компонентів на
перемикачах і текстову інформацію виведення для оператора відповідно.
На рис. 4.3 представлений фрагмент блок-діаграми програми системи
управління МЦТрРРС, який містить термінали-управління і відповідає за
формування вхідних даних від оператора, що далі передаються на входи
компонента структури (Case Structure).

Рис. 4.3. Блок-діаграма системи управління МЦТрРРС
(термінали управління)
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На рис. 4.4 представлений основний програмний елемент системи
управління МЦТрРРС – структура вибору (Case Structure), яка в часі
погоджує всі етапи послідовності операцій функціонування і формує всі
команди для управління.
На рис. 4.5 представлений фрагмент блок-діаграми програми системи
управління МЦТрРРС, який містить термінали-індикатори, які отримують
дані від елемента структури вибору. Інформацію, передану на ці термінали,
бачить оператор.
Для наочної демонстрації працездатності програми системи управління
розглянемо процес юстування антен МЦТрРРС.
Юстування проходить для кожної компоненти окремо, для вибору
компоненти і введення необхідних значень оператору пропонується наступне
меню, представлене на рис. 4.6.

Рис. 4.4. Блок-діаграма системи управління МЦТрРРС
(елементи в структурі Case Structure)
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Рис. 4.5. Блок-діаграма системи управління МЦТрРРС
(термінали-індикатори)

Рис. 4.6. Вибір компоненти і меню введення значень оператором при
юстуванні антен
При виборі радіорелейної компоненти оператору необхідно ввести
значення кута і по азимуту і по куту місця, а при виборі тропосферної –
тільки по азимуту (рис. 4.6). Результат обробки введеної інформації для
радіорелейної компоненти представлений на рис. 4.7, а для тропосферної – на
рис. 4.8.
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Рис.4.7. Виконання дій для юстуванні антен при активації РРК

Рис. 4.8. Виконання дій для юстуванні антен при активізації ТК
В [39,40] було проведено оцінку електромагнітної сумісності для
антенних систем МЦТрРРС, отримані результати з розрахунку розв'язки між
прилеглих антенами були включені і в роботу системи управління. Так, як
видно з рис.4.6, оператором були введені не допустимі за різницею значення
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кутів по азимуту для тропосферної та радіорелейної компонент (<15º), що не
відповідає умовам експлуатації при використанні обох компонент одночасно.
В даному випадку виникає сигнал «Аварія», який сигналізує оператору, про
необхідність зміни введених раніше параметрів (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Сигнал «Аварія» при невідповідності параметрів налаштувань антен
Як тільки скоректовані дані будуть відповідати поставленим умовам
(рис. 4.10), і юстування буде виконане, у діалоговому вікні з'явиться
інформація про закінчення процесу юстування антен для станції (рис. 4.11).

Рис. 4.10. Зміна оператором значень кутів по азимуту з урахуванням
вимоги щодо розв'язки антен

Рис. 4.11. Інформування оператора про закінчення процесу юстування
Далі програма продовжить роботу станції відповідно до етапів
послідовності операцій функціонування системи управління МЦТрРРС [49].
Наведений інтерфейс і функціонал розробленої програми системи
управління МЦТрРРС демонструє основні етапи роботи такої станції. У
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програму включені основні модулі, що відповідають послідовності операцій
при її функціонуванні, які можуть бути доопрацьовані і скориговані з
урахуванням вимог Замовника.
У п. 4.2. представлені результати експериментального дослідження з
використанням вихідних операцій розробленої програми в середовищі
LabView.

4.2

Результати

експериментального

дослідження

системи

управління МЦТрРРС
Метою експериментального дослідження є визначення стійкості
сигналів Уолша-Пелі до завад і підтвердження правильності вибору
ортогональних кусково-неперервних функцій в якості сигналів управління
МЦТрРРС.
На рис. 4.12 представлена функціональна схема, що ілюструє
організацію роботи системи управління станцією МЦТрРРС.

Програма
керування

Операції Yi

Генератор
функцій
Уолша-Пелі

N-розрядний
двійковий код

Пульт управління
(виносний/стаціонарний)

Сигнали
управління

Обладнання
обох компонент
МЦТрРРС

Параметри та показники
роботи станції

Рис. 4.12. Функціональна схема системи управління МЦТрРРС
Для дослідження формування функцій Уолша-Пелі генератором у
відповідності до двійкових позиційних кодів операцій був створений діючий
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апаратно-програмний комплекс експериментального зразка, який реалізує
роботу генератора функцій Уолша-Пелі всередині виносного/стаціонарного
пульта як основного елементу системи управління.
У програмі системи управління, яка є інтерфейсом для взаємодії
оператора зі станцією, відповідно до послідовності операцій функціонування,
видаються операції Yi, які повинні далі формувати сигнали управління для
всіх компонентів МЦТрРРС. Як було обґрунтовано в розділі 2 даного
дисертаційного дослідження сигналами, що найбільш підходять в даному
випадку, є сигнали, що відповідають ансамблю функцій Уолша-Пелі. Для їх
формування

необхідно

в

пульт

управління

(виносний/стаціонарний)

включити генератор функцій Уолша-Пелі. Варіанти побудови таких
генераторів розглянуті в розділі 3.
Ключовим моментом взаємодії програми системи управління і
генератора функцій Уолша-Пелі є те, що кожній операції з послідовності
операцій управління, яка представлена в двійковому позиційному коді,
відповідає «свій» номер функції з ансамблю системи Уолша-Пелі.
Структурна

схема

розробленого

експериментального

зразка

представлена на рис. 4.13.
Розроблений

експериментальний

зразок

пульта

керування

з

генератором функцій Уолша-Пелі складається з трьох основних модулів:
- панелі управління, що містить набір необхідних регуляторів, які
дозволяють

імітувати

прийом

сигналів,

що

формуються

виносним/стаціонарним пультом під керівництвом програми управління
відповідно до послідовності операцій функціонування станції;
- генератора функцій Уолша-Пелі у вигляді мікропроцесорного модуля;
- панелі індикації, що містять набір світлодіодних індикаторів, які
дозволяють відобразити форму функції Уолша-Пелі, що формується
генератором.
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Рис. 4.13. Структурна схема діючого експериментального зразка пульта
управління з генератором функцій Уолша-Пелі
Основним компонентом є мікропроцесорний модуль, побудований на
базі мікросхеми мікроконтролера ATMEGA328 (Arduino Nano V.3). Даний
модуль підтримує 2048 байт оперативної пам'яті і 32 кбайт пам'яті програм.
Для управління світлодіодними індикаторами розроблена схема
динамічної індикації за допомогою 8-ми розрядних паралельних регістрів,
так як модуль Arduino має 14 цифрових і 8 аналогових входів-виходів. Кожен
вивід даного мікропроцесорного комплекту може програмуватися як на вхід,
так і на вихід двійкового сигналу. Програма мікроконтролера розрахована на
індикацію коду логічних одиниць верхнім рядів світлодіодів, і на індикацію
коду

логічних

нулів

нижнім

рядом

світлодіодами

створеного

експериментального зразка. Індикація відповідає тій функції Уолша-Пелі, яка
в даний момент генерується. Тому, в панелі управління експериментальним
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зразком на 16 рядків передбачений 64-х розрядний регістр. У кожному рядку
є 64 світлодіода. При використанні статичної індикації враховуючи кожен
світлодіод при світінні споживає 20 мА.
Враховуючи, що загальна кількість світлодіодів тисяча двадцять
чотири штуки, параметри електроживлення для роботи експериментального
зразка такі:
- загальний струм споживання експериментального зразка 20,48 А
(1024 × 20 мА);
- напруга живлення 5 В;
- потужність споживання більше 100 Вт.
При реалізації експериментального зразка використана динамічна
індикація. Дане рішення базується на використанні меншої кількості виводів
порту введення/виведення мікропроцесорного комплекту і зменшеним
електроспоживанням.

Розрахункова

потужність

споживання

експериментального зразка становить приблизно 10 Вт при напрузі в 5 В.
Загальний

зовнішній

вигляд

експериментального

зразка

пульта

управління з генератором функцій Уолша-Пелі показаний на рис. 4.14.

Рис. 4.14. Зовнішній вигляд діючого експериментального зразка управління з
генератором функцій Уолша-Пелі
Панель індикації експериментального зразка (вид зверху) представлена
на рис. 4.15, містить вісім рядів по два світлодіодних індикатора в кожному і
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64 рядки, що дозволяє демонструвати ансамбль функцій Уолша-Пелі об'ємом
до 512 функцій (від 0 до 511).

Рис. 4.15. Вид зверху панелі індикації діючого експериментального
зразка пульта управління з генератором функцій Уолша-Пелі
На панелі індикаторів зроблені позначення, що вказують номер
функції, що виводиться в даний момент на індикацію (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Позначення номеру функції на діючому експериментальному
зразку пульта управління з генератором функцій Уолша-Пелі
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Панель управління діючим експериментальним зразком представлена
на рис. 4.17. Дана панель має наступні елементи управління.
1. Перемикач розрядності, який дозволяє змінювати обсяг формованого
генератором ансамблю функцій Уолша-Пелі. Даний елемент імітує керуючі
сигнали від стаціонарного/виносного пульта управління, який передбачає
варіант того, що по ходу роботи станції кількість керуючих мікрокоманд
може гнучко змінюватися в залежності від виконуваних в поточний момент
дій в самій станції за послідовністю операцій її функціонування. Це пов'язано
з тим, що реальне обладнання станції має певні конструктивні особливості. У
першому

випадку

може

змінюватися

кількість

необхідних

сигналів

управління для послідовної роботи всіх компонентів пристрою (кількість цих
компонентів у різних пристроїв різна). У другому випадку кількість
необхідних сигналів управління буде залежати від кількості режимів і під
режимів роботи у різних пристроїв станції.

1

2

3

4

Рис. 4.17. Панель управління діючого експериментального зразка пульта
управління з генератором функцій Уолша-Пелі
2. Перемикач вибору режиму виведення: у верхній позиції функції
виводяться на індикацію, в нижній – передаються в послідовну лінію зв’язку
(можна здійснити підключення до осцилографа, як вимірювального приладу,
так і віртуального осцилографа через послідовний порт комп'ютера, або до
самої станції).
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3. Набір перемикачів для демонстрації введення номера функції
Уолша-Пелі, що генерується (даний номер формується пультом управління
за послідовністю операцій в ході роботи);
4. Кнопка включення/виключення експериментального зразка пульта
управління з генератором функцій Уолша-Пелі.
У ході експериментального дослідження була змодельована ситуація,
коли на гармонічний сигнал (ГС) і сигнал на основі функцій Уолша-Пелі
(СУП) впливали наступні завади: гармонічна, імпульсна з постійними
параметрами,

імпульсна

випадкового

характеру,

хаотична

імпульсна

послідовність. Гармонічна завада може виникати в результаті складної
електромагнітної обстановки на самому об'єкті. Імпульсна з постійними
параметрами та імпульсна випадкового характеру можуть виникати як
ненавмисні завади природного або техногенного характеру. Хаотична
послідовність моделює навмисну заваду прицільного характеру [98].
Відзначимо, що гармонічна і вищеназвані імпульсні завади також можуть
мати навмисний характер. Формування типової електромагнітної обстановки
здійснювалося відповідно до рекомендації МСЕ Р.372 [99]. Результати
проведеного експериментального дослідження наведені в додатку 8. На їх
основі були визначені коефіцієнти спотворення (КС) для обох видів сигналів,
які наведено в табл. 4.1.
Таблиця 4.1. Коефіціенти спотворення за результатами експернименту
Тип завади
1. Гармонічна завада
2. Імпульсна завада з
постійними параметрами
3. Імпульсна завада
випадкового характеру
4. Хаотична імпульсна
послідовність

Сигнал на базі
функцій Уолша-Пелі
0,915
0,953

Гармонічний сигнал
0,813
0,655

0,965

0,615

0,877

0,453
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4.3 Рекомендації щодо застосування системи управління МЦТрРРС
Згідно розробленої моделі єдиної системи управління МЦТрРРС на
основі наукового аналізу та опрацювання можливих варіантів реалізації
створено набір рекомендацій інженерного рівня щодо її практичного
застосування.
Слід зазначити, що МЦТрРРС є складним радіотехнічним комплексом,
в якому серед радіовипромінювальних засобів присутній і передавальний
пристрій кіловатної потужності. У зв'язку з цим, в першому розділі даного
дисертаційного дослідження була проведена оцінка електромагнітної
сумісності радіовипромінювальних засобів МЦТрРРС. За отриманими
результатами були сформовані жорсткі вимоги до антенно-фідерних
пристроїв МЦТрРРС. Дані вимоги були враховані і при створенні програми
реалізації

системи

управління

МЦТрРРС.

В

інтерфейсі

програми

передбачено той варіант, що при одночасному введенні неприпустимих
значень кутів по азимуту в тропосферну та радіорелейну компоненти система
управління МЦТрРРС призупинить роботу самої станції. При цьому буде
сформований сигнал «Аварія» на пульті управління. Оператор отримає
інформаційне повідомлення про необхідність зміни налаштувань для антен
при їх юстуванні для подальшого продовження роботи. Вищезазначений
набір дій відповідає математичним описам процесу моніторингу стану
об’єктів та управління антенами як розгалуженом процесом в контексті
моделі єдиної системи управління. Рекомендаціями щодо застосування
даного механізму є те, що в інструкцію з використання програми системи
управління для оператора повинні бути включені і задані чіткі параметри
можливих значень кутів по азимуту як для тропосферної, так і для
радіорелейної компонент. Обов'язковим в даному випадку є те, що
мінімальна різниця між осями головних пелюсток діаграм спрямованості
антен обох компонент повинна бути такою, щоб забезпечувати роботу
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опорно-поворотного пристрою тропосферної компоненти в межах значень по
азимуту не менш ± 15 °.
В системі управління МЦТрРРС, як було проаналізовано в розділі 2, в
якості базової для формування сигналів управління була обрана одна з
систем ортогональних кусково-неперервних функцій, що представлена
рядами, які швидко сходяться. Функції Уолша-Пелі, що формуються такою
системою, рекомендовано передавати з використанням коду Грея, що
дозволяє підвищити завадозахищеність самої системи управління. За
отриманими

експериментальним

шляхом

результатами

пропонується

використання такого ансамблю функцій і для систем управління станцій
інших класів, що експлуатуються в складній електромагнітній обстановці.
Генератор функцій Уолша-Пелі як найважливіший елемент системи
управління

МЦТрРРС

відповідно

до

математичного

опису

системи

управління з різними за мірами важливості об’єктами, дозволяє досить
гнучко змінювати обсяг ансамбля керуючих сигналів. Максимальний розмір
вибірки

залежить

тільки

від

технічних

можливостей

обраного

мікроконтролера. У запропонованому рішенні по реалізації генератора
функцій Уолша-Пелі максимальна кількість сформованих функцій досягає
значення 512, що значно перевищує кількість операцій Yi, представлених в
послідовності операцій функціонування системи управління (п. 3.3). Однак
слід зазначити, що операції Yi в такій послідовності операцій системи
управління можуть бути розбиті на більшу кількість операцій в залежності
від тих технічних вимог, які можуть бути сформовані Замовником.
Послідовність операцій управління представлена таким чином, що здатна
практично необмежено нарощувати необхідне число операцій в залежності
від вимог Замовника. Це стало можливим завдяки прийняттю науково
обгрунтованих рішень щодо використання функцій Уолша по системі Пелі та
застосування методу декомпозиції з незалежним моделюванням структурних
об’єктів, що дозволяє формувати різнорідні команди управління, у єдиній
математичній моделі.
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Наприклад, з математичного опису процесу моніторингу за станом
траси стає можливим введення функції адаптації по частоті в МЦТрРРС, що
вимагатиме від пульта системи управління відповідної «реакції» на команди,
які надходять від модему. Можна припустити, що в діапазоні 400 МГц
(4,4 ... 4,8 ГГц) кількість робочих хвиль може дорівнювати 4000 (крок
100 кГц). Кожна хвиля випромінюється на своїй частоті. Відповідно кожній
частоті необхідно буде ввести свою операцію для формування відповідного
сигналу від пульта управління.
Серед рекомендацій щодо застосування складових системи управління
МЦТрРРС також може бути запропонований варіант використання, як самої
послідовності операцій функціонування, так і спеціалізованої програми для
реалізації системи управління в радіотехнічних комплексах різного типу в
складній завадовій обстановці. Для цього, з урахуванням потреб Замовника,
необхідно внести корекцію в саму структуру послідовності операцій
функціонування системи управління (п. 3.3) і доповнити програму системи
управління

(п.4.1)

відповідними

модулями.

Ці

етапи

вимагатимуть

додаткових інженерно-конструкторських рішень, але додаткового науководослідного опрацювання не вимагають.
Висновки по розділу 4
У четвертому розділі роботи представлене моделювання системи
управління МЦТрРРС в спеціалізованому програмному середовищі LabView.
Розроблена програма включає як візуальний інтерфейс користувача так і
логічну структуру у вигляді блок-діаграми, що працює відповідно до
послідовності операцій функціонування станції. Інтерфейс користувача
містить елементи управління та індикатори, що дозволяють оператору
відслідковувати поточний стан станції та керувати її роботою в різних
режимах. Інтерфейс розробленої програми представлений на рис. 4.1.
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У програму включені основні модулі, що відповідають послідовності
операцій

функціонування.

В дисертаційній

роботі

продемонстровано

поетапне виконання базової роботи станції та її налаштувань в різних
режимах (рис. 4.1 – рис. 4.11). Слід зазначити, що вимоги, пред'явлені до
діаграм спрямованості антен МЦТрРРС сформовані в [39,40], були враховані
і при створенні програми реалізації системи управління МЦТрРРС. В
інтерфейсі програми передбачено той варіант, що при одночасному введенні
неприпустимих значень кутів по азимуту в тропосферного та радіорелейного
компонентах система управління МЦТрРРС призупинить роботу самої
станції. При цьому буде сформований сигнал «Аварія» на пульті управління,
оператор отримує інформаційне повідомлення про необхідність зміни
налаштувань для антен при їх юстування для подальшого продовження
роботи. В основі дії даного механізму є результати розрахунку ЕМС по
розв’язці антен (п. 1.3).
Всі керуючі команди, що створюються програмою, передаються на
генератор функцій Уолша-Пелі, який формує сигнали системи управління і
далі їх передає на всі елементи станції.
Ключовим моментом взаємодії програми системи управління і
генератора функцій Уолша-Пелі є те, що кожній операції з послідовності
операцій управління, яка представлена в двійковому позиційному коді,
відповідає «свій» номер функції з ансамблю системи Уолша-Пелі.
У відповідності до цього на рис. 4.12 представлена функціональна
схема, що ілюструє організацію роботи системи управління станцією
МЦТрРРС.
Для дослідження формування функцій Уолша-Пелі генератором в їх
відповідності до двійкових кодів операцій був створений експериментальній
зразок, який демонструє роботу віртуального

пульта

управління з

генератором функцій Уолша-Пелі (рис. 4.14 – рис. 4.17).
Для

підтвердження

теоретичних

розрахунків

проведено

експериментальне дослідження при різних впливах завад на корисні сигнали
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з використанням розробленого апаратно-програмного комплексу пульта
управління

з

генератором

функцій

Уолша-Пелі

та

комп'ютерного

моделювання в програмному середовищі Electronics Workbench.
Результати

порівняльного

аналізу

в

ході

експериментального

дослідження показали, що запропоновані сигнали управління на базі функцій
Уолша-Пелі більш стійкі до різноманітних зовнішніх впливів у порівнянні з
гармонічними сигналами та мають кращий коефіцієнт спотворення (КС):
- гармонічна завада – КС≈0,813 для ГС, КС≈0,915 для СУП;
- імпульсна завада з постійними параметрами – КС≈0,655 для ГС,
КС≈0,953 для СУП;
- імпульсна завада випадкового характеру – КС≈0,615 для ГС,
КС≈0,965 для СУП;
- хаотична імпульсна послідовність – КС≈0,453 для ГС, КС≈0,877 для
СУП.
Це свідчить про правильність вибору базису сигналів управління,
коректність вибору математичних методів теоретичного дослідження
сигналів системи управління та правильність допущень, зроблених при
математичному моделюванні.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішені наукові-технічні завдання, спрямовані
на

підвищення

комбінованої

стійкості

системи

телекомунікаційної

управління

системи

НВЧ

мобільної

цифрової

діапазону

шляхом

використання ортогональних кусково-неперервних функцій як сигналів
управління.
1. Виконано
комбінованих

наукове

цифрових

обгрунтування
радіосистеми

НВЧ

застосування
діапазону

мобільних
та

виявлено

необхідність створення мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної
станції, що функціонує в режимах загоризонтного поширення радіохвиль і
прямої видимості з єдиною системою управління. Здійснено аналіз сучасного
стану та перспективи розвитку технологій цифрового тропосферного та
радіорелейного зв'язку. На запропоноване науково-технічне рішення –
мобільну цифрову тропосферно-радіорелейну станцію отримано патент
України на винахід. Подібного варіанту (в англомовній термінології BLOS +
LOS) серед зарубіжних мобільних цифрових засобів багатоканального
радіозв'язку НВЧ діапазону на сьогоднішній день не існує.
2. Виконано оцінку внутрішньооб'єктової електромагнітної сумісності
радіовипромінювальних засобів МЦТрРРС, необхідність якої викликана
наявністю

на

одному

телекомунікаційному

об'єкті

серед

радіовипромінювальних засобів і передавального пристрою кіловатної
потужності. Основні випромінюючі антени МЦТрРРС мають вузьку діаграму
спрямованості, при цьому антена тропосферної компоненти працює з
вертикальною та горизонтальною поляризаціями. При аналізі забезпечення
ЕМС РВЗ, розташованих на одному об'єкті, проведений частотний аналіз
рівнів випромінювань різних видів. Метод оцінки поширено на наявність на
об'єкті передавача з неперервною потужністю ≥ 1 кВт шляхом врахування
неоднорідності електромагнітного поля випромінювання такого передавача.
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Тому, величина Ek

2

в розрахунках розкривається як Ek ( , ) для антени з
2

двома поляризаціями. Також враховується рівень випромінювання заднього
пелюстка. Розрахунок допустимої потужності ненавмисної завади на вході
приймача для тропосферної компоненти складає -140 дБВт, а для приймача
радіорелейної компоненти - -130 дБВт. Розрахунок частот і рівнів
інтермодуляційних випромінювань передавача показав, що інтермодуляційні
випромінювання повинні бути придушені на 60...70 дБ. Вибірковість
приймача тропосферної компоненти по сусідньому каналу повинна складати
не менше 75 дБ, а радіорелейної компоненти – не менше 85 дБ. Побічний
канал на ПЧ для тропосферної компоненти повинен бути ослаблений на 80
дБ, а для радіорелейної компоненти – на 100 дБ. Побічний канал прийому по
дзеркальній частоті для тропосферної компоненти повинен бути ослаблений
на 70 дБ, а для радіорелейної компоненти на 90 дБ. Отримані значення
свідчать про те, що вибірковість преселектора приймача тропосферної
компоненти, і особливо преселектора радіорелейної компоненти, повинні
бути

дуже

високими.

Отримане

значення

розв'язки

між

антенами

тропосферної та радіорелейної компонент, розташованих на одному об'єкті,
складає ~ 26,5 дБ.
3. Здійснено аналіз систем ортогональних кусково-неперервних функцій.
Обрана та система, функції якої представлені швидкозбіжними

рядами.

Показано, що такими функціями є функції Уолша-Пелі. Проведено
дослідження щодо рівномірної збіжності рядів по функціям Уолша-Пелі.
Запропоновано і обґрунтовано використання коду Грея для представлення
функцій системи Уолша. Опис ансамблю сигналів здійснено за допомогою
матриць Уолша-Пелі. Аналіз показав, що матриці Уолша-Пелі при
сформульованих вимогах до системи управління мають переваги перед
матрицями Уолша-Адамара і системою Хаара. Вибір системи представлення
функцій управління для їх подальшої структуризації здійснено методом
декомпозиції. Метод декомпозиції, успішно застосований до вирішення
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внутрішніх задач прикладної електродинаміки, виявився корисним у даному
дослідженні. Метод декомпозиції з незалежним моделюванням структурних
об’єктів дозволив сформулювати єдину математичну модель системи
управління та спростив опис ансамблю керуючих сигналів.
4. Створено математичну модель єдиної системи управління МЦТрРРС,
що містить математичний опис: управління системою як розгалуженим
процесом; системи управління з різними за мірами важливості об’єктами;
процесу моніторингу стану об’єктів та стану траси.
5. Представлено

математичний

опис

управління

системою

як

розгалуженим процесом, функції якого покладено на пульти управління
МЦТрРРС.
6. Наведено математичний опис моделі системи управління, що містить
різні за мірами важливості об’єкти, серед яких найбільшу важливість має
генератор функцій Уолша-Пелі. Проаналізовано функціональні схеми
генераторів ортогональних кусково-неперервних функцій і запропоновано
варіант рішення побудови генератора функцій Уолша-Пелі, який засновано
на роботі мікроконтролера.
7. Представлено математичний опис процесу моніторингу стану
об’єктів та стану траси, на якому базується послідовність операцій
функціонування системи управління. Розроблено послідовність операцій
функціонування системи управління МЦТрРРС, яка може бути використана
для мобільних цифрових тропосферних і радіорелейних станцій інших класів
(мобільні станції класів BLOS і LOS).
8. Розроблено програму в середовищі LabView для віртуального пульта
згідно моделі єдиної системи управління. Створений інтерфейс програми
містить всі необхідні елементи для роботи МЦТрРРС відповідно до
послідовності операцій функціонування системи управління з підтримкою
всіх робочих режимів станції.
9. Створено

діючий

апаратно-програмний

комплекс

експериментального зразка пульта управління з генератором функцій Уолша-
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Пелі, який демонструє формування керуючих сигналів на основі функцій
Уолша-Пелі для системи управління МЦТрРРС.
10.

Проведене експериментальне дослідження з використанням

спеціалізованих програмних засобів і експериментального зразка пульта
управління з генератором функцій Уолша-Пелі показало стійкість сигналів
на основі функцій Уолша-Пелі до зовнішнього впливу як гармонічної завади,
так і імпульсної завади з постійними параметрами, імпульсної завади
випадкового характеру, а також хаотичної імпульсної послідовності, що
фактично включає і дію навмисних завад.
11. Розроблено

набір

науково

обґрунтованих

рекомендацій

по

використанню єдиної системи управління на базі ортогональних кусковонеперевних функцій та її складових для мобільних цифрових радіосистем
НВЧ діапазону інших класів. Показана можливість досить гнучкої зміни
обсягу керуючих сигналів, які формуються генератором функцій Уолша-Пелі
як найбільш важливим елементом єдиної системи управління.
Практична значимість отриманих результатів дисертаційної роботи
підтверджується актом реалізації та актами впровадження в навчальний
процес (Додатки 1, 2, 3).
Наукові

результати

дисертаційної

роботи

отримали

підтримку

Концерном «Укроборонпром», Концерном РРТ, оператором зв'язку ПАТ
«Укртелеком», що підтверджується відповідними листами підтримки згідно
Наказу МОН № 40 від 12.01.2017 (Додатки 4, 5, 6).
Відзначимо, що застосування ортогональних кусково-неперервних
функцій має перспективи у «фрактальній ідеології». В даний час результати
теорії фракталів використовуються в радіофізиці, радіотехніці, радіолокації і
електроніці. Відповідно до класифікації фрактальних множин, зазначеній в
[100] однією з таких областей є функції, що кусково-диференціюється. Такі
функції знайшли застосування в сучасних інформаційних технологіях поряд з
теорією множин, теорією дробової розмірності і загальної топологією. У тій
же роботі [100] висунуто три базові тези: обробка спотвореної завадами
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інформації в просторі дробової міри з використанням скейлінга; застосування
неперервних кусково-диференційовних функцій; фрактальні радіосистеми.
Тому, перспективні дослідження телекомунікаційних систем і мереж повинні
здійснюватися з використання ортогональних кусково-неперервних функцій
(кусково-диференційовних функцій) на основі фрактально-скейлінгового
методу.
Результати цього дослідження можна назвати однією зі спроб такого
підходу в частині застосування в системі управління сигналів на основі
кусково-диференційовних функцій.
Напрямки подальшого дослідження заключаються в наступному:
1) об’єднання більшої кількості функцій двох компонент станції в
єдину систему на основі отриманих нових науково-технічних
результатів;
2) дослідження можливості зменшення кількості розбивок у формулі
(1.5) для скорочення об’єму розрахунків при збереженні тієї ж
точності результату;
3) подальше дослідження зі збіжними рядами Уолша-Пелі в частині
швидкості їх збіжності;
4) розвиток декомпозиційного підходу на шляху застосування
фрактального аналізу;
5) розширення кількості завад, що впливають на запропоновані
сигнали

управління,

дослідженні.

при

подальшому

експериментальному
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управління

мобільною

цифровою

тропосферно-

радіорелейною станцією» в навчальний процес циклової комісії

1 стор.

«Телекомунікаційні системи та мережі» Державного закладу
«Київський коледж зв’язку»
4.

Лист

підтримки

результатів

дисертаційної

роботи

від

результатів

дисертаційної

роботи

від

результатів

дисертаційної

роботи

від

Концерну «Укроборонпром»
5.

Лист

підтримки

Концерну РРТ
6.

Лист

підтримки

оператора звязку ПАТ «Укртелеком»
7.

Опис програми віртуального пульта управління МЦТрРРС

8.

Протокол проведення експерименту для дослідження впливу

1 стор.
1 стор.
2 стор.
15 стор.

завад на гармонічні сигнали та сигнали на базі функцій УолшаПелі у віртуальному середовищі Electronics Workbehch з метою
підтвердження

рішень

запропонованих

у

дисертаційному

дослідженні Повхліб Вікторії Сергіївни на тему: «Система
управління мобільною цифровою тропосферно-радіорелейною
станцією»

8 стор.
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Додаток 7
ОПИС ПРОГРАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ
МЦТрРРС ЗГІДНО ПОСЛІДОВНОСТІ ОПЕРАЦІЙ
ФУНКЦІОНУВАНННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Відповідно до послідовності операцій функціонування системи
управління МЦТрРРС на одному з початкових етапів є вибір активного
пульта управління, який реалізований через перемикач (відповідає блоку
вибору Х1 в запропонованій в п.3.3 послідовності операцій) представлений на
рис. 7.1.

б)

а)

Рис. 7.1. Кнопка вибору активного пульта управління:а) - обраний
«Виносний пульт»; б) - обраний «Стаціонарний пульт»
У разі вибору виносного пульта як основного (рис.7.1, а) повинні бути
сформовані операції Y1 і Y2, їх поява в інформаційній панелі виконуваних дій
представлені на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Формування операцій групи Y1 і Y2 після вибору
виносного пульта як керуючого.
У разі вибору стаціонарного пульта як основного (рис. 7.1, б) повинна
бути сформована операція Y3, її поява в інформаційній панелі виконуваних
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дій представлені на рис. 7.3. Наступним етапом роботи станції є включення
всього обладнання електроживлення станції.

Рис. 7.3. Формування операції Y3 після вибору
стаціонарного пульта як керуючого.
Ця дія відбувається автоматично без безпосередньої участі оператора
відразу після закінчення активізації одного з пультів управління. Оператор у
вікні інформаційної панелі в даному випадку побачить інформацію,
представлену на рис. 7.4, яка відповідає операції Y4 з послідовності операцій.

Рис. 7.4. Формування операцій Y5 для включення електроживлення
обладнання відповідно до послідовності операцій функціонування системи
управління.
Далі робота станції передбачає формування сигналу перевірки
величини напруги на вході і виході стабілізатора (рис. 7.5). В послідовності
операцій функціонування цю дію позначено як перевірка умови Х2, яка при
необхідності буде формувати додаткову операцію Y5 для регулювання
напруг стабілізатора до номінального значення.
Значення величин напруги на вході і виході стабілізатора формуються
автоматично самою станцією. Але для того, щоб продемонструвати
реагування системи управління на збіг чи відмінність між необхідними
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параметрами в інтерфейсі був доданий блок, який демонструє внутрішню
роботу самої станції (рис. 7.6).

Рис. 7.5. Формування сигналу перевірки величини напруги на вході і виході
стабілізатора відповідно до послідовності операцій функціонування системи
управління.

а)
б)
Рис. 7.6. Перевірка величини напруги на вході і виході стабілізатора
всередині станції МЦТрРРС.
Якщо отримані значення не відповідають номіналу (рис. 7.6, а), то це
демонструє нерівність по напрузі на вході і формується сигнал «Аварія» з
додатковою операцією Y5 для регулювання напруг стабілізатора до
номінального значення (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Індикатор «Аварія» на лицьовій панелі і формування операції Y5 для
регулювання напруг стабілізатора до номінального значення згідно з
послідовністю операцій функціонування системи управління МЦТрРРС
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Після того як в станції значення напруги на вході буде відрегульовано
(рис. 7.6, б), станція зможе перейти до наступного етапу роботи, яке
передбачає роздільне включення напівкомплектів радіорелейної станції і
тропосферної компоненти (рис. 7.8) і включення основного і резервного
обладнання і подача сигналів на всі складові частини обладнання станції
(рис. 7.9). Ці дії відповідають операціям Y6 і Y7 в послідовності операцій
функціонування системи управління.

Рис. 7.8. Формування операції Y6 для роздільного включення
напівкомплектів радіорелейної станції і тропосферної компоненти

Рис. 7.9. Формування операції Y7 для включення основного і резервного
обладнання і подачі сигналів на всі складові частини обладнання станції
Далі проводиться перевірка працездатності «на себе» всіх елементів
(пристроїв) станції (рис. 7.10). Якщо пристрій, що перевіряється не працює
належним чином (рис. 7.11), то формується додаткова операція повторного
перезапуску пристрою Y9 і формується сигнал «Аварія» (рис. 7.12).
Перевірка даного параметра відбувається також в середині самої станції
автоматично, оператор бачить тільки відповідний сигнал тривоги. Для
емуляції цієї ситуації в програмі доданий візуальний компонент «Перевірка
працездатності «на себе», який містить кнопку, при натисканні якої виникає
ситуація не коректної роботи одного з блоків станції (рис. 7.13).
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Рис. 7.10. Запуск сигналів для перевірки працездатності «на себе» кожного з
пристроїв всередині станції

Рис. 7.11. Аналіз працездатності пристроїв при перевірці «на себе»

Рис.7.12. Формування додаткової операція повторного перезапуску пристрою
Y9 і сигнал «Аварія» при виявленні неправильно працюючого пристрою.

Рис. 7.13. Формування ситуації не коректної роботи пристрою
всередині самої МЦТрРРС.
Наступним етапом буде перевірка працездатності по «малому кільцю»,
при якій передавальний і приймальний тракти переключаються на
еквіваленти антен, при цьому самі антени не включені (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Формування керуючих сигналів для перевірки працездатності по
«малому кільцю» МЦТрРРС.
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Перевірка по «малому кільцю» і виконання відповідного тестування
обладнання проходить для кожної компоненти окремо на різних швидкостях
(рис. 7.15).

Рис. 7.15. Меню вибору для перевірки працездатності по «малому кільцю»
На рис. 7.16 продемонстровано роботу системи управління при виборі
перевірки працездатності тропосферного компоненти на швидкості 2 Мбіт/с.

Рис. 7.16. Перевірки працездатності по «малому кільцю» тропосферної
компоненти МЦТрРРС на швидкості 2 Мбіт/с
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Далі оператору пропонується вибір зміни швидкості і компоненти,
(рис. 7.17).

Рис. 7.17. Вибір зміни компоненти і швидкості при перевірці працездатності
по «малому кільцю» МЦТрРРС
На рис. 7.18 продемонстровано роботу системи управління при виборі
перевірки

працездатності

радіорелейного

компоненти

МЦТрРРС

на

швидкості 155 Мбіт/с.

Рис. 7.18. Перевірка працездатності по «малому кільцю» радіорелейної
компоненти МЦТрРРС на швидкості 155 Мбіт/с
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Далі, якщо необхідне тестування пройдено, то від оператора
вимагається підтвердження закінчення процесу перевірки «по малому
кільцю» (рис. 7.19).

Рис. 7.19. Перевірка працездатності по «малому кільцю» радіорелейної
компоненти МЦТрРРС на швидкості 155 Мбіт/с
Після закінчення перевірки «по малому кільцю» система управління
відповідно до послідовності операцій при функціонуванні МЦТрРРС формує
операцію Y20 з відключення передавачів НВЧ (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Команда управління для відключення передавачів НВЧ після
перевірки «по малому кільцю»
Далі програма управління для активної роботи станції в будь-якому з
режимів зв'язку для її компонент запустить процес юстування антен по
азимуту і куту місця.
Юстування проходить для кожної компоненти окремо, для вибору
компоненти і введення необхідних значень оператору пропонується наступне
меню, представлене на рис. 7.21.
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Рис. 7.21. Вибір компоненти і меню введення значень оператором при
юстуванні антен.
При виборі радіорелейної компоненти оператору необхідно ввести
значення кута і по азимуту і по куту місця, а при виборі тропосферного –
тільки по азимуту. Результат обробки введеної інформації для радіорелейної
компоненти представлений на рис. 7.22, а для тропосферної – на рис. 7.23.

Рис.7.22. Виконання дій для юстування антен при активізації РРК
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Рис.7.23. Виконання дій для юстування антен при активізації ТК
У розділі 1 було проведено оцінку електромагнітної сумісності для
антенних систем МЦТрРРС, отримані результати з розрахунку розв'язки між
близько розташованими антенами були включені і в роботу системи
управління. Так, як видно з рис. 7.21, оператором були введені не допустимі
за різницею значення кутів по азимуту для тропосферної та радіорелейної
компонент (<15º), що не відповідає умовам експлуатації при використанні
обох компонент одночасно. В даному випадку виникає сигнал «Аварія», який
сигналізує оператору, про необхідність зміни введених раніше параметрів
(рис. 7.24).

Рис. 7.24. Сигнал «Аварія» при невідповідності параметрів настройки антен.
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Як тільки скоректовані дані будуть відповідати поставленим умовам
(рис. 7.25), і юстування буде виконано, з'явиться діалогове вікно про
закінчення процесу юстування для станції (рис. 7.26).

Рис. 7.25. Зміна оператором значень кутів по азимуту з урахуванням
вимог по розв'язці антен
По завершенні юстування виробляється контроль наявності рівня
випромінювання в антенах з включенням передавачів НВЧ (рис. 7.27).

Рис. 7.26. Запит оператору про закінчення процесу юстування.

Рис. 7.27. Запуск контролю наявності рівня випромінювання в антенах з
включенням передавачів НВЧ
У реальних умовах роботи МЦТрРРС в ході програми з'явиться
додаткове вікно з виводом на індикацію відповідних значень, отриманих від
станції.
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Далі система управління перейде до безпосереднього налаштування
окремих компонент станції на необхідні в даний момент режими роботи
(виконується входження в зв'язок і його підтримка в подальшому). Оскільки
ТК і РРК в будь-який момент часу можуть працювати в різних режимах, тому
для них вибір режиму відбувається окремо одна від одної (рис. 7.28).

Рис. 7.28. Вибір робочих режимів для компонент станції МЦТрРРС
Далі будуть сформовані основні команди при налаштуванні як
радіорелейної (обрано кінцевий режим), що показано на рис. 7.29, так і
тропосферної компонент станції (обрано режим ретрансляції з виділенням
каналів в пункті ретрансляції), що показано рис. 7.30, з урахуванням тих
режимів, які вибрав оператор.

Рис. 7.29. Вибір основного режиму роботи для РРК
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Рис.7.30. Вибір основного режиму роботи для ТК
Програмно реалізовані наступні операції:
- ведення службового зв'язку (рис. 7.31);
- контроль виконання встановлених параметрів режиму (рис. 7.32) з
індикацією їх показників (рис. 7.33);
- формування повідомлення про відхилення одного з параметрів станції
від норми і сигналу «Аварія» (рис. 7.34), і включення схеми регулювання
даного параметра (рис. 7.35).

Рис. 7.31. Запуск ведення службового зв'язку

Рис. 7.32. Контроль виконання встановлених параметрів режиму
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Рис. 7.33. Виведення на індикацію основних параметрів станції

Рис. 7.34. Оповіщення оператора про відхилення одного з параметрів станції

Рис. 7.35. Автоматичне регулювання параметрів станції
Після закінчення виконання всіх наведених вище дій з управління
роботою станції і при згортанні або завершенні її роботи, у оператора
з'являється діалогове вікно про остаточне виключенні станції (рис. 7.36).

Рис.7.36. Меню завершення роботи МЦТрРРС
Наведений інтерфейс і функціонал розробленої програми системи
управління МЦТрРРС демонструє основні етапи роботи такої станції. У
програму включені основні модулі, що відповідають послідовності операцій
функціонування, які можуть бути доопрацьовані і скориговані з урахуванням
вимог Замовника.
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