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DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF BANDWIDTH ALLOCATION LINEAR  
MODEL IN LTE DOWNLINK WITH RESOURCE ALLOCATION TYPE 1 

 
Lemeshko O. V., Al-Dulaimi A.M.K. Development and analysis of bandwidth allocation linear 

model in LTE downlink with Resource Allocation Type 1.  The LTE (Long-Term Evolution) 
technology is a leader in telecommunications market and seen as an effective solution in construction of 
telecommunication networks of the Fourth Generation (4G). To ensure high performance and noise 
immunity in the LTE OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) applied as a method of 
providing information transmission to multiple users of the radio spectrum based on an orthogonal 
frequency division multiplexing. The effectiveness of time-frequency resources allocation between user 
equipment that are represented in the LTE as resource blocks is largely determined by the mathematical 
models and computational techniques.  In this regard, in the article proposed the mathematical model of 
bandwidth allocation of the downlink in the LTE network, organized as the first type of allocation (RAT 
1, Resource Allocation Type 1). Using the proposed model allowed to reduce the solutions of the 
technological problem of bandwidth allocation downlink in the LTE network to solving the optimization 
problem of Boolean programming. The linear nature of the model will significantly reduce the 
computational complexity of obtaining the final solutions on the resource blocks allocation between the 
user equipment in LTE network. The research results of the proposed model confirmed its adequacy and 
accuracy on a number of numerical examples. 

Keywords: network, channel, resource block, bandwidth, quality of service, optimization, LTE 
 
Лемешко О. В., Аль-Дулаймi А.М.Х. Розробка та аналіз лінійної моделі розподілу 

пропускної здатності низхідного каналу за першим типом в мережі LTE. Запропоновано 
математичну модель розподілу пропускної здатності низхідного каналу в мережі LTE, 
організованого за першим типом розподілу (RAT 1, Resource Allocation Type 1). Використання 
запропонованої моделі дозволило звести вирішення технологічного завдання щодо розподілу 
пропускної здатності низхідного каналу в мережі LTE до розв’язання оптимізаційної задачі 
булевого програмування. Лінійний характер моделі дозволив значно знизити обчислювальну 
складність отримання кінцевих рішень щодо розподілу ресурсних блоків між станціями 
користувачів в мережі LTE. Результати дослідження запропонованої моделі довели її адекватність 
та підтвердили достовірність на ряді обчислювальних прикладів. 

Ключові слова: мережа, канал, ресурсний блок, пропускна здатність, якість обслуговування, 
оптимізація, LTE 

 
Лемешко А. В., Аль-Дулайми А.М.Х. Разработка и анализ линейной модели 

распределения пропускной способности нисходящего канала по первому типу в сети LTE. 
Предложена математическая модель распределения пропускной способности нисходящего канала 
в сети LTE, организованного по первому типу распределения (RAT 1, Resource Allocation Type 1). 
Использование предложенной модели позволило свести решения технологической задачи по 
распределению пропускной способности нисходящего канала в сети LTE к решению 
оптимизационной задачи булевого программирования. Линейный характер модели позволил 
значительно снизить вычислительную сложность получения конечных решений по распределению 
ресурсных блоков между станциями пользователей в сети LTE. Результаты исследования 
предложенной модели доказали ее адекватность и подтвердили достоверность на ряде 
вычислительных примеров. 

Ключевые слова: сеть, канал, ресурсный блок, пропускная способность, качество 
обслуживания, оптимизация, LTE 

 
1. Introduction.   Currently, the LTE (Long-Term Evolution) technology is one of the most 

effective in the field of solutions for high-speed multi-service access. This technology is a standard 
offered by 3GPP (3rd Generation Partnership Project) consortium, and is seen as basis for the fourth 
generation of mobile telecommunications (4G) [1].  Performance of any telecommunication 
technology is mainly determined by performance of solutions in management on available network 
resources (frequency, time, channel, buffer, and information) with mechanisms and protocols of all 
OSI (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) layers. For LTE technology basic 
layers that determine its performance are physical and data link. Functions of network resource 
allocation in LTE technology may be performed by the Radio Resource Management system 
(RRM), namely, the scheduler, which is responsible for allocating resources to user stations (User 
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Equipment, UE). Such resources primarily include symbols (time resource) and frequency 
subcarriers (frequency resource). Thus as the basic access technology of UE to the frequency and 
time resources in LTE there is selected multiple access with orthogonal frequency division based on 
orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM). 

The smallest structural radio resource unit that can be managed in solving the self-organization 
problem is a Resource Block (RB). Each RB occupies 12 adjacent OFDM subcarriers in frequency 
domain and one slot (0.5 ms) in time domain, consisting of six or seven OFDM symbol (the 
smallest structural OFDM unit in time domain). 

The smallest structural element allocated to unique UE is Scheduling Block (SB), formed by 
two adjacent RBs with the same subcarriers and transmitted over a Transmission Time Interval 
(TTI) of 1 ms. The result of solving the problem of frequency and time resources allocation must be 
binding SB with UE in downlink frame transmitted over 10 ms. Thus, the task of planning time and 
frequency resources in LTE technology should be formulated as a problem of SB allocation among 
the UE network, depending on required rate and QoS parameters. 

The LTE technology uses three types of resource allocation (Resource Allocation Type, RAT): 
RAT 0, RAT 1, RAT 2, suggesting the union of RBs in so-called Resource Block Groups (RBG). 
To make bandwidth management in LTE downlink more flexible it is proposed to use the RAT 1. 
When using RAT 1 the set of resource blocks is divided into several non-overlapping subsets, the 
number of which ( DL

RBN ) is determined by RBG size ( P  parameter):  
1 if  10; 2 if  11 26; 3 if  27 63; 4 if  64 110DL DL DL DL

RB RB RB RBP N P N P N P N                 (1) 
The number of resource blocks in subsets may vary. To determine the number of resource 

blocks in subsets in LTE technology the following expression is proposed [1]: 

 

2

subset
2

2

1 1,  at  mod ;

1 1( ) 1 mod 1, at  mod ;

1 1, at  mod ,

DL DL
RB RB

DL DL
RBG DLRB RB
RB RB

DL DL
RB RB

N NP P p P
P P

N NN p P N P p P
P P

N NP p P
P P

    
    

   

    

       
   

     

   
   

                (2) 

where )( pN subsetRBG
RB  is power of the p -th subset; p  is a current number of resource blocks in subset 

for which calculation of power is performed ( 1,0  Pp ); DL
RBN  is the number of RBs formed 

during the transmission of one time slot. In LTE technology the number of RBs depends on the 
width of frequency channel and may be equal to 6, 15, 25, 50, 75, 100. 

As a result of performed analysis there was made a decision to develop a mathematical model 
for bandwidth management in LTE downlink using RAT 1, and it is formulated as a problem of 
resource blocks allocation for providing required bandwidth for each UE. In [2]-[4] proposed non-
linear models of bandwidth allocation in LTE downlink with RAT 1. However, the non-linear 
nature of model complicates the calculation of bandwidth allocation order in LTE downlink. In this 
regard, proposed a linear model of bandwidth allocation in LTE downlink with RAT 1. 

 
2. Linear Model of Bandwidth Allocation in LTE Downlink with Resource Allocation 

Type 1.        In proposed model assumed that the following initial data are known: 
 N  is the number of UEs; 
 sK  is the number of subcarriers for data transmission in a single RB. This parameter depends 

on the frequency diversion between subcarriers f  and it must satisfy the term 180fK s  
KHz. sK  can be equal to 12 and 24, that already correspond to the frequency diversion 
between subcarriers f  as 15 KHz and 7.5 KHz; 
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 RB
symbN  is the number of symbols that form a single resource block. Parameter RB

symbN =7 in case 
of using normal cyclic prefix (CP). Duration of the normal CP of the first OFDM symbol is 

1
CPT =5.2 µs, from first to sixth OFDM symbol it is 62

CPT =4.7 µs. When using the extended CP 
( CPT =16.7 µs) RB consists of six OFDM symbols ( RB

symbN =6); 

 RBT =0.5 ms is time of one RB transmission; 
 SFT =1 ms is time of one subframe transmission; 
 RB

SFN =2 is the number of RBs that are formed on the identical subcarriers and are allocated to 
UE during the transmission of one subframe; 

 n
cR  is the rate of code used in coding a signal of the n-th UE; 

 n
bk  is bit symbol load of the n -th UE;  

 type of channel division (FDD or TDD), and frame configuration used; 
 n

reqR  is the required data transmission rate for n-th UE; 
 K  is the number of subframes used to transmit information in the downlink. When using 

FDD the number of downlink subframes is equal to the total number of subframes per frame  
( K =10). When using TDD the number of downlink subframes must be used according to the 
frame configuration; 

 )max( subsetRBG
RBNM   is the largest number of resource blocks belonging to any subset.  

For solving the problem of bandwidth allocation in LTE downlink with RAT 1 within the 
proposed model it is needed to provide the calculation of Boolean control variable ( pm

nx , ), that 
determines the order of resource block allocation: 



 


otherwise,  0,

th UE;   the toallocated issubset th  on  theblock  resourceth     theif ,1, npm 
x pm

n      (3) 

where 1,0  Mm ; 1,0  Pp ; Nn ,1 . 
Additional control variables are the variables p

nx  that determine belonging of resource block to 
user stations (UEs): 



 


.otherwise  0,

;subset th  ofonlyresourseusesth UE  if ,1 p   n 
x p

n                     (4) 

where 1,0  Pp ; Nn ,1 . 
When calculating the desired variables pm

nx ,  and p
nx  several important terms-limitations should 

be fulfilled: 
1) The term of allocating each resource block to only one user equipment: 





N

n

pm
nx

1

, 1 , ( 1,0  Mm ; 1,0  Pp ).                                      (5) 

2) The term of allocating n -th user equipment a number of resource blocks of only one subset, 
which is introduced to satisfy the specifics of designing the LTE downlink that uses RAT 1: 

1
1

0






P

p

p
nx ,     where Nn ,1 .                                                         (6) 

3) The term of allocating a number of resource blocks to n -th user equipment that provide the 
required bandwidth in the downlink using modulation and coding scheme (MCS): 

1 1 1
,0 0 , , 1 1

, , ,
0 0 0

;..... ;..... ,
M M M

m n m p n p m P n P
n n m трб n n n m трб n n n m трб n

m m m
x r R x x r R x x r R x

  
 

  

         ( Nn ,1 ),                (7) 

where 
SF

n
b

n
cS

RB
SF

RB
symb

mn T
KkRKNN

r
10,   is a bandwidth allocated by m -th RB to n -th UE. 
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Calculation of desired variables (3), (4) according to the terms-limitations (5)-(7) is reasonable 
to make in solving the optimization problem using optimality criterions: 












N

n

M

m

P

p
mn

pm
nx

rx
1

1

0

1

0
,

,min ,                                                   (8) 

while saving channel bandwidth; 












N

n

M

m

P

p

pm
nx

x
1

1

0

1

0

,min ,                                                      (9) 

while minimizing the number of used RBs; 

 











N

n

M

m

P

p

pm
nmn

pm
nx

xrx
1

1

0

1

0

,
,

,min ,                                           (10) 

in combined minimization of criterions (8) and (9). 
The task formulated from the mathematical point of view is a problem of integer linear 

programming (ILP). In the model desired variables (3) and (4) are Boolean, and restrictions for 
desired variables (5)-(7), object functions (8)-(10) are linear. 

 
3. Research of Bandwidth Allocation Process in LTE Downlink with RAT 1 
 
3.1. Problem Solving Bandwidth Allocation in LTE Downlink with RAT 1 (channel 

bandwidth 3 MHz)  
Within the investigation were considered the following input data: 
 number of UEs is 3 ( 3N ); 
 number of RBs is 11 ( 11DL

RBN ); 
 access rates required for each of the UEs are 2.11 reqR  Mbps, 3.12 reqR  Mbps, 

8.03 reqR  Mbps; 

 number of RBs in subsets 6)max(  subsetRBG
RBNM   (0÷5); 

 matrices of RBs bandwidths for subsets 0÷1 and UEs 1÷3: 

7.06.01.07.09.08.0
3.02.01.07.07.06.0
7.04.05.02.03.01.0

0
, knr ,   

06.01.07.09.08.0
02.01.07.07.06.0
04.05.02.03.01.0

1
, knr . 

Results of using model (1)-(10) for solving problem of bandwidth allocation in LTE downlink 
with Resource Allocation Type 1 based (channel bandwidth 3 MHz) on the use of different 
optimality criteria (8)-(10) shown in Tables I-III.  

During minimization the number of used resource blocks (8) obtained the following results 
(Table I): 

 first and second UEs use zero subset, while third UE uses the first subset; 
 totally used 5 resource blocks out of 11; 
 procedure of bandwidth allocation for each UE is following: 1.2 Mbps; 1.3 Mbps, 0.9 Mbps, 

i.e. to third UE allocated 0.1 Mbps more than the required level. 
There are numbers of UEs using one or other RB shown in rows “Subset 0” and “Subset 1” of 
Tables I. 
 

Procedure of bandwidth allocation to UEs using criterion (8)                  Table I 

RB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RBG 0 1 2 3 4 5 

Subset 0 2 -   2 1   - 1  
Subset 1   - 3   - -   - 
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With saving allocated channel bandwidth to UEs (9) obtained results presented in Table II: 
 first and third UEs use zero subset, while second UE uses the first subset; 
 totally used 6 resource blocks out of 11; 
 procedure of bandwidth allocation for each UE is following: 1.2 Mbps; 1.3 Mbps, 0.8 Mbps. 

 
Procedure of bandwidth allocation to UEs using criterion (9)                 Table II 

 

RB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RBG 0 1 2 3 4 5 

Subset 0 3 1   1 -   - 1  
Subset 1   2 2   - -   - 

 
While using combined optimality criterion (10) obtained the next results (Table III): 
 first and second UEs use zero subset, while third UE uses the first subset; 
 totally used 5 resource blocks out of 11; 
 procedure of bandwidth allocation for each UE as in second case corresponds to required 

values: 1.2 Mbps; 1.3 Mbps, 0.8 Mbps. 
 

Procedure of bandwidth allocation to UEs using criterion (10)                Table III 
 

RB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RBG 0 1 2 3 4 5 

Subset 0 2 -   2 1   - 1  
Subset 1   3 -   - -   - 

 
3.2. Problem Solving Bandwidth Allocation Process in LTE Downlink with RAT 1 

(channel bandwidth 10 MHz) 
 
Within the investigation were considered the following input data: 

 number of UEs is 3 ( 3N ); 
 number of RBs is 27 ( 27DL

RBN ); 
 access rates required for each of the UEs are 3.41 reqR  Mbps, 4.32 reqR  Mbps, 7.23 reqR  

Mbps; 
 number of RBs in subsets 9)max(  subsetRBG

RBNM   (0÷8); 
 matrices of RBs bandwidths for subsets 0÷2 and UEs 1÷3: 

 

2.01.07.05.03.07.04.06.02.0
4.02.05.03.02.08.05.04.04.0
3.03.06.04.03.09.06.05.03.0

0
, knr ; 

 

3.03.05.04.03.07.05.05.06.0
4.02.06.03.02.09.04.03.05.0
4.01.07.05.04.08.06.04.05.0

1
, knr ; 

 

7.06.07.07.04.08.08.08.06.0
6.05.05.07.05.08.07.07.07.0
8.07.06.07.06.07.06.09.08.0

2
, knr . 
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Results of using model (1)-(10) for solving problem of bandwidth allocation in LTE downlink 
with Resource Allocation Type 1 based (channel bandwidth 10MHz) on the use of different 
optimality criteria (8)-(10) shown in Tables IV-VI. 

During minimization the number of used resource blocks (8) obtained the following results 
(Table IV): 

 first UE use first subset, second UE use second subset, third UE uses the second subset; 
 totally used 17 resource blocks out of 27; 
 procedure of bandwidth allocation for each UE is following: 4.3 Mbps; 3.4 Mbps, 2.8 Mbps, 

i.e. to third UE allocated 0.1 Mbps more than the required level. 
 

 
With saving allocated channel bandwidth to UEs (9) obtained results presented in Table V: 

 second UE use zero subset, first UE use first subset, while third UE use second subset; 
 totally used 20 resource blocks out of 27; 
 procedure of bandwidth allocation for each UE is following: 4.3 Mbps; 3.4 Mbps, 2.7 Mbps. 

 
 

 
While using combined optimality criterion (10) obtained the next results (Table VI): 

 first UE use first subset, second UE uses the second subset, while third UE use second subset; 
 totally used 17 resource blocks out of 27; 
 procedure of bandwidth allocation for each UE as in second case corresponds to required 

values: 4.3 Mbps; 3.4 Mbps, 2.7 Mbps. 

Procedure of bandwidth allocation to UEs using criterion (8)                  Table IV 
RB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
RBG  0   1   2   3   4  
Subset 0 - - -       - - -    
Subset 1    1 1 1       1 1 1 
Subset 2       2 3 2       

 
RB 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Not used 
RBG  5   6   7   8  
Subset 0    - - -       
Subset 1       1 - 1    
Subset 2 2 2 2       3 3 3 

Procedure of bandwidth allocation to UEs using criterion (9)                  Table V 
RB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
RBG  0   1   2   3   4  
Subset 0 2 2 2       2 2 -    
Subset 1    1 1 1       1 1 1 
Subset 2       3 3 -       
 
RB 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Not used 
RBG  5   6   7   8  
Subset 0    2 2 2       
Subset 1       1 - 1    
Subset 2 - - -       3 3 - 
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4. Conclusion 
The linear model of bandwidth allocation in LTE downlink with Resource Allocation Type 1 

was presented. The use of model (1)-(10) allowed to convert the solution of basic problem of 
bandwidth allocation in LTE downlink with RAT 1 to solving the optimization problem of Boolean 
programming with varying object functions (8)-(10) and the constraints (1)-(7). The linear character 
of model significantly reduces the computational complexity of final solutions on allocation channel 
(frequency) resource in LTE technology. Results of research the proposed model proved its 
adequacy in a number of computational examples. Within the analysis it is recommended to use the 
combined objective function (10) to be minimized. Its use allowed to minimize the number of 
resource blocks used and bandwidth LTE downlink as a whole, while ensuring compliance with the 
requirements to access rate to set of user equipment. 
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Procedure of bandwidth allocation to UEs using criterion (10)                  Table VI 
RB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
RBG  0   1   2   3   4  
Subset 0 - - -       - - -    
Subset 1    1 1 1       1 1 1 
Subset 2       2 2 2       
 
RB 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Not used 
RBG  5   6   7   8  
Subset 0    - - -       
Subset 1       1 - 1    
Subset 2 2 2 3       3 3 3 
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УДК 621.391  
 

Комарова Л. О., докт. техн. наук 
 

ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ САМООРГАНІЗОВАНОЇ 
МЕРЕЖІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ 

 
Komarova L. O. Use of wireless sensor networks for monitoring and management in crisis 

situations. The paper proposed the use of wireless sensor networks for monitoring and management in 
crisis situations. The ability of self-organization and self-reproduction (mesh) topology, security, high 
noise immunity, low power consumption and no need of obtaining the frequency resolution make LTE a 
suitable basis for wireless infrastructure positioning systems in real time (RTLS). LTE network due to the 
formation of the OFDM signal provides increased bandwidth and have a further advantage in reducing the 
delay and implement two-way video  transmission in real time in a crisis situation. 

The main characteristics of LTE parameters are given.  Expediency of using satellite system for 
centralized management of wireless core network is shown. The usage of kvadrocopters as mobile base 
station during hostilities is proposed and proved . Such quadrocopters can also be used for other purposes, 
such as investigation. Thus, they extend the range of the LTE core network, creating an additional layer 
architecture that represented as self-organized mesh-network. 

Keywords: LTE, self-organization, sensor, crisis situation, quadrocopter, monitoring, wireless sensor 
network, positioning system 

 
Комарова Л. О. Застосування безпроводової сенсорної самоорганізованої мережі для 

моніторингу та управління у кризових ситуаціях. У статті запропоновано використання 
безпроводових сенсорних мереж для моніторингу та управління у кризових ситуаціях. Здатність до 
самоорганізації та самовідтворення, mesh- топологія, захищеність, висока завадостійкість, низьке 
енергоспоживання і відсутність необхідності отримання частотного дозволу роблять LTE мережі 
відповідною основою для бездроводовової інфраструктури систем позиціонування в  реальному 
часі. Саме LTE мережі завдяки формуванню сигналу OFDM забезпечують підвищену пропускну 
здатність та мають додаткові переваги, що полягають у зниженні затримки та реалізації 
двосторонньої передачі відео у реальному часі у кризовій ситуації. 

Ключові слова: LTE мережа, самоорганізація, сенсор, кризова ситуація, квадрокоптер, 
моніторинг, безпроводова сенсорна мережа, система позиціонування 
        

Комарова Л. А. Применение беспроводной сенсорной саморганизованной сети для 
мониторинга и управления в кризисных ситуациях. В статье предложено использование 
беспроводных сенсорных сетей для мониторинга и управления в кризисных ситуациях. 
Способность к самоорганизации и самовоспроизводству, mesh-топология, защищенность, высокая 
помехоустойчивость, низкое энергопотребление и отсутствие необходимости получения частотного 
разрешения делают LTE сети подходящей основой для беспроводной инфраструктуры систем 
позиционирования в режиме реального времени. Именно LTE сети благодаря формированию 
сигнала OFDM обеспечивают повышенную пропускную способность и имеют дополнительные 
преимущества, заключающиеся в снижении задержки и реализации двусторонней передачи видео в 
реальном времени в кризисной ситуации. 

Ключевые слова: сеть LTE, самоорганизация, сенсор, кризисная ситуация, квадрокоптер, 
мониторинг, беспроводная сенсорная сеть, система позиционирования 

 
Вступ. Інтелектуальні пристрої з розширеними можливостями обробки інформації 

ставлять вимоги до систем мобільного зв'язку щодо можливості передавання 
високошвидкісних потоків даних між будь-якими двома мобільними чи стаціонарними 
терміналами. 

У цій роботі запропоновано використання бездроводових сенсорних самоорганізованих 
мереж, що складаються з множини бездроводових сенсорних вузлів, розподілених у просторі 
та призначених для моніторингу та управління характеристиками навколишнього середовища 
або об'єктами, розташованими у ньому,  для збору інформації про фізичні об'єкти або 
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процеси, включаючи появу певних подій; перетворення інформації, отриманої внаслідок 
спостереження за фізичним об'єктом, у форму, яка може бути використана для зберігання 
інформації і її подальшим перетворенням в умовах кризових ситуацій.  Ця концепція 
передбачає використання технології віртуалізації мережевих функцій для створення 
мобільного ядра системи LTE, яка може бути спряженою з базовою станцією [1-5]. Для 
розширення зони покриття запропонована концепція коміркової мережі, в основі якої лежить 
самоорганізована бездроводова мережа та математична модель функціонування такої мережі. 
Здатність до самоорганізації та самовідтворення, (mesh-) топологія, захищеність, висока 
завадостійкість, низьке енергоспоживання і відсутність необхідності отримання частотного 
дозволу роблять ZigBee-мережі відповідною основою для бездроводової інфраструктури 
систем позиціонування в режимі реального часу (RTLS). 

 
Огляд останніх досліджень та постановка наукової задачі. Сьогодні використовуються 

різноманітні електронні пристрої, які допомагають виконувати свої завдання управління і 
досягати поставлених цілей. Для координації роботи підрозділів спеціального призначення 
(МО, МНС тощо) необхідно забезпечити надійний зв'язок та можливість обміну миттєвими 
повідомленнями упродовж всієї тривалості операції по ліквідації наслідків кризової ситуації. 
Для встановлення безпроводового каналу в режимі реального часу між цими пристроями і 
базою необхідно використовувати технологію, яка забезпечує високу якість потоку 
(мінімальну затримку, джиттер, втрату пакетів) та надійність.  

 
Виклад основного матеріалу. Технічні засоби за рахунок інтелектуальних алгоритмів, 

засобів керування та прийняття рішень можуть самостійно і ефективно виконувати складні 
завдання. Для забезпечення такого обміну інформацією у реальному часі, необхідно 
використовувати інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС), які повинні володіти 
наступними функціональними характеристиками: 

Безпека – вся інформація, яка передається між мобільними пристроями, повинна бути 
зашифрованою. Канал зв'язку повинен бути захищеним від атак з використанням алгоритмів 
динамічного шифрування  у тому числі з використанням різних методів, які можуть бути 
обрані динамічно залежно від ситуації. 

Надійність – система зв'язку має бути стійкою до збоїв, які можуть виникнути через 
помилки в програмному забезпеченні або фізичне пошкодження. 

Висока продуктивність – основні системи зв'язку повинні володіти 
високопродуктивними обчислювальними ресурсами для того, щоб встановити з'єднання між 
двома або більше пристроями і обробляти високошвидкісні потоки даних в  реальному часыу. 

Оскільки система зв'язку може бути мобільною, тобто базові станції та їх контролери 
можуть бути встановлені на спеціальній платформі, що пересувається, система управління 
повинна включати в себе спеціальні алгоритми для управління рухомими елементами. Така 
система управління є частиною ядра системи зв'язку.  

У даний час концепція NFV (Network Function Virtualization) все частіше 
використовується в ІТС. NFV дозволяє створити ядро системи довільної продуктивності і 
динамічно масштабувати його в залежності від вимог у маштабі реального часу. Для 
забезпечення мобільності ядра використовуються спеціалізовані компактні фізичні сервери, 
на яких встановлюється програмне забезпечення. Такі ядра вже реалізовані багатьма 
телекомунікаційними компаніями, серед яких Alcatel-Lucent. Використання NFV 
зосереджується на віртуалізації таких мережевих функцій як мережеві екрани, мережеві 
маршрутизатори, прикордонні контролери (використовуються в мережах передачі голосових 
даних VoIP), пристрої надання контенту та інших спеціалізованих мережевих додатків. 
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NFV може використовуватися для віртуалізації мережевих функцій як у фіксованих, так і у 
мобільних мережах. 

Для того, щоб забезпечити повну мобільність спеціальних підрозділів і підтримувати 
зв'язок між усіма учасниками блоку у роботі запропонована централізована система 
мобільного звязку заснована на стандарті LTE. LTE, який зазвичай називають 4G LTE, є 
стандартом безпрводового зв'язку і дозволяє здійснювати високошвидкісну передачу даних з 
використанням комунікаційних мереж між портативними пристроями зв'язку, такими як 
смартфони, планшетні і портативні комп'ютери. 

Найновіші LTE мережі забезпечують підвищену пропускну здатність (Табл. 1), та мають 
додаткові переваги, що полягають у зниженні затримки та реалізації двосторонньої передачі 
відео у реальному часі. 

 
Характеристика параметрів системи LTE                    Табл. 1 
Параметри Вимоги 

Максимальні швидкості передачі 
DL: 100Mbps 
UP:50Mbps 

(для 20MHz) 

Підтримка мобільності 
До 500 км/год., але працює і для 
з’єднань з низькою рухливістю:  

відл 0 до 15 км/год. 

Затримка системи управління <100 мс 

Затримка в площині сервісів <5 мс 

Потужність площини управління >200 користувачів на комірку  
(для спектру 5MHz) 

Покриття (розмір комірки) 5-100 км. з незначним затуханням 
сигналу після 30 км. 

Гнучкість спектру 1.25,2.5,5,10,15,20MHz 

 
LTE є системою з високим рівнем відмовостійкості, що дозволяє мережі, навіть у 

випадку втрати одного з вузлів системи, продовжувати нормальний процес функціонування. 
LTE технології підтримують автоматичне відновлення після відмови одного з вузлів за 
рахунок перемикання на резерв. Крім того, спеціальні підрозділи можуть швидко і легко 
масштабувати інфраструктуру LTE, підключивши додаткові компоненти та розширити 
ємності системи відповідно до вимог конкретної ситуації. 

Сьогодні підрозділи спеціального призначення (МНС, МО тощо)  володіють 
інформаційно-телекомунікацйними технологіями, що постійно вдосконалюються. Сучасні 
комерційні технології мобільних мереж забезпечують високу пропускну здатність у 
порівнянні з технологією JTRS. Створення LTE мережі, яка підходить для використання у 
кризових ситуаціях, перетворюється у відносно легку задачу, враховуючи широкий спектр 
можливостей та технологій, що існують на сучасному ринку.  

Для спеціального застосування при виникненні кризової ситуації LTE мережа складається 
з трьох основних рівнів: розширений рівень пристрій-пристрій, самоорганізована мережа 
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доступу на основі мобільних eNodeB, віртуалізоване ядро базової мережі. Віртуалізоване ядро 
EPC (Evolved Packet Core). У запропонованій архітектурі ядро системи зв'язку реалізоване у 
форму віртуальних функцій мережі (VNF). У випадку LTE віртуалізація охоплює P-GW, S-
GW і MME. Ці функції реалізуються на основі спеціалізованого апаратного шлюзу. Однією з 
найвідоміших реалізацій є пристрій компанії Alcatel-Lucent (7750 SR Mobile Gateway), який 
реалізує функції (P-GW) шлюзу пакетної передачі, Radio Service (GPRS), вузла підтримки 
(GGSN) та S-GW. PGW/GGSN функції для надання сервісу: створення та закриття каналів; 
аналіз пакетів та їх фільтрація (визначення відповідного каналу в залежності від типу 
сервісу); дотримання політики надання сервісу;облік використання сервісів та звітність. 

SGW має вирішальне значення для мобільності користувача. Так само як і PGW, він 
маршрутизує пакети даних користувача через відповідні сервісні канали. SGW також реалізує 
мобільність, гарантуючи, що пакети будуть доставлені без розривів з’єднання, навіть якщо 
користувач змінює місце розташування. Така модель може бути використана для створення 
повністю мобільного спеціального (військового) підрозділу. Для цього мобільну систему слід 
помістити в контейнер з високим ступенем захисту від фізичних ушкоджень та радіо впливу, 
який має запасне джерело живлення та забезпечений можливістю швидкої заміни джерел. 
Такий вузол може бути встановлений на рухомій платформі і, таким чином, може 
переміщатися разом з підрозділом. Таким чином, кожна мобільна станція може встановити 
зв'язок з іншою мобільною станцією цього ж або сусіднього підрозділу протягом короткого 
інтервалу часу. 

У парі з кожним шлюзом встановлюється базова станція. Це дозволяє мінімізувати 
затримку передачі сигналізаційної інформації. Шлюзи можуть спілкуватися один з одним, 
використовуючи радіо інтерфейс, створюючи тим самим бездротову опорну мережу. Якщо 
відстань між двома шлюзами досить незначна, тоді для зв’язку між шлюзами 
використовується радіо інтерфейс. З ростом відстані між шлюзами може бути використаний 
інший інтерфейс іншої бездротової технології.  

Для централізованого управління безпроводової опорною мережею використовується 
супутникова система. З використанням супутників мережа може бути динамічно 
налаштована. Такий спосіб керування вимагає високого рівня безпеки. Однією з основних 
переваг такого способу керування є те, що шлюз може бути вимкнений дистанційно, при 
цьому вся секретна інформація може бути знищена. Ще однією перевагою є те, що для 
підвищення безпеки зв'язку між шлюзами, супутник може динамічно передавати ключі 
безпеки. 

Базова станція може покрити лише обмежену область. У ході військових дій, не 
виключено, що всі мобільні термінали не будуть знаходитися в області ні однієї базової 
станції. Ось чому в цій статті пропонується використовувати квадрокоптери у ролі мобільної 
базової станції. Кожен квадрокоптер може взаємодіяти з основною базовою станцією, 
використовуючи захищений канал LTE. Крім того, квадрокоптери можуть спілкуватися один 
з одним і, таким чином, організовуватися в локальну безпровідну мережу. У зв'язку з цим, 
навіть коли мобільний термінал знаходиться досить далеко найближчої базової станції, він 
все ще може встановити з'єднання з ядром по ланцюжку, що утворений з квадрокоптерів. Такі 
квадрокоптери можуть бути також використані для інших цілей, наприклад, розвідки. Таким 
чином, вони розширюють зону дії основної мережі LTE, формуючи додатковий шар 
архітектури, що представлений самоорганізованою mesh-мережею. 

Mesh-мережа передбачає використання специфічних методів функціонування. Її 
особливість у тому, що архітектура, яка самоорганізовується, повинна реалізувати наступні 
функції зв'язку: створення інформаційних зон, які охоплюють великі площі, масштабованість 
мережі (збільшення зони покриття) в режимі самоорганізації, використання бездротових 
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транспортних каналів для підключення точки доступу в режимі "всі зі всіма", стійкість мережі 
до збоїв окремих елементів. 

Організація мереж відповідно до mesh-структури дозволяє маршрутизувати дані, голос та 
сигналізацію між її вузлами. Мережа забезпечує відповідну реакцію на зміну власної 
конфігурації та здійснює вибір оптимального шляху передачі даних у разі виникнення 
проблеми (відмови вузла чи мережевого шляху) для досягнення пакетами вузла-адресата. 

 
Висновок. Постійне вдосконалення інформаційно-телекомунікацйних технологій 

забезпечують високу пропускну здатність, а властивості LTE мережі надають  широкий 
спектр можливостей для використання у кризових ситуаціях. Саме LTE мережі завдяки 
формуванню сигналу OFDM забезпечують підвищену пропускну здатність та мають 
додаткові переваги, що полягають у зниженні затримки та реалізації двосторонньої передачі 
відео у реальному часі у кризовій ситуації. 
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УДК 621.395 
 

Лісовий І. П., д.т.н.;    Колчар В. М., аспірант  
 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ФЛУКТУАЦІЇ ФАЗИ СИНХРОІМПУЛЬСІВ ВІД ПАРАМЕТРІВ 
 ПРИСТРОЮ СИНХРОНІЗАЦІЇ МЕЖ ЕЛЕМЕНТАРНИХ СИГНАЛІВ 

 
Lisovyy I. P.,  Kolchar V. M. The dependence of the phase fluctuations of the parameters of 

the device clock synchronization boundaries signal.The analysis of technical descriptions and 
functioning of the device clock synchronization boundaries signal (DCSBS). It is rotined that the integrate 
memory size is the single parameter, which influences the size of a phase synchropulse fluctuation and 
determines the method of DCSBS construction. The terms of choice of optimum value memory integrator 
are certain. The memory integrator is determined by finding the minimum phase fluctuations of 
synchropulses.  

On the basis of the calculated values of integrator memory, the dependence of the phase of 
synchronization impulses fluctuation on mean square deviation  (standard deviation) of synchronization 
signal on the DCSBS input-output is investigated.  

The application expedience of reserved astatic PSMES is rotined with variable memory of averaging 
device. As a result, high exactness of adjusting and small phase fluctuations of synchronization impulses 
is received. All of the system of transmission adapts quickly to the various changes of cannel data 
communication parameters. 

Keywords: device of synchronization,  elementary signals boundaries, integrator,frequency 
rejection, synchropulse phase fluctuation, Laplace function 

 
Лісовий І. П., Колчар В. М. Залежність флуктуації фази синхроімпульсів від параметрів 

пристрою синхронізації меж елементарних сигналів. Проведено аналіз технічних 
характеристик та особливостей функціонування пристрою синхронізації меж елементарних 
сигналів (ПСМЕС). Визначені умови  вибору оптимального значення пам’яті усереднювача. На 
підставі розрахованих значень пам’яті усереднювача досліджена залежність флуктуації фази 
імпульсів синхронізації від середньоквадратичного відхилення сигналу синхронізації на вході 
ПСМЕС. Показана  доцільність застосовування замкнених астатичних ПСМЕС зі змінною 
пам’яттю усереднювача.  

Ключові слова: пристрій синхронізації,  межі елементарних сигналів, усереднювач,  
відхилення частоти,  флуктуація  фази синхроімпульсу, функція Лапласа 

 
 

Лесовой И. П., Колчар В. М. Зависимость флуктуации фазы синхроимпульсов от 
параметров устройства синхронизации границ элементарных сигналов. Проведен анализ 
технических характеристик и особенностей функционирования устройства синхронизации границ 
элементарных сигналов (УСГЭС). Определены условия  выбора оптимального значения памяти 
усреднителя. На основании рассчитанных значений памяти усреднителя. исследована зависимость 
флуктуации фазы импульсов синхронизации от среднеквадратичного отклонения сигнала 
синхронизации на входе ПСМЕС. Показана  целесообразность применения замкнутых 
астатических УСГЭС с изменяемой памятью усреднителя.  

Ключевые слова: устройство синхронизации,  границы элементарных сигналов, усреднитель,  
отклонение частоты,  флуктуация  фазы синхроимпульса, функция Лапласа 

 

Постановка задачі. Внаслідок зміни параметрів тракту передачі необхідно здійснювати 
підстроювання фази місцевого генератора. Тому в пристрої синхронізації меж елементарних 
сигналів (ПСМЕС) необхідний елемент для виявлення середньої величини неузгодженості 
фази синхроімпульсів, що не реагує на флуктуації фази окремого синхроімпульсу, і виділяє 
сигнал для керування фазою місцевого генератора. Такий елемент називається 
усереднювачем [1, 2].  

Нехай імовірність появи сигналу корекції дорівнює р. Імовірність відсутності сигналу 
корекції дорівнює 

0( ) 1 .q x p         (1) 
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Густина ймовірності сигналу корекції має вигляд, наведений на Рис. 1. 
 

 Z 

0 -π +π x1 x x x2 
 

Рис. 1. Густина ймовірності сигналу корекції  
 
Ймовірність формування команди корекції за умови, що корегування здійснювалось, 

дорівнює ймовірності того, що сигнал корекції існує в той час, коли на вході однією із схем 
ТА логічної ланки будуть дозвільні сигнали і зокрема опорні імпульси [3]. Ця умовна 
ймовірність дорівнює площі заштрихованої ділянки зліва (Рис. 1) для випадку віднімання 
імпульсу і площі заштрихованого ділянки справа для випадку додавання імпульсу, тобто 

 

1

відн ( ) , 0 ,
x

x

P (x) W z dz x     (2) 

 

2

( ) , 0,
x

дод
x

P (x) W z dz x




     (3) 

тут    W(z) – густина ймовірності появи сигналу корекції; 
          x1, x та –x, –x2 – проміжки протягом яких корекція фази (додавання або віднімання 
імпульсів) можлива (Рис. 1). 

Умовні ймовірності додавання і віднімання імпульсу складають в сумі одиницю: 
 

( ) ( ) 1.дод віднP x P x    (4) 
 

Безумовні ймовірності додавання і віднімання імпульсів такі: 
 

1 дод

1 відн

0

( ) ( ),

( ) ( ),

( ) 1 .

q x p P x

q x p P x

q x p





  
  

  

  (5) 

 

З  виразів (1)...(5) випливає: 
 

дод відн( ) [ ];a x p P (x) P (x)                     (6) 
   

2 2 2
дод відн дод відн( ) [ ] [1 4 ].b x p p P (x) P (x) p p P (x)P (x)                             (7) 

 

Припустимо, що W(z) розподілена за нормальним законом, тобто 
 

2
0
2
00

( )1( ) exp ,
22

x xW z



        (8) 
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Тоді враховуючи (5)...(8): 

2
дод

0 0

( ) , 0;xxP x F F x
 
   

       
   

 (9) 

 

2
дод

0 0

( ) 1 , 0 ;xxP x F F x 
 

   
         

   
 (10) 

 

1
відн

0 0

( ) , 0 ;xxP x F F x 
 

   
        

   
 (11) 

 

1
відн

0 0

( ) 1 , 0.xxP x F F x
 

   
          

   
 (12) 

 

де F(x) – функція Лапласа.  
У  сталому режимі досить розглянути поведінку Pдод(x) та Pвідн(x) в околиці точки x=0. 

Якщо x< 0  то  F(x) може бути подана першими членами ряду Тейлора [4], а значення: 
 

1 1 2 2

0 0 0 0

1.x x x xF F F F
   
       

            
       

 

 

Розкладання в ряд Тейлора має вигляд: 
 

31 1( )
2 62

xF x x

 

   
 

 . (13) 

Враховуючи (9)...(12) та (13), отримуємо: 
3

дод 3
0 0

3

відн 3
0 0

1 1( )
2 62

1 1( )
2 62

x xP x

x xP x

 

 

 
    

  


     

, (14) 

 
а також: 

3

3
0 0

2( ) ,
6

x xа x p
  
 

   
 

  (15) 

 

3 2
2 2

3 2
0 0 0

2 2( ) .
6

x x xb x p p p p
    
 

     
 

 (16) 

 
Враховуючи (15) та (16) отримаємо: 

 

0 1 2 3 3
0 0

2

0 1 2 2
0

2 1 2; ; 0;
6

2; 0;

f
p pa N a a a

pb p b b


   

 


     





   


 ,                            (17) 

де       
0

f
Ω
ω

   відносне відхилення частот генераторів передавача і приймача;  
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N – коефіцієнт ділення дільника, інтервал усереднення аналогового усереднювача; 
0 –середньоквадратичне відхилення сигналу корекції. 

 

З (17) одержимо вираз для математичного очікування фази синхроімпульсу: 
 

3 3 20 0
0 3

1 ,
2 24 2 4f f fx N N

p p p
   

                                (18) 
 

і нехтуючи величинами порядку 1/N2 за формулою (17) для дисперсії фази синхроімпульсу: 
2 2 2 2

2
0

2 2
2

0

1 1 .
42 21

4

f f

f

p N N
N p pp NN

p

    
 

 
 

   
           

 

   (19) 

 

Якщо математичне очікування фази синхроімпульсу невелике, то можна обмежитись 
першим наближенням: 

 

0
0 .

2fx N
p


   (20) 

 
  Аналіз пристрою синхронізації меж елементарних сигналів 
З формул (18), (19) та (20) випливає, що єдиний параметр який впливає на величину 

флуктуації фази синхроімпульсу і залежить від способу побудови ПСМЕС, це розмір пам’яті 
усереднювача. Можна вважати, що дисперсія 2 (19) повністю визначає плавні флуктуації 
фази синхроімпульсу.  

Величину: 
21

2П 


   (21) 
 

далі називатимемо плавними флуктуаціями фази синхроімпульсу. Ця ж величина помножена 
на сто визначить плавні флуктуації фази синхроімпульсу у відсотках. Для дослідження 
ПСМЕС формулу (19) запишемо в наступному вигляді: 
 

2 2 2 2
0

0
1 1 1 1 1 .

2 4 42 4 2
f f

П

N N
p p p pN N
    

 
 

      
           

         
                     (22) 

 

Спочатку знайдено залежність плавних флуктуацій від величини пам’яті усереднювача 
при фіксованих значеннях величин: p, f 0,. Графік залежності дисперсії фази 
синхроімпульсу за умов p = 0,5, f = 4,1710-5, 0 = 10-2      наведено на Рис. 2.  

Як випливає з графіка, при деякому постійному значенні середньоквадратичного 
відхилення сигналу корекції 0 і при певній величині нестабільності частот генераторів f, 
залежність плавних флуктуацій фази синхроімпульсу від розміру  пам’яті усереднювача має 
мінімум. Це дуже важливий факт, тому він дозволяє при заданих вище умовах вибирати 
оптимальне значення пам’яті усереднювача. Якщо f буде прямувати до нуля, тобто буде 
мати місце точне налаштування генераторів передавача і приймача то (22) прийме вигляд: 

 

0
0 .

4 2П N



   (23) 

 
У цьому випадку збільшення пам’яті усереднювача тільки покращує властивості системи 

синхронізації, тобто із збільшенням пам’яті зменшуються флуктуації фази синхроімпульсу. 
Виразами (22) і (23) обґрунтовують вибір двох режимів роботи ПСМЕС.  
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N 

П 

 
Рис. 2. Залежності дисперсії фази синхроімпульсу від пам’яті усереднювача 

 
У режимі входження до синхронізму має місце деяка відносна нестабільність частоти 

генераторів передавача і приймача, що визначається як інтеграл миттєвого значення фази 
імпульсів синхронізації [3, 5, 6]. При цьому для дослідження ПСМЕС використовується 
формула (22), а пам’ять усереднювача визначається знаходженням мінімуму флуктуацій 
фази синхроімпульсів (Рис. 2). Стаціонарний режим характеризується тим, що напруга 
сигналу розсинхронізації на виході першого інтегратора залишається незмінною протягом 
тривалих проміжків часу, а це відповідає розлаштуванню частот генератора f – рівною 
нулю. У такому випадку для визначення пам’яті усереднювача використовується вираз (23) і 
на підставі його інтервал усереднення (постійна часу інтегратора) може бути вибраний 
значним. 

Пам’ять усереднювача в будь-якому режимі роботи визначається: 
заг 1 2N NN N ,          (24) 

де    N – коефіцієнт ділення дільника частоти;   N1 – пам’ять першого інтегратора;  
        N2 – пам’ять другого інтегратора. 

У загальному випадку  

,ТN
b


      

(25) 

де      Т – інтервал усереднення (для інтеграторів Т=RC); 
         b – коефіцієнт, що залежить від способу усереднення. 

При усередненні інтегрування періодичних функцій часу b = 1/,  де  = 2πfn, 
 fn – частота інтегрування дорівнює 1/Tn, причому Tn – період інтегрування. Для інтеграторів 
Т=RC, тому:      1 1 12 .nN R C f  

Для режиму входження до синхронізму з графіка на Рис. 3.15: 104  Nзаг  105 обирається 
Nзаг = 105. Коефіцієнт ділення дільника N = 256, а інтервал інтегрування другого інтегратора 
обраний близьким до 4. При цих умовах: 

 

5
2заг

1
2

10 1,13 10 .
256 4

NN
N N
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Враховуючи, що інтегрування сигналу розсинхронізації проводиться через посилку, то 
частота інтегрування f1 складає 1,5 кГц. 

Величина N1 = 1,13102 задовольняє R1 = 12 кОм та C1 = 1 мкФ. Величина пам’яті другого 
усереднювача – інтегратора 

2 2 2 2 4nN R C f   
задовольняє R2 = 3,9 кОм та C2 = 0,1 мкФ. 

В стаціонарному режимі роботи обрано R1
* = 300 кОм. Ємність C1

* = 1 мкФ, тобто 
залишається попередньою. При цьому в режимі входження до синхронізму 

  

5
2заг 1 2 1,06 10N NN N   . 

В режимі стаціонарної роботи: 
* 6

1заг 1 2 2,66 10N NN N   . 
 

Пам’ять усереднювача збільшується більш ніж у двадцять разів. 
На підставі розрахованих значень пам’яті усереднювача, досліджено залежність 

флуктуації фази імпульсів синхронізації від середньоквадратичного відхилення сигналу 
синхронізації на вході ПСМЕС. Розглянуто випадки: 

 

1) Застосовується цифровий усереднюваx. Дільник частоти з коефіцієнтом ділення 
N = 256. 

Нехай 0 приймає значення: 01 = 510-4;    02 = 10-4;    03 = 510-3;     04 = 10-3;   
05 = 510-2;    06 = 10-1;     07 = 510-1;     08 = 1.  

Величини p та f :       p = 0,5;     f = 4,1710-5. 
  

2) Режим входження у зв’язок. Пам’ять усереднювача  N2заг = 1,06105. Інші вихідні дані 
ті ж, що і в попередньому випадку.  

 

3) Режим стаціонарної роботи. Пам’ять усереднювача N2заг = 2,66106. Інші вихідні що 
і у випадках 1)  і  2). Розрахунок у цьому випадку проводиться за формулами (24) і (25).  

Графіки залежності флуктуації фази імпульсів синхронізації для всіх розглянутих 
випадків показані на Рис. 3. 

 
П 

П1 

П2 

П0 

0 

 
Рис. 3. Флуктуація фази імпульсів синхронізації в режимі входження  

до режиму синхронізму і в режимі стаціонарної роботи 
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Висновки 
Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки: 

1) Доцільно застосовувати замкнені астатичні ПСМЕС зі змінною пам’яттю 
усереднювача. При цьому вдається отримати: високу точність регулювання, малі флуктуації 
фази імпульсів синхронізації. Вся система передачі швидше пристосовується до всіляких 
змін параметрів тракту передачі. 

2) На синхронність роботи передавача і приймача впливає лише один параметр ПСМЕС 
– пам’ять усереднювача.  

3) Вплив на роботу системи інших факторів: параметрів середовища розповсюдження і 
сигналу в роботі не розглядались та потребують окремого розгляду. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ 
МЕРЕЖЕЮ ІЗ ЗАТРИМКАМИ СИГНАЛЬНОЇ І УПРАВЛЯЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Toroshanko Ya. I,  Tantsyura L. I., Kharlay L. A., Khmara K. V. Modelling managing system 

of telecommunication network with delays of signalling and control information. The article deals 
with the development of algorithms and construction of mathematical model to assess the magnitude and 
impact of the delay signal and managing information on the effectiveness of search and localization of 
sites of failures, overloads and emergency operation of telecommunications networks. 

The analysis of the signal delay and managing information and their impact on the efficiency of 
telecommunication networks management is made. There is shown that mathematical modelling of 
control systems in telecommunications networks is most appropriate difference-differential equations of 
detainees argument.  The stability conditions of the solution equation are determined. There is shown that 
to maintain stability control system with increasing delay control signals it is necessary to reduce the 
absolute coefficient value of the feedback control loop.   The problem of sampling equation to enable 
computer modelling systems is examined. 

Keywords: telecommunication, management system, search and localization of failures, difference-
differential equation, detained argument, sampling equation. 

 
Торошанко Я. І.,  Танцюра Л. І., Харлай Л. О., Хмара К. В. Моделювання системи 

управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої 
інформації. В статті розглядаються питання розробки алгоритмів і побудови математичної моделі 
для оцінювання величини і впливу затримок сигнальної і управляючої інформації на  ефективність 
пошуку і локалізації місць відмов, перевантажень і аварійних режимів в мережах телекомунікації. 
Показано, що для математичного моделювання систем управління телекомунікаційними 
мережами найбільш прийнятними є різницево-диференціальні рівняння із затриманим 
аргументом. Розглянуті умови стабільності рішення і задачі дискретизації такого рівняння для 
забезпечення можливості комп’ютерного моделювання. 

Ключові слова: телекомунікації, система управління, пошук і локалізація відмов, різницево-
диференціальне рівняння, затриманий аргумент, дискретизація рівняння 

 
Торошанко Я. И.,  Танцюра Л. И., Харлай Л. А., Хмара К. В. Моделирование системы 

управления телекоммуникационной сетью с задержками сигнальной и управляющей 
информации. В статье рассматриваются вопросы разработки алгоритмов и построения 
математической модели для оценивания величины и влияния задержек сигнальной и управляючої 
информации на эффективность поиска и локализации мест отказов, перегрузок и аварийных 
режимов в сетях телекоммуникаций. Показано, что для математического моделирования систем 
управления телекоммуникационными сетями наиболее приемлемыми являются разностно-
дифференциальные уравнения с задержанным аргументом. Рассмотрены условия стабильности 
решения и задачи дискретизации такого уравнения для обеспечения возможности компьютерного 
моделирования. 

Ключевые слова: телекоммуникации, система управления, поиск и локализация отказов, 
разностно-дифференциальное уравнение, задержан аргумент, дискретизация уравнения 

 
  1. Вступ. Постановка задачі 
Ефективність функціонування системи управління складеною телекомунікаційною 

мережею з пакетною комутацією в значній мірі визначається затримками сигнальної і 
управляючої інформації, що пов’язано з великою кількістю різноманітних мережних 
комутаційних вузлів з різними алгоритмами маршрутизації та обробки інформації [1-4].  

В даний час спостерігається великий інтерес до методів аналізу і оптимізації  
телекомунікаційних, комп'ютерних і об'єднаних мереж, інтелектуалізації, конвергенції, 
створення так званих “мереж нових поколінь”, до впровадження мережних систем 
управління, які “пристосовуються”, “самоналагоджуються”, “навчаються” і т.п.  

Однак, при цьому відчуваються серйозні прогалини, пов’язані із систематизацією в цій 
області знань, з освітленням питання, яке місце математичний апарат теорії мереж займає в 
задачах побудови мереж, і навіть з розробкою обгрунтованої термінології. 
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Така швидка калейдоскопічна зміна технологій, технічних рішень і самих принципів 
побудови мереж супроводжується закритістю характеристик мережного обладнання і, як 
результат – украй низькою ефективністю використовування мережних ресурсів [5-9]. . 
Сказане вище призводить до певних ускладнень в оцінюванні техніко-економічних 
показників мережі, в аналізі впливу тих чи інших параметрів устаткування мережі на 
ефективність її функціонування.  

Одночасно теоретична наука не встигає за технологічними розробками і  спробами 
швидкого впровадження нових рішень де-факто. Як наслідок, ускладнюється задача 
аналітичного визначення часових характеристик мережі, які є визначальними для досягнення 
максимальної швидкодії і мінімального часу доставки інформації користувачу. 

Одним із ключових визначальних характеристик функціонування телекомунікаційної 
мережі  є затримки сигнальної і управляючої інформації, що виникають при доставці даних 
каналами зв’язку та при обробці у проміжних комутаційних вузлах [1, 5, 10, 11].  

Метою висвітлених в статті досліджень є розробка алгоритмів і побудова 
математичної моделі для оцінювання величини і впливу затримок сигнальної і управляючої 
інформації щодо ефективності пошуку і визначення місць відмов, перевантажень і аварійних 
режимів в мережах телекомунікації.  

 
2. Аналіз затримок сигнальної і управляючої інформації 

Для забезпечення стабільного функціонування телекомунікаційної мережі, а також 
окремих її сегментів, маршрутів і вузлів необхідно постійне відстеження параметрів і стану 
системи пошуку відмов, збір і аналіз статистичних даних, отримуваних даною системою. 
Розглянемо вплив затримок сигнальної і управляючої інформації щодо ефективності пошуку 
і визначення місць відмов, перевантажень і аварійних режимів в мережах телекомунікації. 
При розгляді і розробці алгоритмів відповідних систем управління слід враховувати ту 
особливість, що затримки передачі сигнальної і управляючої інформації мають випадковий 
характер і можуть змінюватися в широких межах. Затримка аргументу навіть для простішого 
диференціального рівняння першого порядку з постійними коефіцієнтами приводить до 
появи післядії (це формально відповідає  довільній варіації порядку рівняння). Такі 
диференціальні рівняння називають рівняннями із затриманим аргументом 12, 13. Крім 
того, якщо початкове рівняння має стійке рішення, стабільність рішення того ж рівняння із 
затриманим (так званим відхиляючимся) аргументом не гарантована.  

Для рішення цієї задачі найбільш ефективним є метод наближення до різницево-
диференціальних рівнянь 13. Для цифрових систем і телекомунікаційних мереж з пакетною 
комутацією даний метод є досить аргументованим і природним. У роботі 10 показано, що 
при управлінні потоками та процесами в інформаційно-комунікаційних мережах мають місце 
затримки отримання інформації про стан та параметри мережі, які носять випадковий 
характер та можуть змінюватися у широких межах. В свою чергу це викликає затримки 
інформації, що використовується для зміни параметрів мережних вузлів, маршрутів та 
автономних сегментів. 

У даній роботі розглянуті завдання математичного опису систем із затримками 
інформації та наведені результати комп’ютерного моделювання.  

 
3. Дискретизація і стабільність рішення диференціального рівняння із затриманим 

аргументом 
В [5, 10] показано, що для математичного моделювання систем управління 

телекомунікаційними мережами найбільш прийнятними є різницево-диференціальні 
рівняння. При цьому виникає задача аналізу умов стабільності рішення такого рівняння із 
затриманим аргументом, а також його дискретизації для забезпечення можливості 
комп’ютерного моделювання систем управління телекомунікаційними мережами.  
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Зважаючи, що диференційне рівняння із затриманим аргументом для опису системи 
управління телекомунікаційними мережами є неоднорідним та з постійними коефіцієнтами, 
його можна представити в такому в:игляді 

     as
as k m

dy t
by t u t

dt
      ,     (1) 

де    asy t  – шукана обчислювана функція:  u t  – збудження;  
       b  – коефіцієнт зворотного зв’язку: k , m  – затримки сигнальної та управляючої 
інформації відповідно, при чому у загальному випадку k m   .  

Слід зауважити, що інтервали змін стану телекомунікаційної мережі, які викликані 
затримками сигнальної та управляючої інформації k , m  (1), значно більші від періодів 
тактової синхронізації мережі. Для подальшого вирішення задачі дискретизації 
диференційного рівняння (1) апроксимуємо його рівнянням  у кінцевих різницях виду: 

       1as as asy n y n by n k u n m     ,     (2)  
де   asy n  – функція стану об'єкту;    

 u n m  – управляючий сигнал; 

k та m – затримки сигналів стану й управління відповідно. В загальному випадку  

n m . 

В [14] показано, що для об'єкту, закон функціонування якого описується рівнянням (2), 
системна функція визначається як  

  11

m

k
zH z

z bz



 
 

,      (3) 

а характеристичний поліном цієї функції якої має вигляд  
1 0k kz z b   .      (4) 

Системна функція (3) має нуль m -го порядку, який розташований у нескінченно 
віддаленій точці z -площини, та k  полюсів, розташованих на однакових кутових відстанях 

2 k    один від одного. 
Системні функції, які представлені виразами (3) і (4), для випадків 0,4; 5b k   та 
0,4; 6b k  , показані на Рис. 1 та 2 [13]. 
У 10 обчислені асимптотичні оцінки стійкості систем з характеристичним  поліномом 

виду (4) і області стійкості. В роботах [5, 10] визначені області стійкості систем з 
характеристичним  поліномом виду (4) і приведені відповідні оцінки стійкості систем 
управління телекомунікаційними мережами. Показано, що немає однозначного рішення 
задачі визначення залежності між коефіцієнтом зворотного зв'язку і затримкою сигналів 
управління. Можна стверджувати, що для підтримки стійкості системи управління при 
збільшенні затримок сигналів управління необхідно зменшувати абсолютну величину 
коефіцієнта зворотного зв'язку в контурі управління. 

В роботі [14] на Рис. 3 приведена типова модель контрольованого на основі залежностей 
(2)-(4) вузла телекомунікаційної мережі, дається опис схеми та особливості її 
функціонування. Сформульовані в загальному плані вимоги щодо визначення  часу відгуку 
для забезпечення коректної роботи систем управління надійністю. При невеликих значеннях 
часу реакції мережного вузла контрольна інформація носитиме суперечливий характер і 
система управління може перейти у стан незатухаючих коливань і не прийде до стабільного 
стану. З другого боку, якщо період реакції буде занадто довгим, механізм управління станом 
реагуватиме надто повільно, щоб взагалі принести яку-небудь справжню користь.  
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Рис. 1. Системна функція (3) для   0,4 і 5b k    

 

 
Рис. 2. Системна функція (3) для   0,4 і 6b k   
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Більш детально задача вибору способу адаптації та постійних часу вудгуку розглянуті в 
роботах [5, 10, 14 ], в яких отримано наступний вираз для передатної функції  yH z  
системи в цілому: 

 
       

1

r

y m k l
NN CS

zH z z
H z H z z



  
 


,     (5) 

де співвідношення енергії сигналу до модуля комплексної спектральної щільності зовнішньої 
завади  n  є 

 
        

   

* *
1 1

* 1

m r r m r r
NN NNX z H z X z H z

Q z
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.     (6) 

В роботі [14] з використанням виразів (5), (6) було проведені результати цифрового 
моделювання системи управління параметрами комутаційного вузла. Були досліджені 
параметри системи управління для різних параметрів мережного трафіку (зокрема, трафіку 
Triple/Quadro Play з самоподібними властивостями) і з різними випадковими похибками і 
спотвореннями. Для забезпечення глобальної стабільності системи управління були 
спеціально підібрані коефіцієнти зворотного зв'язку. 

Головний результат моделювання – це залежність варіацій довжини черги від часу 
реакції мережного вузла (число періодів l , якому відповідає затримка lz ) у порівнянні з 
часом затримки обробки і доставки даних (число періодів, відповідно, ,m kz z  ).  

Для оптимального вибору таких важливих характеристик систем управління, як 
поточний час реакції об’єкту контролю, необхідно постійно аналізувати затримки сигнальної 
та управляючої інформації та налаштовувати під них параметри комутаційних вузлів. Цілком 
логічно вибирати поточний час реакції об’єкту контролю одного порядку з згаданими 
затримками. Про це ж свідчать і результати цифрового моделювання [14].  

 
4. Висновки 
Для забезпечення необхідного рівня функціонування  системи контролю 

телекомунікаційною мережею слід враховувати динамічні зміни затримок сигнальної і 
управляючої інформації. В роботі запропонований підхід, заснований на регулярному 
контролі параметрів і стану мережних вузлів з урахуванням затримок поступаючої 
інформації про параметри і стан конкретного мережного вузла та затримок управляючої 
інформації, потрібної для регулювання параметрів мережного вузла як об'єкту управління. 
Показана доцільність і особливості використання різницево-диференціальних рівнянь для 
математичного моделювання систем управління телекомунікаційними мережами. 
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УДК 004.738.5.057.4 
 

Максимов В. В., к.т.н.,  Чмихун С. О.  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ БОРОТЬБИ З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМИ TCP VENO  
 

Maxymov V. V., Chmykhun S. O. Research of the algorithm of controlling congestion TCP 
Veno.This work is devoted to the analysis of combating TCP Veno congestion algorithm in networks that 
use TCP as the primary data transmission protocol, and its further improvement.  
The phases of algorithm are considered. It is shown that the TCP Veno algorithm refines the additive 
increase and multiplicative decrease algorithms, which are implemented in TCP Reno. Multiplicative 
reduction phase provides the largest contribution to the prevention of congestion. An analysis shows that 
there is a possibility to improve TCP Veno algorithm by changing the standard value of the coefficient γ 
= 4/5 to a larger value in the range [4/5; ~ 1). The formula is provided for calculating the throughput of 
the network in which TCP Veno protocol functions. It is shown that the γ coefficient is inversely 
proportional to network throughput and it's increase may also result in network throughput increase. The 
service simulating test in NS-2 simulator was performed. The network model with two and six nodes 
demonstrates that the usage of TCP Veno algorithm γ = 9/10 coefficient allows to achieve improved 
network throughput(in average by (7.6 ... 26 )%) in comparison to a standard γ = 4/5 coefficient usage. It 
is also shown that the TCP Veno remains 1,328 times longer in the large window range with γ = 9/10 
coefficient, than with the standard value of γ = 4/5. 

Keywords: TCP/IPnetwork,  TCP Veno algorithm, throughput, overload,  simulator NS-2 
 

 
Максимов В. В., Чмихун С. О. Дослідження алгоритму боротьби з перевантаженнями 

TCP VENO. Дана робота присвячена аналізу алгоритму боротьби з перевантаженнями TCP Veno в 
мережах, що використовують протокол TCP в якості основного протоколу передачі даних, і 
подальшого його вдосконалення. Розглянуто фази роботи алгоритму. Показано, що найбільший 
внесок в запобіганні перевантаження надає саме фаза мультиплікативного зменшення. Теоретично 
та практично доведено можливість збільшення пропускної здатності мережі, шляхом зміни 
параметрів алгоритму. 

Ключові слова: TCP/IP мережа,  TCP алгоритм Veno, пропускна здатність, перевантаження, 
симулятор NS-2 

 
Максимов В. В., Чмыхун С. А. Исследование алгоритма борьбы с перегрузками TCP 

VENO. Данная работа посвящена анализу алгоритма борьбы с перегрузками TCP Veno в сетях, 
использующих протокол TCP в качестве основного протокола передачи данных, и дальнейшего 
его совершенствования. Рассмотрены фазы работы алгоритма. Показано, что наибольший вклад в 
предотвращении перегрузки предоставляет именно фаза мультипликативного уменьшения. 
Теоретически и практически доказана возможность увеличения пропускной способности сети, 
путем изменения параметров алгоритма. 

Ключевые слова: TCP/IP сеть,  TCP алгоритм Veno, пропускная способность, перегрузка, 
симулятор NS-2 

 
Вступ. Із поширенням використання пакетних мереж та, як наслідок, зростанням об’єму 

трафіку в мережі Інтернет, збільшується навантаження на мережеве обладнання та 
вірогідність виникнення перевантаження мережі. Для запобігання останньому 
застосовуються алгоритми боротьби з перевантаженнями, які допомагають протоколам 
передачі даних управляти мережею та запобігати виникненню колапсів. 

На сьогоднішній день широко використовуються алгоритми, що базуються на протоколі 
ТСР [1...8]. Серед них найбільш універсальним є алгоритм ТСР Veno, який здатен ефективно 
працювати як в проводових мережах, так і в безпроводових. В багатьох роботах, наприклад, 
[9...11] розглядається використання даного алгоритму при стандартних значеннях його 
параметрів. У зв’язку зі зростанням об’єму трафіку, актуальним стає питання можливості 
збільшення пропускної здатності мережі шляхом оптимізації параметрів алгоритму  
ТСР Veno. 

Метою роботи є аналіз можливості збільшення пропускної здатності мережі передачі 
даних шляхом оптимізації параметрів алгоритму управління перевантаженнями ТСР Veno.  
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Аналіз алгоритму TCP Veno. TCP Veno намагається виділити втрати, що не пов’язані з 
перевантаженням, для того щоб не застосовувати механізм боротьби з перевантаженням там, 
де це не потрібно. Даний алгоритм використовує механізм, аналогічний тому, що 
використовується в TCP Vegas, але з метою визначення характеру втрат пакетів. Зокрема, 
якщо втрата пакетів виявляється в той час як оцінка показує, що мережа не перевантажена, 
встановлюється, що втрата є випадковою [5]. Таким чином принцип дії даного алгоритму 
поділяється на три фази: 

1) Фаза повільного старту. У пусковій фазі TCP Veno встановлює розмір вікна cwnd=1 
і посилає перший пакет. Після цього, кожного разу, коли прийняття пакету підтверджено, 
розмір вікна збільшується на одиницю. Таким чином, cwnd збільшується з 1 до 2 після 
першого RTT, від 2 до 4 після другого RTT (тому що прийшло два підтвердження) і так далі. 
Це призводить до експоненціального зростання швидкості відправки в часі, до тих пір, поки 
не буде втрачено пакет. 

2) Фаза адитивного збільшення. Вводиться додатковий параметр – ssthersh – поріг 
повільного старту. Коли cwnd < ssthersh, алгоритм повільного старту використовується для 
регулювання cwnd. Але, як тільки cwnd > ssthersh, швидкість збільшення розміру вікна 
зменшується для запобігання перевантаження. Зокрема, cwnd буде збільшено на одиницю 
після кожного RTT, а не прийому АСК. По суті, cwnd встановлюється рівним cwnd+1/cwnd 
після кожного АСК для досягнення ефекту лінійного зростання. Таким чином, алгоритм 
набуває вигляду: 

푖푓	(푁	 < 	훽) − 	доступна	смуга	не	повністю	використана	
푠푒푡	푐푤푛푑 = 푐푤푛푑 + 1/푐푤푛푑	푤ℎ푒푛	푒푎푐ℎ	푛푒푤	퐴퐶퐾	푖푠	푟푒푐푒푖푣푒푑	

푒푙푠푒	푖푓	(푁	 ≥ 	훽) − 	доступна	смуга	повністю	використана	
푠푒푡	푐푤푛푑 = 푐푤푛푑 + 1/푐푤푛푑	푤ℎ푒푛	푒푣푒푟푦	표푡ℎ푒푟	푛푒푤	퐴퐶퐾	푖푠	푟푒푐푒푖푣푒푑 

де N – кількість пакетів в буфері; β – верхня межа кількості пакетів в черзі [5]. 
3) Фаза мультиплікативного зменшення. Дана фаза починається при втратах пакетів. 
В TCP Veno існує два способи визначення втрат пакетів. Перший спосіб реалізований 

аналогічно до TCP Reno. Тобто пакет може бути оголошено як втрачений, якщо за 
відведений час не прийшло підтвердження від приймальної сторони. В цьому випадку, 
ініціюється алгоритм повільного старту з пороговим значенням ssthersh=cwnd/2 та cwnd=1. 
Це має ефект раптового зменшення швидкості відправки на велику величину. Тобто, 
закінчення таймеру інтерпретується як наявність значного перевантаження.   

Другий спосіб – швидка повторна передача. Кожного разу, коли приймач отримує пакет, 
що йде не по порядку, він ретранслює останній АСК відправнику. Коли відправник отримує 
підряд три дублюючих АСК, це означає, що пакет втрачено, навіть якщо таймер ще не 
закінчився. Алгоритм швидкої повторної передачі доповнюється алгоритмом швидкого 
відновлення, для того щоб зменшити перевантаження. В TCP Veno дана фаза має наступний 
вигляд: 

푖푓	(푁	 < 	훽) − 	випадкова	втрата,що	сталася	через	бітові	помилки	
푠푠푡ℎ푟푒푠ℎ = 푐푤푛푑 ∗ (4 5⁄ ); 

푒푙푠푒	푠푠푡ℎ푟푒푠ℎ = 푐푤푛푑/2;	−	втрата,що	сталася	через	перевантаження	
Іншими словами, якщо з’єднання не знаходиться в перевантаженому стані (N < β), TCP 

Veno вважає, що втрата носить випадковий характер. Відповідно, зменшується ssthersh та як 
наслідок cwnd, на більш малу величину γ. В якості стандартної величини в [5] наведено γ = 
4/5 (в практичних реалізаціях для швидкого бітового зсуву в обчисленнях використовувалось 
γ = 1 – ((1/8)+(1/16)). В [6] вказується, що γ ~ 1, бажано більше 3/4, але. досліджень  з γ ˃ 4/5 
в [5, 6] не наведено. 

Видно, що алгоритм TCP Veno уточнює алгоритми адитивного збільшення та 
мультиплікативного зменшення, які реалізовані в TCP Reno. Найбільший внесок в 
запобіганні перевантаження надає саме фаза мультиплікативного зменшення. Її аналіз 
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показує, що існує можливість вдосконалення алгоритму TCP Veno, шляхом зміни 
стандартного значення коефіцієнту γ=4/5 на більше значення в інтервалі [4/5; ~1), наприклад 
γ=9/10.  

 
Пропускна здатність мережі, в якій функціонує алгоритм TCP Reno, описується 

формулою [7]:  
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де  RTT – поточне значення часу, витраченого на проходження зазначеного пакету від клієнта 
до сервера і назад;  b – кількість пакетів, які підтверджені отриманим АСК;  
p – ймовірність того, що пакет загублений (як випадково, так і пов’язано з 
перевантаженням);  T0 – період часу, після якого повторно передаються непідтверджені 
пакети.  

Для мережі, в якій функціонує алгоритм TCP Veno, пропускну здатність можна записати 
як:  
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З (2) видно, що коефіцієнт γ є обернено пропорційним до пропускної здатності мережі і 
його збільшення може також призвести до збільшення пропускної здатності мережі. 

Для підтвердження висновків аналізу, було проведено імітаційне моделювання 
алгоритму TCP Veno в мережевому симуляторі NS-2 [10, 11]. Дослідження проводились на 
двох різних топологіях мережі, а саме: з двома і шістьма вузлами [8].  

 
Мережа з двома вузлами. Для реалізації моделювання в NS-2 побудована мережа, що 

складається з двох вузлів з пропускною здатністю 100 Мбіт/с, затримкою 10 мс і розміром 
пакетного буфера 50 Кб, розмір пакету 1 Кб. Пакети передаються від вузла Src 1 до вузла  
Dst 1. Топологія мережі в симуляторі NS-2 показана на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Топологія мережі в симуляторі NS-2 

 
У процесі моделювання вносились зміни до вихідного коду протоколу ТСР Veno, а саме: 

змінювався так званий «коефіцієнт ТСР Veno» (γ) – коефіцієнт зміни розміру вікна 
перевантаження при детектуванні випадкових втрат у фазі мультиплікативного зменшення 
вікна.  

Досліджено наступні значення коефіцієнту γ:  4/5 – стандартне значення, яке 
використовується протоколом ТСР Veno;  9/10 – запропоноване значення коефіцієнту з 
допустимого інтервалу [1/2; 1]. Отримані графічні залежності для алгоритму ТСР Veno при 
наявності 5% випадкових втрат, пропускній здатності каналу 10 Мбіт/с та коефіцієнту γ=(4/5; 
9/10) показані на Рис. 2, 3. 

Аналіз трейс-файлів, на основі яких побудовані графіки, дав наступні чисельні результати: 
1) при γ=4/5 та часі моделювання t = 8 с :  

– сумарна пропускна здатність склала 2,21 Мбіт/с; 
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– середнє значення розміру вікна перевантаження склало 6,537 пакетів/с; 
2) при γ=9/10  та часі моделювання t = 8 с :  

– сумарна пропускна здатність склала 3,01 Мбіт/с; 
– середнє значення розміру вікна перевантаження склало 8,683 пакетів/с. 

 

 
Рис. 2. Еволюція вікна перевантаження 
алгоритму ТСР Veno за наявності 5% 

випадкових втрат при γ=(4/5; 9/10) 

 
Рис. 3. Еволюція пропускної здатності  
алгоритму  ТСР Veno за наявності 5%  

випадкових втрат при γ=(4/5; 9/10) 
 

Отримані результати показують, що TCP Veno при γ=9/10 залишається в області 
більшого вікна в 1,328 рази довше ніж при стандартному значенні γ=4/5. Як результат, 
збільшення вікна перевантаження призводить до збільшення пропускної здатності в 1,361 
рази. 

В Табл. 1 наведено порівняння результатів моделювання пропускної здатності мережі 
 за формулою (2) в NS-2 з результатами її математичного моделювання в Mathcad.  

Порівняння результатів моделювання                                  Табл. 1 

Час 
моделювання, с RTT, с 

B, Мбіт/с 
(отримане в 

Mathcad) 

B, Мбіт/с 
(отримане в NS-2) 

Відносне відхилення 
від розрахункового 

значення, % 
1   - - 
2   10,68 3,46 
3   10,92 0,64 
4   9,94 1,21 
5   10,59 2,64 
6   11,71 2,22 
7   9,32 -0,54 
8   11,49 0,35 

 
Видно, що розбіжність результатів мала (середнє відносне відхилення складає 1,43%), 

що свідчить про можливість використання даної формули для розрахунку пропускної 
здатності мережі. Також слід відзначити, що алгоритм TCP Veno з коефіцієнтом γ=9/10 
робить збільшення вікна більш повільним (в 1,328 рази порівняно з γ=4/5) в критичній 
області, тим самим змушує TCP залишатися довше в області "оптимальної" швидкості 
передачі.  

 
Моделювання алгоритму в мережі з шістьма вузлами. Топологія мережі в симуляторі 

NS-2 зображена на Рис. 4. З'єднання вузлів відправки пакетів Scr 1,  Scr 2 і вузлів їх отримки 
Dst1, Dst 2 з Router 1 i Router 2 змодельовано з пропускною здатністю 10Mбіт/с, затримка 1 
мс, розмір пакетного буфера 50 Кб. Для з'єднання між Router 1 i Router 2 розмір пакетного 
буфера встановлено рівним 20 Кб, розмір пакету 1 Кб. Його пропускна спроможність і 
затримки змінювались під час експериментів. 
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Рис. 4. Топологія експерименту в симуляторі NS-2 

Проведено моделювання двох сценаріїв: 
1) Пропускна здатність з’єднання Router 1 i Router 2 встановлена 2 Мбіт/с, величина 

затримки у вузькому місці приймає значення 40 мс та 160 мс відповідно. 
2) Пропускна здатність з'єднання Router 1 i Router 2 залишилася рівною 2 Мбіт/с, 

величина затримки у вузькому місці становить 40 мс та додатково вводиться фоновий трафік 
інтенсивністю 750 Кбіт/с у вузькому місці. Для імітації фонового трафіку  створено два UDP 
з'єднання з розподілом Парето через вузьке місце мережі. Розмір пакета UDP – 512 байт. 

Отримані графічні залежності для алгоритму ТСР Veno при наявності 5% випадкових 
втрат, величині затримки 40 мс і 160 мс у вузькому місці та значенні коефіцієнту γ – 4/5 та 
9/10 для першого сценарію показані на Рис. 5...8.  

Результати аналізу трейс-файлів, на основі яких побудовані графіки, наведені в Табл. 2. 
 

 
Рис. 5. Еволюція вікна перевантаження алгоритму 

ТСР Veno за наявності 5% випадкових втрат,  
 γ=(4/5; 9/10) та Delay=40 мс 

 
Рис. 6. Еволюція вікна перевантаження алгоритму 

ТСР Veno за наявності 5% випадкових втрат, 
 γ=(4/5; 9/10) та Delay=160 мс 

 

Рис. 7. Еволюція пропускної здатності алгоритму   
ТСР Veno за наявності 5% випадкових втрат, 

 γ=(4/5; 9/10) та Delay=40 мс 

 

 
Рис. 8. Еволюція пропускної здатності алгоритму  

 ТСР Veno за наявності 5% випадкових втрат, 
γ=(4/5; 9/10) та Delay=160 м 
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Результати аналізу трейс-файлів                                                 Табл. 2 

Вихідні данні Середнє значення розміру вікна 
перевантаження, пакетів/с 

Сумарна пропускна здатність, 
Мбіт/с 

γ=4/5, t=18 с, Delay=40 мс 4,550 0,574 
γ=9/10, t=18 с, Delay=40 мс 5,611 0,728 
γ=4/5, t=18 с, Delay=160 мс 3,967 0,143 
γ=9/10, t=18 с, Delay=160 мс 4,517 0,154 

 
Виходячи з наведених вище результатів видно, що TCP Veno при γ=9/10 залишається в 

області більшого вікна в 1,233 рази довше при величині затримки 40 мс та в 1,138 рази при 
160 мс ніж при стандартному значенні γ=4/5. Збільшення вікна перевантаження призводить до 
збільшення пропускної здатності в 1,268 рази при 40 мс та в 1,077 рази при 160 мс. 

Отримані графічні залежності для алгоритму ТСР Veno для другого сценарію при 
наявності фонового трафіку 750 Кбіт/с, величині затримки 40 мс та значенні коефіцієнту γ - 
4/5 та 9/10 показані на Рис. 9, 10.  Результати аналізу трейс-файлів, на основі яких побудовані 
графіки, наведені в Табл. 3. 

 

 
Рис. 9. Еволюція вікна перевантаження алгоритму 

 ТСР Veno при γ=(4/5; 9/10). 
 Рівень фонового трафіку 750 Кбіт/с 

 
Рис. 10. Еволюція пропускної здатності  
алгоритму ТСР Veno при γ=(4/5; 9/10).  

Рівень фонового трафіку 750 Кбіт/с 
 

Результати аналізу трейс-файлів                                       Табл. 3 

Вихідні данні Середнє значення розміру вікна 
перевантаження, пакетів/с 

Сумарна пропускна 
здатність, Мбіт/с 

γ=4/5, t=18 с, UDP=750 Кбіт/с 4,583 0,574 
γ=9/10, t=18 с, UDP=750 Кбіт/с 5,656 0,729 

 
З Табл. 3 видно, що наявність фонового трафіку не погіршила ефективності 

алгоритму. Використання TCP Veno з γ=9/10 дозволяє алгоритму залишатися в області 
більшого вікна в 1,234 рази довше при рівні фонового трафіку 750 Кбіт/с ніж при 
стандартному значенні γ=4/5. Крім того, збільшення вікна перевантаження призводить до 
збільшення пропускної здатності в 1,270 рази. 

 
Висновки 
1) Існує можливість вдосконалення алгоритму TCP Veno, шляхом зміни стандартного 

значення коефіцієнту γ=4/5 на більше значення в інтервалі [4/5; ~1], наприклад γ=9/10.  
2) Використання алгоритму TCP Veno з коефіцієнтом γ=9/10 дозволяє домогтися 

поліпшення пропускної здатності мережі у середньому на (7,6… 26 )% і залишатися в області 
великого вікна в 1,328 рази довше ніж при стандартному значенні γ = 4/5.  

Плануються подальші теоретичні дослідження поліпшення роботи алгоритму TCP Veno. 
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УДК 621.391  
 

Попов А. А., к.т.н.   
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ  
ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИЙ   

L-ГРУППЫ, В УСЛОВИЯХ НЕГАУССОВОСТИ ПОМЕХ (ШУМОВ) 
 

Popoff А. O. Comparative analysis of signal filtering algorithms efficiency, built on the basis of 
L-group operations, in the presence of non-Gaussian interference (noise).Stochastic narrowband 
signal filtering (extraction) problem has been formulated upon some class of interference (noise) 
distributions with symmetric probability density function in signal space with L-group properties. Signal 
filtering algorithms, built upon M-, L-, and R-estimators in signal space with L-group properties, have 
been brought. The dependencies of gain (loss), which is obtained on processing of additive mixture of 
signal and interference (noise) in one of four filters forming the estimators according to the mentioned 
algorithms, with respect to homogeneous filter, as the functions of the ratio of squared mean to the second 
moment of interference (noise) envelopes, have been shown. It is shown that the filters, constructed on 
the basis of signal processing algorithms in signal space with L-group properties, provide the gain to 
filtering quality as against homogeneous filter on a wide class of distributions, which describe the 
behaviour of noise (interference) of a pulse type, for which the ratio of squared mean to the second 
moment of interference (noise) envelopes is defined in the interval ]0; 0.7], so that the obtained gain is the 
greater, the less is the ratio of these moments. 

Keywords:signal space, L-group, filtering problem, filtering error, relative variance of filtering error, 
M-, L-, R-estimators, filter 

 
Попов А. О. Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів фільтрації сигналів, 

побудованих на основі операцій L-групи, в умовах негаусовості завад (шумів). Формулюється 
задача фільтрації (виділення) у просторі сигналів із властивостями L-групи. Наводяться алгоритми 
фільтрації  сигналу у просторі сигналів із властивостями L-групи, побудовані на М-, L- та R-оцінках. 
Показується, що фільтри, які побудовані на алгоритмах обробки результатів спостережень у 
просторі сигналів із властивостями L-групи, забезпечують виграш в якості фільтрації у порівнянні з 
однорідним фільтром на широкому класі розподілень, які описують поведінку шумів (завад) 
імпульсного типу. 

Ключові слова: простір сигналів, L-група, задача фільтрації, помилка фільтрації, відносна 
дисперсія помилки фільтрації,  М-, L-, R-оцінки, фільтр 

 
Попов А. А. Сравнительный анализ эффективности алгоритмов фильтрации сигналов, 

построенных на основе операций L-группы, в условиях негауссовости помех (шумов). 
Формулируется задача фильтрации (выделения) в пространстве сигналов со свойствами L-группы. 
Приводятся алгоритмы фильтрации сигнала в пространстве сигналов со свойствами L-группы, 
построенные на М-, L- и R-оценках. Показывается, что фильтры, построенные на алгоритмах 
обработки результатов наблюдений в пространстве сигналов со свойствами L-группы, 
обеспечивают выигрыш в качестве фильтрации по сравнению с однородным фильтром на 
широком классе распределений, которые описывают поведение шумов (помех) импульсного типа.  

Ключевые слова: пространство сигналов, L-группа, задача фильтрации, ошибка фильт-рации, 
относительная дисперсия ошибки фильтрации, М-, L-, R-оценки, фильтр 

 
Введение. Пусть полезный случайный узкополосный сигнал ( )s t  аддитивно 

взаимодействует с помехой (шумом) ( )n t  в пространстве сигналов со свойствами L-группы L
 , ,   , рассмотренными в  [1, 2]: 

( ) ( ) ( )x t s t n t  ;  st T ,                                                    (1) 

где     «+» – бинарная операция сложения L-группы L  , ,   ;  

0 0[ , ]sT t t T    область определения полезного сигнала ( )s t ;  
T   длительность полезного сигнала ( )s t . 
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Вероятностно-статистические свойства случайного сигнала ( )s t  и помехи ( )n t  могут 
быть в той или иной мере известными и произвольными одновременно. 

Определение оценки ˆ( )s t    сигнала ( )s t  как функционала ˆ[ ( )]sF x t  от наблюдаемой 
реализации ( )x t , st T , при 0   называется задачей фильтрации (выделения) сигнала, а 
при 0   — задачей интерполяции (сглаживания) сигнала ( )s t  3-8: 

ˆ( )s t   = ˆ[ ( )]sF x t ,   st T .                                                (2) 
В том случае, когда точно известна спектральная плотность мощности сигнала, в 

качестве устройства фильтрации может быть использован фильтр Винера 5, 6, 9. 
Если известны энергетические соотношения между полезным и по меховым сигналами, 

для решения задачи фильтрации может быть использован фильтр Калмана 5, 6, 10. 
В том случае, когда о полезном сигнале известно лишь, что он является узкополосным в 

радиотехническом смысле, т.е., соотношение эффективной ширины спектральной плотности 
мощности (при случайном сигнале) или эффективной ширины спектра (при 
квазидетерминированном сигнале) к центральной частоте этих характеристик намного 
меньше единицы, а о вероятностно-статистических характеристиках помехи (шума) известно 
только то, что  эффективная ширина спектральной плотности мощности помехи существенно 
больше эффективной ширины спектральной плотности мощности сигнала (при случайном 
сигнале) или эффективной ширины спектра сигнала (при квазидетерминированном сигнале), 
в качестве устройств фильтрации могут использоваться любые устройства, способные 
решать задачу точечного оценивания 6, 7, 8. 

В зависимости от имеющейся априорной информации относительно спектральных 
характеристик полезного и помехового сигналов, для решения задачи фильтрации могут 
использоваться другие известные фильтры. Как правило, чем больше априорной 
информации о полезном сигнале используется при синтезе устройства его фильтрации 
(выделения), тем лучшее качество обработки обеспечивается. При этом качество обработки в 
рамках решения задачи фильтрации принято оценивать среднеквадратической ошибкой 
фильтрации (или дисперсией ошибки фильтрации) 6, 7.  

Целью статьи является экспериментальный сравнительный анализ эффективности 
алгоритмов фильтрации сигналов в пространстве сигналов со свойствами L-группы в условиях 
негауссовости широкого класса симметричных распределений помех (шумов).  

 
Основная часть. В задачах обработки сигналов статистическая модель фильтрации 

полезного сигнала  ( )s t обычно имеет вид, аналогичный (1): 
 ( ) ( ) ( )j j jx t s t n t  ,  j st T ;                                              (3) 

где         jt t j t   , j=0,1,…,n1,  *j st T T  ;  
*T  – интервал обработки: * [ ( 1) , ]T t n t t    ;  

nN , N  множество натуральных чисел;   
{ ( )}jn t   независимые отсчеты помехи (шума) с распределением из класса 

распределений с симметричной плотностью распределения вероятности ( )np z = ( )np z ;  
{ ( )}js t  – отсчеты полезного сигнала ( )s t ;  

{ ( )}jx t  – отсчеты непрерывного наблюдаемого случайного процесса ( )x t ; 

t    временной параметр;  
t     интервал независимости отсчетов { ( )}jn t ; 

0,1,..., 1j n   – индекс отсчетов { ( )}jn t , { ( )}jx t . 
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Мгновенные значения (временные отсчеты) сигнала { ( )}js t  и помехи { ( )}jn t  являются 

элементами пространства сигналов: ( )js t , ( )jn t  L  , ,   . Временные отсчеты помехи 

( )jn t  считаются независимыми, взятыми через интервал дискретизации t , причем 

01/t f  , где  0f   неизвестная несущая частота сигнала ( )s t . 
Обобщенная структурная схема устройства, осуществляющего фильтрацию сигнала при 

использовании того или иного критерия эффективности на основе модели (3) , приведена на 
Рис. 1. Как следует из рисунка, с помощью последовательно включенных линий задержек 
формируется выборка независимых отсчетов { ( )}jx t  наблюдаемого случайного процесса 

( )x t . Фильтр, реализующий алгоритм обработки результатов наблюдений { ( )}jx t  в 
соответствии с заданным критерием эффективности фильтрации сигнала формирует оценку 
ˆ( )s t  полезного сигнала ( )s t . 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства фильтрации  

 
Предметом последующего рассмотрения будет сравнительный анализ эффективности 

следующих устройств: 
– однородного фильтра, формирующего оценку вида 

1

0
ˆ( ) ( )

n

j
s t x t t j




    ;                                                      (4а) 

– фильтра Калмана, который формирует оценку 
ˆ ˆ( ) ( ) ( )s t k s t t k kx t     ;                                                    (4б) 

где ,k k  – некоторые коэффициенты, зависящих от отношения сигнал-шум и вероятностно-
статистических характеристик сигнала; 

– четырех фильтров, осуществляющих обработку сигналов в пространстве L(+,,) со 
свойствами L-группы, которые формируют оценки, относящиеся к М-, L- и R-оценкам  
соответственно [1, 2]: 

1) медианный фильтр 

0,..., 1
ˆ( ) med { ( )}

j n
s t x t t j

 
    ;      (5а) 

 

2) фильтр Хьюбера       
1

0

ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) [( ( ) ( )) ]
n

j
s t s t t k x t t j s t t k

n






              ;   (5б) 

3) фильтр усеченного среднего 

( )
1

1ˆ( )
2

n r
i

i r
s t X

n r



 



 ,         (5в) 

где        / 1/ 2r n   , [ ]r n  , [ ]u  –  наибольшее целое, меньшее или равное u,  
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( )iX  – i-я порядковая статистика ( )iX X   вариационного ряда 

(1) (2) ( )( , ,..., )nX X X X  ,  

( )iX x t t j    , 1j i  ;  
4) фильтр Ходжеса-Лемана 

,ˆ( ) med{ }i k
i k

s t m


 ,          (5г) 

где      1
, ( ) ( )2 ( )i k i km X X   – ( 1) / 2n n   попарных средних, включающих сами наблюдения,  

  ( )iX  – i-я порядковая статистика ( )iX X   вариационного ряда  

                     (1) (2) ( )( , ,..., )nX X X X  ,  

  ( )iX x t t j    , 1j i  ,  

,med{ }i ka  – медиана элементов некоторого выборочного множества ,{ }i ka . 
 

На Рис. 2а, 2б, 2в, 2г показаны результаты статистического моделирования  зависимости 
величины относительной дисперсии ошибки фильтрации  

 

2ˆ{( ( ) ( )) } / 2 ss t s t D  M ,  где sD  – дисперсия сигнала; ˆ( )s t  – оценка  сигнала ( )s t ,      (6) 
 

в рамках модели аддитивного взаимодействия сигнала с помехой (шумом) (1) на выходе 
фильтров, формирующих оценки в соответствии с соотношениями (4а,б), (5а,б,в,г) от 
соотношения 2

1 2/m m  квадрата математического ожидания 1m  ко второму моменту  2m  
огибающих помехи (шума) ( )n t  для отношений сигнал-шум (SNR), равным SNR =3, 10, 30, 
100 соответственно.   

 

 
 

Помеха (шум) ( )n t  характеризуется шестью симметричными распределениями: 
нормальное (0, )N b , 2

1 2/ / 4m m   ; «-загрязненное» распределение Тьюки ( , )T    с 
параметрами =0.1, =5, 2

1 2/ 0.77m m  ; логистическое распределение (0, )L b , 2
1 2/ 0.75m m  ; 

распределение Лапласа (двойное экспоненциальное) (0, )DE b , 2
1 2/ 0.71m m  ; распределение 

Стьюдента (3)St , 2
1 2/ 0.67m m  ; распределение Коши (0, )C b , 2

1 2/ 0.15m m  .  
Соотношение 2

1 2/m m  для всех видов распределений, кроме нормального, было 
определено экспериментально. 

Случайные величины, моделируемые по указанным законам распределений, за 
исключением распределений Тьюки и Лапласа, получены на основе встроенных в пакет 
MathCAD программных генераторов случайных чисел. Случайная величина с 
распределением Тьюки получена на основе линейной комбинации двух независимых 
случайных величин, распределенных нормально. Случайная величина с распределением 
Лапласа получена на основе разности двух независимых случайных величин с 
экспоненциальным распределением. 
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Размер окна фильтров n, построенных по схеме, показанной на Рис. 1, равнялся 51. 
Условные обозначения, показанные на Рис. 2а,б,в,г, а также на других рисунках  
соответствуют следующим устройствам: KF – фильтр Калмана; hmF – однородный фильтр; 
MF – медианный фильтр; HF – фильтр Хьюбера; trMF – фильтр усеченного среднего; HLF – 
фильтр Ходжеса-Лемана. Полезный сигнал ( )s t , который использовался при моделировании 
– амплитудно-модулированный гармонический с периодом колебания, равным 0T =128. Вид 
сигнала ( )s t  (пунктиром) и его оценки ˆ( )s t  (сплошной линией) на выходе соответствующих 
фильтров при отношении сигнал шум, равным 30, показаны на Рис. 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в. 
 

 
 

 
 

Полученные результаты, показанные на Рис. 2а, 2б, 2в, 2г, позволяют говорить о 
наличии следующих качественных особенностей при обработке. Относительная дисперсия 
ошибки фильтрации  для всех устройств обработки при распределении помехи (шума) по 
закону Коши практически не зависит от отношения сигнал-шум, а определяется лишь 
размером окна n, на котором осуществляется обработка. На других видах распределения 
помехи (шума) (при 2

1 2/ [0.67, / 4]m m   ) относительная дисперсия ошибки фильтрации  
определяется не только размером окна n (количеством мгновенных значений (отсчетов) 
наблюдаемого процесса { ( )}jx t ), но и заметно зависит от отношения сигнал-шум. При 

большом отношении сигнал-шум (Рис. 2г) относительная дисперсия ошибки фильтрации  
для фильтра Калмана и однородного фильтра практически не зависит от вида распределения 
помехи (шума) (от соотношения 2

1 2/m m ). Напротив, для фильтров, осуществляющих 

обработку сигналов в пространстве со свойствами L-группы L  , ,   , такая зависимость 
наблюдается, причем чем меньше 2

1 2/m m , тем лучше показатель качества фильтрации .  
Однако, учитывая то обстоятельство, что интервалы значений 

2
1 2/ [0.2, 0.6] [0.8, 0.9]m m    не были охвачены экспериментом, указанная особенность 

нуждается в дополнительном исследовании, что будет осуществлено ниже. Фильтры 
Хьюбера, Ходжеса-Лемана и усеченного среднего характеризуются довольно близкими 
значениями относительной дисперсии ошибки фильтрации . 

На Рис. 5а, 5б, 5в, 5г показаны зависимости выигрыша (проигрыша) hmF10lg( / )    , 
получаемого при обработке аддитивной смеси ( )x t  сигнала и помехи (шума) в одном из 
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шести фильтров, формирующих оценки сигнала в соответствии с уравнениями (4а,б), 
(5а,б,в,г) относительно однородного фильтра hmF, где , hmF  – величины относительной 
дисперсии ошибки фильтрации произвольного и однородного hmF фильтров, от 
соотношения 2

1 2/m m  квадрата математического ожидания 1m  ко второму моменту 2m  
огибающих помехи (шума) ( )n t  для отношений сигнал-шум (SNR), равных SNR =3, 10, 30, 
100 соответственно. Для построения указанных зависимостей использовались результаты 
статистического моделирования, приведенные на Рис. 2а, 2б, 2в, 2г. 

 

 
 

Зависимости выигрыша (проигрыша) hmF10lg( / )    , получаемого при обработке 
наблюдаемого процесса ( )x t  в одном из шести фильтров, показанные на Рис. 5а,б,в,г, дают 
возможность указать на следующие качественные особенности при обработке. 

Во-первых, фильтры Хьюбера, Ходжеса-Лемана и усеченного среднего более 
эффективно решают задачу фильтрации, чем однородный фильтр на всех используемых при 
моделировании видах распределения помех (шумов), кроме нормального и Тьюки, т.е, в 
диапазоне значений 2

1 2/ [0.15, 0.75]m m  , при этом обеспечивая весьма близкие значения 
показателя качества обработки. Во-вторых, медианный фильтр обеспечивает выигрыш при 
фильтрации по сравнению с однородным фильтром в диапазоне значений 

2
1 2/ [0.15, 0.71]m m  , т.е. на распределениях Коши, Стьюдента (3)St  и Лапласа, и, 

напротив, проигрывает последнему на нормальном, логистическом и распределении Тьюки. 
В-третьих, выигрыш (проигрыш) hmF10lg( / )    , получаемый фильтрами, 

осуществляющих обработку сигналов в пространстве со свойствами L-группы L  , ,   , 
слабо зависит от отношения сигнал-шум. 

Приведем конкретные значения выигрыша (проигрыша) hmF10lg( / )     при 
отношении сигнал-шум, равным 10. Так, при нормальном распределении помех (шумов)  
медианный фильтр проигрывает однородному 2.3 дБ; фильтр Хьюбера проигрывает 0.4 дБ; 
фильтр усеченного среднего проигрывает 0.367 дБ; фильтр Ходжеса-Лемана проигрывает 
0.37 дБ. При «-загрязненном» распределении Тьюки ( , )T    с параметрами =0.1, =5 
медианный фильтр проигрывает однородному 2.00 дБ; фильтр Хьюбера проигрывает 0.47 дБ; 
фильтр усеченного среднего проигрывает 0.25 дБ; фильтр Ходжеса-Лемана проигрывает 0.24 
дБ. При логистическом распределении помех (шумов) медианный фильтр проигрывает 
однородному 0.9 дБ, остальные же фильтры, напротив, обеспечивают выигрыш при 
обработке: фильтр Хьюбера — в 0.43 дБ; фильтр усеченного среднего — в 0.38 дБ; фильтр 
Ходжеса-Лемана — в 0.33 дБ.  

При двойном экспоненциальном распределении помех (шумов) уже все фильтры 
обеспечивают выигрыш при обработке: медианный фильтр — в 0.24 дБ; фильтр Хьюбера — 
в 1.07 дБ; фильтр усеченного среднего — в 0.96 дБ; фильтр Ходжеса-Лемана — в 0.99 дБ. Та 
же картина, но с еще большим выигрышем, наблюдается при распределении помех (шумов) 
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по закону Стьюдента (3)St : медианный фильтр обеспечивает выигрыш в 1.43 дБ; фильтр 
Хьюбера — в 1.95 дБ; фильтр усеченного среднего — в 1.9 дБ; фильтр Ходжеса-Лемана — в 
2.2 дБ. Еще более значительный выигрыш имеет место при распределении помех (шумов) по 
закону Коши: медианный фильтр обеспечивает выигрыш в 7.86 дБ; фильтр Хьюбера — в 
3.47 дБ; фильтр усеченного среднего — в 4.5 дБ; фильтр Ходжеса-Лемана — в 4.99 дБ. 

В целом, полученные результаты, за исключением тех, которые относятся к 
распределению Тьюки, достаточно хорошо описывают известные теоретические результаты, 
приведенные, например, в таблицах 1 [1], 2 [2], суть которых сводится к следующему. 
Фильтры, построенные на алгоритмах обработки результатов измерений в пространстве 
L(+,,) со свойствами L-группы, т.е., те, которые формируют оценки вида (5а,б,в,г), 
обеспечивают выигрыш по сравнению с однородным фильтром на широком классе 
распределений, которые описывают поведение шумов (помех) импульсного типа, причем 
получаемый выигрыш может быть тем значительнее, чем меньше значение 2

1 2/m m , 
характеризующее соотношение первых двух моментов огибающей ошибок измерений. 

Последнее утверждение желательно проверить на помехах (шумах) с несколько иными 
вероятностно-статистическими свойствами. Для проведения дополнительного 
статистического моделирования с целью получения результатов, аналогичных приведенным 
на Рис. 2, 5, однако для других типов распределений, за основу будут взяты следующие 
классы распределения огибающих помех (шумов): Вейбулла W, Гамма Г, логарифмический 
нормальный (логнормальный) Ln.  

На Рис. 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б,8в, 8г показаны результаты статистического 
моделирования  зависимости величины относительной дисперсии ошибки фильтрации 

2ˆ{( ( ) ( )) } / 2 ss t s t D  M  ( sD  – дисперсия сигнала) оценки ˆ( )s t  сигнала ( )s t  в рамках модели 
аддитивного взаимодействия сигнала с помехой (шумом) (1) на выходе фильтров, 
формирующих оценки в соответствии с соотношениями (4а,б), (5а,б,в,г) от  соотношения 

2
1 2/m m  квадрата математического ожидания 1m  ко второму моменту  2m  огибающих помехи 

(шума) ( )n t  с распределениями Вейбулла W, логнормальным Ln и Гамма  распределениями 
для отношений сигнал-шум (SNR), равным SNR =3, 10, 30, 100 соответственно.   
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Размер окна фильтров n, построенных по схеме, показанной на Рис. 1, равнялся 51. 
Условные обозначения, показанные на Рис. 6, 7, 8, а также на других рисунках ниже  
соответствуют следующим устройствам: KF – фильтр Калмана; hmF – однородный фильтр; 
MF – медианный фильтр; HF – фильтр Хьюбера; trMF – фильтр усеченного среднего; HLF – 
фильтр Ходжеса-Лемана.  

Полезный сигнал ( )s t , который использовался при моделировании – амплитудно-
модулированный гармонический с периодом колебания, равным 0T =128. Вид сигнала ( )s t  
(пунктиром) и его оценки ˆ( )s t  (сплошной линией) на выходе соответствующих фильтров при 
отношении сигнал шум, равным 30, и огибающих помехи (шума) ( )n t  с распределением 
Вейбулла W ( 2

1 2/m m =0.8) показаны на Рис. 9а, 9б, 9в; 10а, 10б, 10в. Значения коэффициента 
корреляции ˆ( ( ), ( ))r s t s t  между сигналом ( )s t  и его оценкой ˆ( )s t  в рамках указанного случая 
для соответствующих фильтров составляли величины: для фильтра Калмана – 0.56; 
однородного фильтра – 0.7; медианного фильтра – 0.53; фильтра Хьюбера – 0.7; фильтра 
усеченного среднего – 0.68; фильтра Ходжеса-Лемана – 0.67.   

 

 
 

 
 
Полученные результаты, показанные на Рис. 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г 

позволяют говорить о наличии следующих качественных особенностей при обработке, 
которые весьма схожи для всех трех классов распределений огибающей помехи (шума). При 
всех приведенных значениях отношения сигнал-шум относительная дисперсия ошибки 
фильтрации  для фильтра Калмана и однородного фильтра слабо зависит от вида 
распределения помехи (шума) (от соотношения 2

1 2/m m ). Напротив, для фильтров, 
осуществляющих обработку сигналов в пространстве со свойствами L-группы L  , ,   , 
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такая зависимость наблюдается, причем чем меньше 2
1 2/m m , тем лучше показатель качества 

фильтрации . Фильтры Хьюбера и усеченного среднего характеризуются довольно 
близкими значениями относительной дисперсии ошибки фильтрации . 

Как следует из Рис. 6, 7, 8, фильтры Хьюбера, Ходжеса-Лемана и усеченного среднего 
более эффективно решают задачу фильтрации, чем однородный фильтр на всех трех 
используемых при моделировании видах распределения огибающих помех (шумов) в 
диапазоне значений 2

1 2/ [0.2, 0.7]m m  , при этом фильтры Хьюбера и усеченного среднего 
обеспечивают весьма близкие значения показателя качества обработки. На наименее 
благоприятных распределениях ( 2

1 2/m m =0.9) и относительно больших отношениях сигнал-
шум (от 10 и выше) фильтры Хьюбера, Ходжеса-Лемана и усеченного среднего 
незначительно проигрывают однородному фильтру в качестве фильтрации.  Медианный 
фильтр обеспечивает устойчивый выигрыш при фильтрации по сравнению с однородным 
фильтром в диапазоне значений 2

1 2/ [0.2, 0.675]m m  , на распределениях огибающих на 
классах Гамма-распределения и распределения Вейбулла. На логнормальном классе 
распределений огибающих помехи (шума) медианный фильтр обеспечивает устойчивый 
выигрыш в несколько более узком диапазоне значений 2

1 2/ [0.2, 0.65]m m  . На наименее 
благоприятных распределениях ( 2

1 2/m m =0.9) медианный фильтр довольно значительно 
проигрывает однородному фильтру.  

На Рис. 11а, 11б, 11в, 11г, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 13б, 13в, 13г показаны зависимости 
выигрыша (проигрыша) hmF10lg( / )    , получаемого при обработке аддитивной смеси 

( )x t  сигнала и помехи (шума) в одном из шести фильтров, формирующих оценки сигнала в 
соответствии с уравнениями (4а,б), (5а,б,в,г) относительно однородного фильтра hmF, где , 

hmF  – величины относительной дисперсии ошибки фильтрации произвольного (из шести 
указанных) и однородного hmF фильтров, от соотношения 2

1 2/m m  квадрата математического 
ожидания 1m  ко второму моменту 2m  огибающих помехи (шума) ( )n t  с распределениями 
Вейбулла W, логнормальным Ln и Гамма  распределениями для отношений сигнал-шум 
(SNR), равных SNR =3, 10, 30, 100 соответственно. Для построения указанных зависимостей 
использовались результаты статистического моделирования, приведенные на Рис. 6, 7, 8.  
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Зависимости выигрыша (проигрыша) hmF10lg( / )    , получаемого при обработке 
наблюдаемого процесса ( )x t  в одном из шести указанных фильтров, показанные  
на Рис. 11, 12, 13 дают возможность указать на следующие качественные особенности 
при обработке. 

Во-первых, фильтры Хьюбера, Ходжеса-Лемана и усеченного среднего более 
эффективно решают задачу фильтрации, чем однородный фильтр на всех трех используемых 
при моделировании видах распределения огибающих помех (шумов) в диапазоне значений 

2
1 2/ [0.2, 0.7]m m  , при этом фильтры Хьюбера и усеченного среднего обеспечивают весьма 

близкие значения показателя качества обработки. На наименее благоприятных 
распределениях ( 2

1 2/m m =0.9) и относительно больших отношениях сигнал-шум (от 10 и 
выше) фильтры Хьюбера, Ходжеса-Лемана и усеченного среднего проигрывают 
однородному не более 1 дБ.  Во-вторых, медианный фильтр обеспечивает устойчивый 
выигрыш при фильтрации по сравнению с однородным фильтром в диапазоне значений 

2
1 2/ [0.2, 0.675]m m  , на распределениях огибающих в классах Гамма-распределения и 

распределения Вейбулла. На логнормальном классе распределений огибающих помехи (шума) 
медианный фильтр обеспечивает устойчивый выигрыш в несколько более узком диапазоне 
значений 2

1 2/ [0.2, 0.65]m m  . На наименее благоприятных распределениях ( 2
1 2/m m =0.9) 

медианный фильтр проигрывает однородному до 5 дБ. В-третьих, выигрыш (проигрыш) 

hmF10lg( / )    , получаемый фильтрами, осуществляющих обработку сигналов в пространстве 

со свойствами L-группы L , ,   , тем больше, чем меньше отношение сигнал-шум. 

Получить представление о вкладе относительной динамической ошибки фильтрации 
 

2
d ( ) 0ˆ{( ( ) ( )) } / 2 s n ts t s t D   M ,                                              (7)  

 

в относительную ошибку фильтрации 2ˆ{( ( ) ( )) } / 2 ss t s t D  M  (6) (где sD  – дисперсия 

сигнала) позволяют зависимости  d ( )T   относительной динамической ошибки фильтрации 

d от относительной величины временного окна 0( 1) /T n t T    , ( 0T  – период несущей 
узкополосного сигнала) на котором осуществляется обработка наблюдаемого процесса ( )x t  в 
рамках модели (3), показанные на Рис. 14, и полученные также путем статистического 
моделирования работы исследуемых устройств обработки.  

Условные обозначения, показанные на Рис. 14, соответствуют аналогичным 
обозначениям на других рисунках: KF – фильтр Калмана;   hmF – однородный фильтр;  
MF – медианный фильтр; HF – фильтр Хьюбера; trMF – фильтр усеченного среднего;  
HLF – фильтр Ходжеса-Лемана. 
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Сопоставляя зависимости d ( )T  , можно выявить следующие особенности. При малых 

значениях временного окна T  ( 1/ 4T  ) наилучшие значения относительной 
динамической ошибки фильтрации d обеспечивают: медианный фильтр, фильтр Ходжеса-
Лемана и однородный фильтр, фильтра Хьюбера и усеченного среднего. При относительно 
больших значениях временного окна  T  ( 5 /16T  ) лучшим значением относительной 
динамической ошибки фильтрации d по-прежнему, характеризуется медианный фильтр, а 
остальные устройства характеризуются близкими значениями d. Учитывая то 
обстоятельство, что относительная динамическая ошибка фильтрации d может недостаточно 
адекватно отражать негативное влияние размера временного окна  T  на качество 
оцениваемого сигнала для нелинейных устройств обработки, целесообразно рассмотреть 
зависимости разности ( ) 0ˆ1 ( ( ), ( ))r n tr s t s t    , где ( ) 0ˆ( ( ), ( )) n tr s t s t   – коэффициент 
корреляции между сигналом ( )s t  и его оценкой ˆ( )s t  на выходе фильтров, формирующих 
оценки в соответствии с уравнениями (4а,б), (5а,б,в,г) от относительной величины 
временного окна T  в условиях отсутствия помехи (шума).  

Такие зависимости для шести рассматриваемых устройств обработки были получены 
методом статистического моделирования работы этих фильтров и показаны на Рис. 15. Здесь, 
аналогично, лучшие показатели качества при малых значениях временного окна  T  (

1/ 4T  ) обеспечивают: медианный фильтр, фильтр Ходжеса-Лемана и однородный 
фильтр, фильтра Хьюбера и усеченного среднего. При относительно больших значениях 
временного окна T  ( 5 /16T  ), в противовес предыдущим результатам, изображенным на 
Рис. 14, более высокими значениями коэффициента корреляции ( ) 0ˆ( ( ), ( )) n tr s t s t   
характеризуются фильтр Ходжеса-Лемана и однородный фильтр, медианный фильтр, 
фильтра Хьюбера и усеченного среднего. При этом фильтр усеченного среднего показал 
наихудшие значения коэффициента корреляции ( ) 0ˆ( ( ), ( )) n tr s t s t  . Для сравнения заметим, 
что фильтр Калмана в ходе эксперимента, являясь чисто рекурсивным устройством 
обработки, обеспечивал значения коэффициента корреляции равными 0.997. Некоторые 
расхождения во влиянии больших размеров временного окна T  ( 5 /16T  ) на 
относительную динамическую ошибку фильтрации d и коэффициент корреляции для 
некоторых устройств обработки, что особенно резко заметно для медианного фильтра 
поясняется значительным влиянием нелинейных фильтров на высокочастотные 
составляющие спектральной плотности мощности сигналов.   

 
Выводы. Фильтры, построенные на алгоритмах обработки сигналов в пространстве 

L(+,,) со свойствами L-группы, т.е., те, которые формируют оценки вида (5а,б,в,г), 
обеспечивают выигрыш в качестве фильтрации по сравнению с однородным фильтром на 
широком классе распределений, которые описывают поведение шумов (помех) импульсного 
типа,  для которых характерно соотношение 2

1 2/m m  первых двух моментов огибающей 
помехи (шума) на интервале 2

1 20 / 0.7m m  , причем получаемый выигрыш может быть тем 
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значительнее, чем меньше значение 2
1 2/m m . Этими же преимуществами устройства, 

построенные на алгоритмах обработки сигналов в пространстве L(+,,) со свойствами L-
группы обладают, по-видимому, по отношению ко всем устройствам (линейным фильтрам), 
осуществляющим фильтрацию на основе алгоритмов обработки в линейном пространстве 
сигналов LS(+). 

Как следует из результатов анализа работы фильтров, формирующих оценки сигнала 
вида (4а,б), (5а,б,в,г), данные устройства, являясь квазиоптимальными, обеспечивают 
удовлетворительные показатели качества фильтрации лишь при сравнительно больших 
отношениях сигнал-шум. В то же время достаточно интересным является рассмотрение 
таких алгоритмов и устройств фильтрации (выделения) сигналов в пространствах со 
свойствами L-группы, которые по своим показателям качества обработки приближались бы к 
известным оптимальным устройствам фильтрации, каким является, например, фильтр 
Винера, что, однако, составляет предмет рассмотрения для отдельной работы. 
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Сайко В. Г., д.т.н.;    Плющ А. Г., к.т.н.;   Бреславский В. А., асп-т;    Лисенко Д. А., асп-т 
 

РАЗВИТИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Sayko V. H., Plyushch O. H., Breslavskyy V. O., Lysenko D. O. Development of new 

generation broadband systems of wireless access: technical-economic analysis. Current state and 
development trends of the market in innovative services provided by new generation broadband systems 
with wireless access as impacted by technical-economic factors are presented. It is shown that the 
uncertainties of the mobile telecommunications future are caused by a number of factors, namely, 
arrival at the market of 3rd, 4th, and 5th generations of mobile networks, as well as steep decrease in 
profitability for traditional services on the backdrop of the increase in that for OTT applications. As 
potentially promising approaches, making it possible to significantly reduce future expenses of wireless 
operators it is proposed to use program-orientated networks and virtualization of network functions. In 
this case cloud-orientated platforms of radio access on the base of program-oriented facilities and base 
program-orientated networks will secure transition of calculative capabilities of subscriber units into 
cloud technologies, as well as utilization of intellectual subscriber units, that can be presented by any 
devices with interactive screens. Technical approaches for meeting demands for 4th and 5th generation 
networks and technical-scientific tasks for heterogenic networks efficiency increase are presented. 

Keywords: radioaccess technology, subscriber unit, heterogenic  wireless network, coverage area, 
mobile network, LTE architecture  

 

Сайко В. Г., Плющ О. Г., Бреславський В. О., Лисенко Д. О. Розвиток широкосмугових 
систем безпроводового доступу нового покоління: техніко-економічний аналіз. Наводяться 
результати аналізу стану і тенденцій розвитку ринку інноваційних послуг широкосмугових систем 
безпроводового зв'язку нового покоління і вплив на нього техніко-економічних факторів. 
Розглянуті особливості розвитку ринку мобільних послуг технології М2М, технічні рішення для 
забезпечення вимог до мереж 4-го і 5-го поколінь, науково-технічні завдання для підвищення 
ефективності функціонування гетерогенних мереж. 

Ключові слова: технології радіодоступу, абонентський пристрій, гетерогенна безпроводова 
мережа, зона покриття, мобільна мережа, архітектура  LTE 

 

Сайко В. Г., Плющ А. Г., Бреславский В. А.,  Лысенко Д. А. Развитие широкополосных 
систем беспроводного доступа нового поколения: технико-экономический анализ. 
Приводятся результаты анализа состояния и тенденций развития рынка инновационных услуг 
широкополосных систем беспроводной связи нового поколения и влияние на него технико-
экономических факторов. Рассмотрены особенности технических решений для обеспечения 
требований до сетей 4-го и 5-го поколений и архитектуры сети LTE, научно-технические задачи 
для повышения эффективности функционирования гетерогенных сетей. 

Ключевые слова: технологии радиодоступа, абонентское устройство, гетерогенная 
беспроводная сеть, зона покрытия, мобильная сеть, архитектура  LTE 

 
1. Вступление. Сегодня значительное ускорение темпов роста мирового рынка 

телекоммуникационных услуг происходит в первую очередь за счет увеличения спроса на 
услуги сотовой связи и быстрого развития Интернета. Причинами столь быстрого 
увеличения темпов роста услуг сотовой связи являются не столько общее увеличение 
населения в мире и рост его доходов, сколько бурное развитие научно-технического 
прогресса. Мобильная связь дает импульс к росту всей мировой экономики и способствует 
формированию новых тенденций ее развития. 

Цель статьи – рассмотреть технические и экономические аспекты развития сетей и услуг 
мобильной связи 4-го и 5-го поколений и их влияния на экономический рост стран.  

 

    2. Характеристика состояния широкополосных систем беспроводного доступа.  
Особенностью развития современных широкополосных беспроводных сетей есть 

разнообразие технологий радиодоступа и увеличение числа мультистандартных абонентских 
устройств, объединенных в единую гетерогенную (неоднородную) беспроводную сеть [1-7]. 
Такая сеть будет состоять из сегментов разных технологий радиодоступа, зоны покрытия 
которых накладываются. Это позволит увеличить пропускную способность сети, расширить 
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зону её покрытия, а для пользователей предоставлять услуги по более низкой цене и с 
наилучшим качеством.  

Для повышения эффективности работы гетерогенных сетей чрезвычайно важны 
механизмы динамического перераспределения ресурсов между различными частотными 
диапазонами, технологиями и территориальными зонами в зависимости от времени суток и 
зоны обслуживания. Подобная "эластичность" также будет чрезвычайно полезна по мере 
того, как нагрузка на сети предыдущих поколений станет снижаться, тогда как новые 
системы LTE (Long Term Evolution) будут задействованы все больше и больше. Такую 
задачу помогут решат также мобильные ad-hoc сети (сенсорные, mech-сети, сети MANET).  

Еще одной из особенностей развития современных широкополосных беспроводных 
сетей – внедрение малых сот (фемтосот). Их называют по-разному, например микро-, пико- 
и метросоты [8, 9]. Эти небольшие устройства монтируются на стенах домов, фонарных 
столбах и других городских объектах, вписываясь в городской ландшафт. Настройка и 
конфигурирование таких устройств обычно сводится к минимуму, а часто они вообще 
устанавливаются по принципу plug-and-play Для их подключения могут применяться 
различные каналы, например уже имеющиеся проводные сети Ethernet и xDSL или 
радиорелейные системы нового поколения, которые могут быть встроены в сами 
метросоты. Малые соты действуют точечно, предоставляя высокоскоростные беспроводные 
подключения там, где они больше всего необходимы. Благодаря более качественному 
сигналу в малой соте пользователи получают каналы с большей пропускной способностью, 
что обеспечивает высокое качество обслуживания. При этом они могут использоваться для 
формирования уличных как для хотспотов, например в центре города или на вокзалах, так и 
для улучшения качества обслуживания внутри помещений – в бизнес-центрах, выставочных 
комплексах и пр. Еще одна область применения малых сот - точечное обслуживание малых 
населенных пунктов, где построение макросети экономически нецелесообразно. 

Главной стратегией на сегодняшний день у операторов сотовой связи является 
увеличение темпов роста дохода за счет предоставления услуг с добавленной стоимостью, 
которые в свою очередь требуют увеличение пропускной способности канала связи. 

Одной из наиболее стремительно развивающихся услуг является мобильный Интернет и 
доля доходов от мобильного интернета в структуре доходов услуг неуклонно растет (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1.   Рост объема трафика данных в сетях мобильной связи

 

Основным источником роста доходов от мобильного интернета является развитие сетей 
третьего поколения (3G) и продажи смартфонов, планшетов, USB-модемов и других 
устройств, позволяющих получить доступ к мобильному интернету.  

На сегодняшний день операторы мобильной связи по всему миру фиксируют резкий 
рост объемов передаваемых данных, который во многом обусловлен набирающей обороты 
популярностью смартфонов и планшетных компьютеров, обеспечивающих удобный доступ 
ко всем новым приложениям и сервисам. Состояние развития мирового рынка мобильных 
телекоммуникаций характеризуется следующими цифрами: 
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– общее число абонентов мобильной связи на начало 2015 г. оценивалось в 3,9 млрд 
человек, создающих 6,9 млрд. соединений. Количество широкополосных мобильных 
соединений – 2,4 млрд.; 

– к 2020 г., по прогнозам, общее число абонентов в мире достигнет 6,1 млрд, из них  
3,1 млрд – абоненты сетей LTE и 2,3 млрд. – абоненты сетей HSPA; 

– общий объем видеотрафика, который будет передан по сетям 3G/4G за пять лет, с 
2015 по 2020 г., вырастет до 440 Экзабайт. 

 

3. Широкополосные сети 4-го поколения LTE. Проблема повышения пропускной 
способности систем сотовой радиосвязи привела к созданию сотовых систем четвёртого 
поколения (4G). В отличие от систем предыдущего третьего поколения (3G), изначально 
ориентированных только на передачу голосовых данных, системы связи 4G ориентированы 
на универсальную (пакетную) передачу данных любого типа [10].  

Также, для повышения скорости и надёжности передачи информации одновременно 
большому числу абонентов, в системах 4G применяется технология множественного доступа 
с ортогональным частотным разделением OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access) [10, 11] и пространственно-временная обработка сигналов на многоэлементных 
приёмно-передающих адаптивных антенных решётках (MIMO,  англ. Multiple Input – 
Multiple Output, что означает систему связи со многими антеннами на передатчике, т.е. на 
входе канала связи, и многими антеннами на приёмнике, т.е. на выходе канала связи) [8].  

В качестве примера MIMO-OFDMA системы связи можно привести развёрнутую 
универсальную систему наземного радиодоступа E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access) Release-10/11 [9], известную под названием LTE Advanced (LTE-A), а также сотовую  
систему радиосвязи WirelessMAN-Advanced (стандарт IEEE 802.16m, известный как 
WiMAX-Advanced) [8]. 

Стандарт LTE основан на применении технологии ортогонального частотного 
разделения каналов (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Ключевыми 
характеристиками стандарта являются: возможность передачи данных на больших скоростях 
(целевое значение 1 Гбит/с для нисходящего направления), возможность работы с 
абонентами, передвигающимися на скорости до 350 км/ч, возможность масштабирования 
полосы сигнала (1.4, 3, 5, 15, 15, 20 МГц), с 10 релиза поддерживается агрегация до 5 
несущих, что предоставляет возможность создания системы с полосой сигнала в 100 МГц и 
т.д. [9]. Эти особенности делают стандарт LTE перспективным направлением развития 
мобильной связи, а исследования данной области актуальными и востребованными (Рис. 2). 

 
Рис. 2.  Технические аспекты перехода от мобильных сетей 3G к сетям 4G 
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При разработке систем 4-го поколения преследовались следующие цели:  максимально 
эффективное использование ограниченного радиочастотного ресурса; плоская all-IP 
архитектура сети, которая существенно снижает стоимость передачи за мегабайт данных;  
новый радиоинтерфейс с новыми технологиями передачи. 

Базовая архитектура состоит из пакетного ядра сети и сети радиодоступа. Такие системы 
имеют высокие показатели спектральной эффективности [10] и высокоскоростные 
механизмы адаптации для обеспечения качества передачи видеотрафика (Рис. 3 и Рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Спектральная эффективность систем с шириной полосы канала 5МГц 

 

 
Рис.4. Спектральная эффективность систем с шириной полосы канала 20 МГц 

 
Согласно данным Всемирного мобильного конгресса 2015 года [12] в мире работают 364 

коммерческие сети LTE в диапазонах 700 и 800 МГц, 1800 МГц; 2,3 и 3,5 ГГц и к 
настоящему времени более 30% абонентов LTE на территории США и почти столько же – 
Китай (Табл. 1, Рис. 5). 

Число абонентов в сетях крупнейших операторов LTE                   Табл.1.   

Позиция Оператор Страна Количество LTE-
соединений, млн. 

1 China Mobile Китай 100,0 
2 Verizon Wireless США 67,4 
3 AT&T Mobility США 40,0 
4 NTT DoCoMo Япония 15,9 
5 SK Telecom Южная Корея 16,7 
6 Au (KDDI) Япония 16,2 
7 «Большая тройка» Россия 7,0 
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Рис. 5. Динамика роста мобильных сетей LTE 
 
    4. Мультисервисные мобильные сети 5-го поколения  
В публикациях последнего времени все чаще стали появляются упоминания о системах 

5-го поколения. Главным событием в этом плане стала 9-я Всемирная конференция LTE 
2013 года [13]. В фокусе этого мероприятия была дискуссия о будущем облике системы 5-
го поколения, в ходе которой обсуждались основные требования к сетям, направленные на 
достижение следующих показателей: 

– увеличение в разы максимальной скорости передачи данных; 
– обеспечение доступа в сеть Интернет в любой точке на скоростях 1 Гбит/с; 
– переход на облачную инфраструктуру; 
– обеспечение гарантированного качества для любых видов услуг. 

Исходными данными для выработки требований был анализ трафика в современных 
сетях 4-го поколения и динамики роста М2М-соединений. С учётом растущей массовости 
(Massive M2M) услуги M2M тоже будут превалировать над базовыми голосовыми услугами 
в сетях 4G и 5G. Прогнозы показывают, что ежегодные доходы от оказания услуг М2М в 
сегменте коммунальных услуг достигнут своего пика в 2017 году – 28 млрд. Евро. 

Сейчас объем трафика видеоуслуг составляет, по оценкам операторов, от 66 до 75% 
общего объема трафика в сетях 4G, включая 33% на услуги YouTube и 34% - чистое видео, 
а также видеонаблюдение (Video Surviliance) в сетях М2М. Кроме того, до 2020 г. 
количество M2M-подключений в сетях мобильных операторов будет расти с показателем 
CAGR = 45 % и достигнет 2,1 млрд. соединений (Рис. 6).  

 
Рис. 6.  Распределение общего трафика в сетях 4-го поколения 
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Повышение спектральной эффективности в сетях 5G в 2-3 раза по сравнению с сетями 4 
G может быть достигнуто за счет применения неортогональных методов доступа и 
неортогональных сигналов (Рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7.   Спектральная эффективность сетей 4-го и 5-го поколений 
 
В конце сентября 2015 года Европейский союз объявил о достижении важного 

соглашения с Китаем, которое позволит ускорить разработку и стандартизацию технологий 
для мобильных сетей пятого поколения. Стороны намерены осуществлять совместные 
исследования и разработки, а также способствовать скорейшему принятию глобальных 
стандартов в области 5G-связи. Аналогичные соглашения Европейский союз уже заключил 
с Японией и Южной Кореей. Еврокомиссия в рамках инициативы Horizon 2020 выделит 
€700 млн. на исследования в области мобильной связи пятого поколения. По результатам 
заседания группы высокого уровня Китая также решила вложить €315 млрд инвестиций в 
Европу. Предполагается, что первые коммерческие сети 5G будут введены в эксплуатацию 
в 2020 году. Для них уже определена максимальная скорость передачи данных – 20 Гбит/с. 
Такие системы приведут к появлению видеоуслуг нового поколения, а также 
инновационных приложений, работающих в реальном времени. 

 
  5. Выводы.  
Облачно-ориентированные платформы сетей радиодоступа 4-го и 5-го поколений на 

основе программно-ориентированных устройств SDR и базовых программно-
ориентированных сетей на основе SDN, сделают возможным перенос вычислительных 
мощностей абонентских устройств в облачные технологии и использовании 
интеллектуальных абонентских устройств. В области технологий управления машинами 
наиболее интенсивно инновации внедряются в сферу Интернет вещей и услуг М2М. Одним 
из направлений развития сетей 5-го поколения станут алгоритмы классификации трафика, 
что обеспечит поддержку вызовов рынка по динамике изменения спроса на услуги и 
потребности абонентов. 

Несмотря на большое количество различных решений для сетей мобильной связи 4-го и 
5-го поколений, нерешенными до сих пор остаются задачи эффективной передачи сигналов 
в радиоканалах при наличии большого количества интерферирующих сигналов в 
гетерогенных сетях, конвергенции различных технологий радиодоступа для эффективного 
предоставления сервисов в гетерогенных сетях, а также задачи моделирования сложных 
многоуровневых сотовых структур для оптимизации планирования и балансировки 
нагрузки, с учетом интерференции в гетерогенных сетях. 
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УДК 621.391 
 

Бондарчук А. П., к.т.н.;      Солодкий В. Д., студент;  
Зайчук Н. А., студентка;    Срочинская А. С., аспирантка 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ OPENFLOW 
 

Bondarchuk A.P., Solodkyy V. D., Zaychuk N. O., Srochynska A. S. Problems and perspectives 
of OpenFlow implementation. Software-defined networking (SDN) is an approach to computer 
networking that allows network administrators to manage network services through abstraction of higher-
level functionality. Analysis of construction of modern info-communication network with using concept 
of building a Software-Defined Networking (SDN).  

Reviewed methods of information transfering in SDN, investigated properties of OpenFlow (network 
management protocol of SDN devices), and inspected the key issues, which we can meet in transition to 
the OpenFlow standard. We described basic functions of the OpenFlow controller, solved the problem of 
choosing it, and showed basic device compatibility issues, which we can see in SDN. Nowadays, most 
networks don't have high level of organization, which doesn't allow us to manage network effectively, 
and solve problems due to our current demands. However, OpenFlow standard comes to help. It acts as a 
control protocol between network devices. In simple words, the concept of SDN is to separate the data 
transfer from the level of management.  

Due to it we see, that on data level- data transfer is controlled by simple switches and rules, that are 
set by major LAN controller. SDN network structure fully virtualized, both ports virtual and physical are 
controlled in the same way. 

Keywords: info-communication, software-defined network,  OpenFlow standard, SDN, controller,  
management protocol , device compatibility, network technology 

 
Бондарчук А. П., Солодкий В. Д., Зайчук Н. О., Срочинська А. С. Проблеми та 

перспективи впровадження OpenFlow. Виконано аналіз побудови сучасної інфокомунікаційної 
мережі з використанням концепції побудови програмно- орієнтованих мереж (SDN) . Розглянуто 
методи передачі інформації в мережах SDN . Досліджено властивості OpenFlow – протоколу 
управління мережевими пристроями SDN . Проведений огляд ключових проблем, що виникають 
при переході на стандарт OpenFlow. Описано основні функції контролера OpenFlow. Вирішені 
проблеми вибору контролера OpenFlow , а також проблеми сумісності пристроїв, які працюють в 
системі SDN . 

Ключові слова: інфокомунікації, програмно-орієнтована мережа, стандарт OpenFlow , SDN , 
контролер,  протокол управління, сумісність пристроїв, мережна технологія 

 
Бондарчук А.П., Солодкий В. Д., Зайчук Н. А., Срочинская А. С. Проблемы и 

перспективы внедрения OpenFlow. Выполнен анализ построения современной 
инфокоммуникационной сети с использованием концепции построения программно-
ориентированных сетей (SDN). Рассмотрены методы передачи информации в сетях SDN. 
Исследовано свойства OpenFlow - протокола управления сетевыми устройствами SDN. 
Произведен осмотр ключевых проблем, возникающих при переходе на стандарт OpenFlow. 
Описаны основные функции контроллера OpenFlow.  

Решены проблемы выбора контроллера OpenFlow, а также проблемы совместимости 
устройств, которые работают в системе SDN. 

Ключевые слова: инфокоммуникации, программно-ориентированная сеть, стандарт 
OpenFlow, SDN, контроллер, протокол управления, совместимость устройств, сетевая технология 

 
       Введение  
OpenFlow – открытый стандарт, позволяющий работать с экспериментальными 

протоколами в рамках существующих сетей. Данный стандарт является расширением для 
коммерческих маршрутизаторов, коммутаторов и даже бытовых роутеров [1], а его 
внедрение не требует никаких действий со стороны поставщика сетевых устройств. Стандарт 
является основополагающим элементом концепции Software Defined Network (SDN).  
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     Постановка задачи  
На сегодняшний день большинство сетей не обладают высоким уровнем организации, 

что не позволяет управлять сетью эффективно, как того требуют современные запросы. 
Стандарт OpenFlow решает эти проблемы. Он выступает в роли протокола управления 
между сетевыми устройствами. Говоря простыми словами, концепция построения сетей SDN 
отделяет уровень передачи данных от уровня управления [2]. Исходя из этого получается, 
что на уровне данных простейшие коммутаторы управляют потоками данных по 
заложенным заранее правилам, которые задаются центральным контроллерам сети. Сетевая 
структура SDN обладает высокой степенью виртуализации [1], абсолютно все порты, как 
виртуальные, так и физические управляются одинаково. 

Целью работы является исследование перспектив и путей внедрения данных технологий 
в современных инфокоммуникационных сетях.  

 
     Этапы развития стандарта  
Первая концепция стандарта OpenFlow была разработана в Стэндфордском 

Университете в 2008 году [1]. Более чем через год, в декабре 2009 г. увидела свет первая 
версия протокола OpenFlow. После выпуска протокол OpenFlow стал управляться 
организацией Open Networking Foundation (ONF), которая занимается разработкой и 
внедрением протокола OpenFlow и концепцией SDN [3]. Вскоре после релиза, большинство 
компаний анонсировали поддержку протокола OpenFlow в своих устройствах. Стоит 
отметить, что OpenFlow не единственный такой протокол, существуют так же и другие: 
OpFlex, Yangи NetConf, но они не такие распространенные как OpenFlow [4]. 

 
      Описание технологии OpenFlow 
Несмотря на возраст, OpenFlow – это достаточно перспективная разработка в области 

сетевых технологий. По этой причине возникает вопрос — необходима ли такая технология в 
наше время. В классических маршрутизаторах или коммутаторах, передача пакета и 
маршрутизация на высоком уровне выполняется на одном устройстве, тогда как при 
использовании OpenFlow эти действия разделяются [5].  

Контроллер SDN в концепции сетей SDN (Рис. 1) является мозгом всей сети, передавая 
данные к коммутаторам и маршрутизаторам «по низу», через southboundAPIs, а к 
программным приложениям “по верху”, через northboundAPIs [6]. Для организации работы 
нескольких SDN сетей контроллеры должны быть объединены между собой, для этого и 
используется протокол OpenFlow. Для работы в такой сети устройство-контроллер должен 
полностью отвечать всем требованиям, которые необходимы для работы с интерфейсом 
OpenFlow. Через этот интерфейс, контроллер SDN записывает изменения в таблицу правил 
позволяя администратору сети разделять трафик для увеличения производительности сети и 
приступать к тестированию новых приложений, устройств и конфигураций [7].  

 
Что же такое контроллер OpenFlow? Это разновидность SDN контроллера, 

использующего протокол OpenFlow [2]. Собственно, SDN контроллер — это основная точка 
в сетях SDN (Рис. 1). Контроллер OpenFlow использует одноименный протокол для 
соединения и конфигурации сетевых устройств [8], таких как маршрутизаторы и 
коммутаторы для определения лучшего пути по которому пройдет трафик приложения. 
Контроллеры SDN упрощают управление сетью, сосредотачивая весь процесс коммуникации 
между приложениями и устройствами для эффективного регулирования сети и ее 
модификации [9] (если, конечно, она требуется). Вследствие того, что управление сетью 
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осуществляется программными методами, администраторы могут работать с трафиком более 
эффективно, тем самым повышая производительность сети. Обобщая, можно сказать, что 
контроллеры OpenFlow создают центральную точку для управления совместимыми 
устройствами в сети [10-13]. Этот протокол был создан для увеличения гибкости работы с 
сетью, с помощью универсализации всех устройств сети. 

 

 
Рис. 1. Возможные действия в сети SDN 

 
   Решение задач внедрения протокола OpenFlow 
Первой такой задачей является выбор контроллера OpenFlow. Так как контроллер 

является центральной точкой сети, именно его быстродействие задает эффективность работы 
всей сети, а также именно его поломка, скорее всего и выведет из строя всю управляемую им 
сеть. Несмотря на то, что выбор контроллеров для построения сети SDN достаточно велик 
(OpenDayLight, NOX, POX, Beacon, Floodlight, Maestro, SNAC, Trema, Ryu, FlowER, Mul) 
пользователь, а скорее администратор сети получает всего лишь заготовку, причиной этому 
является то, что OpenFlow это открытая архитектура. Сравнить такое положение дел можно с 
некоторыми профессиональными дистрибутивами ОС Linux— вроде и готовая операционная 
система, но нам нужно «подогнать» ее для своих нужд, а это требует вложения большого 
количества сил. Конечно, для крупных компаний это не является большой проблемой, 
например, Microsoft недавно создали свой дистрибутив Linux для работы с Azure. Исходя из 
этого становиться ясно, что настройка такого устройства OpenFlow для них особой 
проблемой не будет. А что делать компаниям, мягко сказать, помельче? Эти компании будут 
вынуждены нанимать в штат собственных программистов, которые великолепно 
разбираются в сетевых технологиях, а это означает повышение затрат.  

Далее идет проблема с временем — для подготовки проекта к запуску и его 
тестирования требуются не только дорогостоящие программисты, но и драгоценное время. 
Избежать все это можно с помощью покупки готовых коммерческих решений. Но и тут 
возникает проблема — коммерческое решение означает закрытую архитектуру, а основным 
плюсом OpenFlow является ее открытость [4]. 
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Второй задачей является совместимость. Так как речь идет об открытой системе, вроде 
бы ничего не мешает специалисту “подогнать” данный протокол под свое решение. Но все 
это не так. Множество устройств уже устарело и не полностью совместимо с протоколом 
OpenFlow, а в некоторых случаях даже не поддерживает его. Из этой проблемы вытекает 
другая — готовность коммутаторов. 

Огромное количество выполняемой работы на программном уровне выставляет 
требование к увеличению объема памяти на коммутаторе, а сегодня не все устройства имеют 
достаточный ее объем для работы сети SDN на самом высоком уровне производительности. 
Причиной этому является то, что в современных коммутаторах для хранения таблиц 
используется Ternary Content Addressable Memory — это единственный, на данный момент, 
вменяемый способ хранения данных в коммутаторах, от которого никуда не убежишь. Стоит 
такой метод дорого.  

Поэтому коммутаторы в которых используются самые современные аппаратные 
решения, могут поддерживать OpenFlow чисто формально, так как не способны работать с 
заявленными функциями протокола на физическом уровне. Конечно, это решается благодаря 
добавлению сетевых процессоров, но приводит к заметному повышению в цене и 
энергопотреблении, а из-за этого выплывает вопрос: «Нужно ли это все?», поскольку 
причиной обращения к OpenFlow было упрощение и удешевление сети, а на выходе 
получилось обратное. 

По причине того, что стандарт все еще молодой и будет сильно дорабатываться, 
компании не спешат выпускать «заточенные» решения. Однако из-за того, что данный 
протокол значительно увеличивает стабильность, производительность и легкость в 
управлении сети, а также обеспечивает относительно невысокую стоимость, крупные 
производители обязательно начнут выпускать устройства, работающие на 100% с OpenFlow 
в большом количестве уже в ближайшем будущем. Причина банальна — стандарту нужно 
время. 

 
Выводы. OpenFlow даст огромный толчок развитию сетевых технологий в будущем, так 

как учитывает в себе удобство в построении сети, в ее управлении и в ее работе. Да, на 
данный момент не все сети и устройства готовы к повсеместному внедрению протокола 
OpenFlow, но это не значит, что от него нужно сразу же отказываться как от “вредного”. 
Протокол достаточно молодой и еще потребуется достаточно много времени, что бы он был 
готов для работы в сетях любого назначения: будь то домашняя сеть или сеть крупного 
предприятия. Уже специалист может построить небольшую высокопроизводительную сеть 
без вовлечения сторонних усилий других разработчиков поэтому остается всего лишь ждать 
того времени, когда стандарт будет готов к работе в любых сетях, а ждать осталось недолго. 
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УДК 621.317.7  
 

Андреева Н. А., к.т.н.;       Зингаева Е. И.;  
Зуев В. А., д.ф.-м.н.;           Муравьев В. М., к.ф.-м.н. 

 
ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАВИННОГО КРЕМНИЕВОГО 

ФОТОДИОДА   С   БАРЬЕРОМ   ШОТТКИ 
 

Andreyeva N. O., Zingayeva O. I., Zuyev V. O., Muravyev V. M. The frequency characteristics 
of avalanche silicon Shottki barrier photodiode. 

This article studies frequency characteristics of avalanche silicon photodiode with Shottki barrier, 
which is useful to use in optical links. Physical equivalent scheme of photodiode proposed. We get the 
results of study spectrum and frequency characteristics of photodiode, that confirms to use device in fiber 
optical communication systems (FOCS) systems. For the first time investigated the frequency 
characteristics of this photodiode type in this work. And the threshold was determined on combination of 
photodiode and electrical power optical module. Silicon based diode detect sensitivity on range 1-2 
micrometer. Studies with metals (Ag, Au, Сu) are applied to the silicon plate p-type to show that photo 
sensitivity stretching up to =2,5 micrometer. In the result, we get that in definite choice of contacting 
metal, silicon conductivity type and work temperature sensitivity range can be stretched to 4 micrometer 
that makes it possible to use the device in FOCS systems. FOCS used, as well known, in main, impulse 
mode of information transmission. Therefore, a new approach is made to analyze frequency 
characteristics photodiode and addiction experimental study, which ultimate goal is the development of 
new adoptive optical modules, that is devoted to the work. 

Key words: photodiode, fiber optical communication systems, temperature sensitivity range, Shottki 
barrier, silicon 

 
Андреєва Н. О., Зінгаєва О. І; Зуєв В. О., Муравйов В. М. Частотні характеристики 

лавинного кремнієвого фотодіода з бар’єром Шоттки.  
В статті досліджуються частотні характеристики лавинного кремнієвого фотодіоду (ФД) з 

бар’єром Шоттки, придатного для використання в оптичному зв’язку. Запропонована фізична 
еквівалентна схема фотодіоду. Отримані результати дослідження спектральних і частотних 
характеристик фотодіоду, що підтверджують можливість використання приладу в системах 
волоконно-оптичного зв’язку. Вперше досліджені частотні характеристики вказаного типу ФД і на 
ґрунті комбінації ФД і електричного підсилювача розроблено і вивчено макет приймального 
оптичного модулю, визначено поріг його чутливості. 

Ключові слова: фотодіод, волоконно-оптичний зв’язок, температурний діапазон чутливості, 
бар’єр Шоттки,  кремній 

 
Андреева Н. А., Зингаева Е. И; Зуев В. А., Муравьев В. М. Частотные характеристики 

лавинного кремниевого фотодиода с барьером Шоттки.  
В статье исследуются частотные характеристики лавинного кремниевого фотодиода (ФД) с 

барьером Шоттки, пригодного для использования в оптической связи. Предложена физическая 
эквивалентная схема фотодиода. Получены результаты исследования спектральных и частотных 
характеристик фотодиода, подтверждающие возможность использования прибора в системах 
волоконно-оптической связи. Впервые исследованы частотные характеристики указанного типа ФД 
и, на основе комбинации ФД и электрического усилителя разработан и изучен макет приемного 
оптического модуля (ПРОМ), определен порог его чувствительности.  

Ключевые слова: фотодиод, волоконно-оптическая связь, температурный диапазон 
чувствительности, барьер Шоттки, кремний 

 
     1. Введение 
Для оптической информации в условиях световых потоков необходимо значительное 

повышение чувствительности фотодетекторов. Для этого необходимо как использование 
новых фоточувствительных материалов, так и модернизация приборов, изготавливаемых на 
основе этих материалов. 
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В настоящее время в волоконно-оптических системах связи (ВОСС) используются, 
главным образом, объемные лавинные фотодиоды (ФД) и p-i-n ФД. Разработаны ФД на 
основе узко зонных полупроводников [1-3]. В области видимой частоты и ближней 
инфракрасной (ИК) области наилучшей чувствительностью обладают ФД, выполненные на 
основе кремния. Однако, начиная с длины волны 1,1 мкм чувствительность очень быстро 
падает и уже при =1,15 мкм она практически равна нулю. 

Сдвинуть спектральную характеристику кремниевых ФД в более длинную область (за 
край собственного поглощения) можно, используя приборы с барьером Шоттки. Диоды на 
основе кремния обнаруживают чувствительность в диапазоне длин волн 1–2 мкм [4], а при 
соответствующем выборе контактирующего металла, типа проводимости кремния и рабочей 
температуры область чувствительности может быть растянута до 4 мкм.  

На Рис. 1 показаны схематическое устройство фотоприемника – а) и энергетическая 
схема перехода – б). Фотоны с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны кремния, 
проходят сквозь пластину 1 и поглощаются в металле 2, возбуждая в нем горячие электроны. 
Высота внутреннего барьера Шоттки на границе металл – полупроводник, обозначенная на 
рисунке через ms , определяется свойствами (работой выхода) металла. 
 

 
 

Рис.1. Лавинные фотоприборы с барьером Шоттки 
1 – кремниевая пластина;      

2 – слой металла, в контакте с которым образуется поверхностный барьер;     
3 – омический контакт 

 
В данной работе впервые изучены частотные характеристики указанного типа ФД и 

разработан макет приемного оптического модуля (ПРОМ). 
 
     2. Спектральная характеристика ФД 
Нами исследовалась структура, аналогичная предложенной в [4]. Металлы (Ag, Au, Сu) 

наносились на пластину кремния р-типа. Барьер Шоттки составлял 0,54 В, 0,34 В, 0,46 В, 
соответственно.  

На Рис. 2 изображена спектральная характеристика ФД для системы Si-Au. Видно,  
что фоточувствительность простирается до =2,5 мкм. Это обеспечивает возможность 
использования прибора в системах ВОСС. Действительно, в настоящее время  
наиболее предпочтительной для передачи оптической информации является длина  
волны 1,55 мкм [1, 2]. 
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Рис. 2. Спектральная характеристика системы Si –Au 
 
 
    3. Эквивалентная схема фотодиода и частотная характеристика передачи 
Физическая эквивалентная схема (ФЭС) фотодиода составлялась на основе известных 

методов [4, 5]. Для нашего случая ФЭС изображена на Рис. 3.  
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Рис. 3. Эквивалентная схема фотодиода 

 
На Рис. 3 приняты следующие обозначения:   

Сn – емкость p-n перехода;    Rn – сопротивление потерь ФД;      
Lв1 – индуктивность выводов;    Сk – емкость пакетного корпуса;    
 Lв2 – индуктивность внешних выводов;     Zд – полное сопротивление структуры;  
Yд – проводимость на клеммах диода;    Zн – сопротивление нагрузки;      
 Iф – фототок;   Ін – ток в нагрузке. 
 

В нашем случае были установлены следующие значения параметров ФЭС: Сn=4 пФ, 
Сk=1 пФ, Lв1=15 нГн, Lв2=8 нГн, Rn=60 Ом. 

На Рис. 4 изображена частотная характеристика (ЧХ) лавинного кремниевого ФД с 
барьером Шоттки. 

Из литературных данных следует, что ЧХ в данном случае не уступает ЧХ для 
германиевого ФД [5]. Возможна дальнейшая оптимизация ФД путем улучшения корпуса 
прибора. 
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Рис. 4. Частотная характеристика фотодиода 

 
4. Макет приемного модуля 
Макет ПРОМ был изготовлен на основе комбинации ФД и электрического усилителя. 

Собственный шум ФД оказывается намного меньше шума усилителя. Поэтому реально 
достаточно измерить только шумы усилителя. 

Коэффициент передачи мощности ПРОМ можно определить из следующего 
соотношения 

вых
пр

ном

PK
P

 ,      (1) 

где  выхP  – мощность в нагрузке;      номP – номинальная выходная мощность. 
Выражение (1) можно свести к следующей формуле 

.вых вх ном
пр рус вх

ном ном

P PK K K
P P

   ,     (2) 

где    русK   – реализуемый коэффициент передачи мощности усилителя; 

   вхK – номинальный коэффициент передачи мощности входного усилителя. 
В свою очередь величина  русK  выражается через S-параметр [5]: 

  22
22

21
2 11 22 2

1 1

1
н

рус
н

Г Г
K S

Г S K S SГ

 


  
.        (3) 

Здесь: 
11 22 12 21S S S S S   , где,  22S  – входной и выходной коэффициенты отражения активного 

элемента; 
12S , 21S  – коэффициенты передачи активного элемента в прямом и обратном 

направлении в тракте с волновым сопротивлением Zв; 
2Г  – коэффициент отражения от первой согласующей цепи (согласование по максимуму 

передаваемой мощности выходного иммитанса ФД и входного иммитанса входного 
элемента); 

нГ  – коэффициент отражения от второй согласующей цепи (согласование выходного 
иммитанса и иммитанса нагрузки). 
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Измеренный порог чувствительности схемы оказался порядка 32 мДм, что является 
удовлетворительным для макета прибора. Он может быть улучшен при реализации 
реального ПРОМ [7]. 

 
5. Выводы 
Предложена физическая эквивалентная схема фотодиода, изготовленного на основе 

системы металл – кремний и применимого для волоконно-оптических систем связи. 
Измерены спектральная и частотная характеристики фотодиода. Изучен макет оптического 
приемного модуля и определен порог его чувствительности.  

 
Литература  
1. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ. под 

редакцией Н. Н. Слепова. – Москва : Техносфера, 2006. – 496 с. 
2. Скляров О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи / О. К. Скляров. – Москва : 

Салон-Пресс, 2004. – 272 с. 
3. Слепов Н. Н. Современная технология цифровых оптоволоконных систем связи / Н. Н. 

Слепов. – Москва : Радио и связь, 2003. – 468 с. 
4. Foss N. A. Large – areametal – oxide – semiconductor avalanche photodiodes / N. A. Foss, 

S. A.Ward // J. Appl. Phys. –1973. – Vol. 44, №2. – P. 728-731. 
5. Тришенков М. А. Фотоэлектрические полупроводниковые приборы с p-n переходами / 

М. А. Тришенков, А. И. Фример // В сб. Полупроводниковые приборы и их применение; под 
ред. Я. А. Фляпова. – Москва : Сов. Радио, 1971. – Вып. 25. – С. 159 – 203. 

6. Шевцов Э. А. Фотоприемные устройства волоконно-оптических систем передачи  
/ Э. А. Шевцов, М. Е. Белкин. – Москва : Радио и связь, 1992. – 224 с.  

7. Панфилов И. П. Формирование солитонов с помощью свободных электронов  
/ И. П. Панфилов, М. И. Панфилов, Ю. В. Флейта // Восточно-Европейский журнал 
передовых технологий. – 2011. – №5 (52). – С. 48-50. 

 
 

Авторы статьи 
Андреева Наталья Алексеевна., к.т.н., доцент кафедры физики, Государственный 

университет телекоммуникаций, г. Киев.  Тел. +380 (67) 946 54 30.   E-mail: natalii-
andreeva@inbox.ru 

Зингаева Елена Ивановна, ст.преподаватель кафедры физики, Государственный 
университет телекоммуникаций, г. Киев.   Тел. +380 (67) 409 86 97. E-mail: 
lenazing@rambler.ru    

Зуев Владимир Алесеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики, Государственный 
университет телекоммуникаций, г. Киев.    Тел. (044) 440 31 86.   E-mail: 
volodya.zyev2015@yanltx.ru.  

Муравьев Владимир Михайлович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики, 
Государственный университет телекоммуникаций, г. Киев.    Тел. +380 (96) 288 11 87.   
myrav@imag.kiev.ua.  

 
 

Дата надходження в редакцію:   4.10.2015 р. Рецензент:   д.т.н., доц. О. О. Манько 
 

 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 66 

УДК 519.863 (045) 
 

Орлов Є. В., аспірант  
 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КОНФЛІКТІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ SDN 

 
Orlov Ye. V. Application of conflicts theory for research of development model of SDN 

network.  A design and knowledge of possible conflict tendencies during planning of networks of new 
generation are an extremely actual task and important part of general issue of further optimization of such 
systems. Co-operation of the systems and subsystems can change in a wide range, quite often - in 
contradiction with veritable interests and intentions. Paradoxicality of situation increases in connection 
with that the class of conflict can transform in course of time, here efficiency of the supersystem 
(unifying the interactive systems) can directly not react on internal conflicts. 

Methodology of realization of behavioral description of model of development of Software-Defined 
Network (SDN) is in-process given with the design of conflict tendencies. Also, some recommendations 
over are brought in relation to the optimal choice of the system of equalizations for the most evident 
understanding of nature of conflict inwardly and round a network. The methodology offered in this work 
allows to find out the hidden tendencies of behavior and co-operation, and mainly, prospects of 
development of networks of new generation. The alternativeness of interests of the system in co-operation 
quite often is illusive, the theory of conflicts allows to define and in number estimate their essence. 

Keywords: Software-Defined Network, SDN, conflicts theory, model of objects interaction , 
interaction conflict 

 
Орлов Є. В. Застосування теорії конфліктів для дослідження моделі розвитку мережі 

SDN. У роботі запропонована методика здійснення функціонального опису моделі розвитку 
програмно-кофігурованих мереж із моделюванням конфліктних тенденцій. Наведені рекомендації 
щодо оптимального вибору системи рівнянь для найбільш наглядного розуміння природи 
конфлікту всередині та довкола мережі. Запропонована у даній роботі методика дозволяє виявляти 
скриті тенденції поведінки та взаємодії, а головним чином, перспективи розвитку мереж нового 
покоління. 

Ключові слова: програмно-конфігурована мережа, SDN, теорія конфліктів, модель взаємодії 
об’єктів, конфлікт взаємодії 

 
Орлов Є. В. Применение теории конфликтов для исследования модели развития сети 

SDN. В работе предложена методика осуществления функционального описание модели развития 
программно-конфигурированных сетей с моделированием конфликтных тенденций. Также, 
приведены некоторые рекомендации относительно оптимального выбора системы уравнений для 
наиболее наглядного понимания природы конфликта внутри и вокруг сети. Предложенная в 
данной работе методика позволяет выявлять скрытые тенденции поведения и взаимодействия, а 
главным образом, перспективы развития сетей нового поколения. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемая сеть, SDN, теория конфликтов, модель 
взаимодействия объектов, конфликт взаимодействия 

 
    1. Вступ та постановка задачі 
Програмно-конфігуровані мережі (SDN – Software-Defined Network) являють собою 

складну систему [1-3], пов’язану з розробкою, створенням, будівництвом та експлуатацією 
технічних засобів, а також обслуговуванням багатомільйонної маси користувачів. 

Побудова системної моделі мережі SDN можливо тільки для вирішення конкретних 
цілеспрямованих завдань, так як для всеосяжного відтворення всіх людських та технічних 
аспектів такого складного об’єкта немає ні достатніх даних, ні обчислювальних ресурсів. 

Розглянемо мережу SDN, призначену, наприклад, для обслуговування міста. 
У безвідмовному та якісному зв’язку тут зацікавлені всі: населення міста (користувачі), 
держава або приватні компанії (здійснюють технічне постачання), міське керівництво  
(на яку покладено розподіл ресурсів, тобто капітальних вкладень), служба обслуговування 
(яка відповідає за будівництво, прокладення кабелів, підключення абонентів та  
експлуатацію мережі). 

Потік абонентських запитів – це випадковий процес, для якого можна задати закон 
розподілу на підставі досвіду. Однак локальність та ситуаційність можуть істотно вплинути і 
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на закон, тому доцільно провести дослідження в різних умовах [4]. Приймемо для початку 
два варіанти: 

1) пуасонівський потік викликів 

   
!

k
t

k

t
p t e

k
  ; 

2) ерлангівський потік викликів 

   
 

1
k

kt k
k

k
q t e t

Ã k
   . 

Розвиток мереж SDN породить ряд конфліктів у різних сферах: 
1. Конфлікти процесів: σ1 – централізація та колективізація мислення, σ2 – 

децентралізація та індивідуалізація мислення. Це процеси супутні та взаємно стимулюючі, 
предмет конфлікту полягає в пріоритеті.  

2. Надсистемний конфлікт: S1 – мережа SDN, S2 – решта колективних систем масової 
інформації. 

3. Внутрішньомережний конфлікт: компоненти мережі SDN мають власні напрямки 
розвитку [5]. 

4. Ергатичний конфлікт. 
5. Соціальний конфлікт: тематика неминуче породить нові соціальні проблеми 

конфліктного характеру; інтеграція таких факторів, як навчання, довідковий сервіс, 
мистецтво загрожує багатьма альтернативними наслідками. 

Основні підсистеми програмно-конфігурованих мереж є складними системами, які 
розвиваються за своїми автономним законам, які породжують у міру розвитку всієї системи 
загальні тенденції. Це в першу чергу збільшення масовості, розширення функцій, 
доступність користування, абсолютна надійність, поєднання універсальності з професійною 
орієнтацією, сенсорна єдність з людиною [6]. В основі цих тенденцій лежить можливість 
включення споживача у формування потоку інформації, її оперативної зміни та створення 
ефекту присутності. По суті, це не більше ніж гра з розподіленими ролями, але ж “все життя 
– гра”, а перевага мережі – в безпеці при максимальній насиченості подіями [7]. 

 
2. Функціональний опис моделі розвитку програмно-конфігурованих мереж 
2.1. Загальна модель та основні змінні 

В основу функціонального опису моделі розвитку програмно-конфігурованих мереж 
покладемо схему Рис. 1 та Табл. 1.  

Опис включає 15 змінних. Основне спрощення полягає у виключенні другорядних 
змінних та квадратичному наближенні. Щоб уникнути труднощів, пов’язаних з аналізом 
системи рівнянь з безперервними та цілочисловими змінними і пошуком цілочислових 
рішень, з самого початку визначимо відносний та безперервний характер змінних: 

х1 – обсяг апаратури (з програмним забезпеченням) типового домашнього абонентського 
комплекту;  

х2 – обсяг апаратури (з програмним забезпеченням) типового службового абонентського 
комплекту;  

х3 – обсяг апаратури центральної станції мережі; 
х4 – число домашніх користувачів;  
х5 – число службових абонентів – “службова насиченість”;  
х6 – кількість споживаної інформації через мережу;  
х7 – експлуатаційна надійність; 
х8 – рівень централізації – швидкість передачі інформації на абонентський комплект;  
х9 – особистий час абонентів, що приділяється мережі;  
х10 – службовий час, що приділяється мережі;  
х11 – показник сенсорної гармонії; 
х12 – показник зручності сервісу (ергономічний показник простоти управління 
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абонентським комплектом); 
х13 – показник співучасті, тобто активного втручання користувача в хід процесу або 

подій;  
х14 – інформаційний ресурс центральної станції;  
х15 – темп (період) подвоєння капіталовкладень – економічний показник. 
 

 
Рис. 1. Схема моделі системи 
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Табл. 1 
Номер 

підсистеми Опис системи 

1               1 11 1 12 1 1 13 6 11 14 15 1 1, ux t a x t a x t t a x t x t a x t u t        

2              2 21 2 22 2 2 13 6 11 24 15 2 2, ux t a x t a x t a x t x t a x t u t         

3            3 31 3 32 3 3 13 6 11 34 15x t a x t a x t a x t x t a x t       

4              4 41 4 42 4 4 43 1 44 6 12 4 4, ux t a x t a x t a x t a x t x t u t        

5              5 51 5 52 5 5 53 2 54 6 12 5 5, ux t a x t a x t a x t a x t x t u t         

6          6 61 6 62 6 6 63 11 14x t a x t a x t a x t x t      

7          7 71 7 72 7 7 73 1 7 7, ux t a x t a x t a x t u t        

8            8 81 8 82 8 8 83 1 14 8 8, ux t a x t a x t a x t x t u t        

9          9 91 9 92 9 9 93 6 12x t a x t a x t a x t x t      

10          10 11 10 12 10 10 93 6 94 12x t b x t b x t b x t b x t       

11          11 21 11 22 11 11 23 6 13x t b x t b x t b x t x t      

12        12 31 12 32 12 12 6x t b x t b x t x t     

13          13 41 13 42 13 13 43 4 13 13, ux t b x t b x t b x t u t        

14            14 51 14 52 14 14 53 3 1 14 14, ux t b x t b x t b x t x t u t        

15          15 61 15 62 15 15 63 4 9x t b x t b x t b x t x t      

  
*

*

*

*

1;

, 0;

1;

k k

k uh k hk

k k

x x

u t x x x

xx






 












  

 
      2.2. Математична формалізація функцій змінних 
Обсяг апаратури залежить від кількості передбачуваної до видачі (прийому) інформації, 

зручності сервісу, сенсорної гармонії та економічного показника: 
              6 11 14 15, , , , ,i i i i ix t f x t x t x t x t x t x t  , 1,3i  . 

Число домашніх та службових користувачів апаратури залежить від обсягу апаратури, 
кількості споживаної інформації та показника зручності сервісу: 

            6 12, , , ,j j j j j ix t f x t x t x t x t x t   , 4,5j   , 1, 2i  . 

Кількість спожитої інформації залежить від інформативності центральної станції та 
сенсорної гармонії: 

          6 6 6 6 6 14 11, , ,x t f x t x t x t x t  . 
Експлуатаційна надійність залежить від обсягу апаратури; враховується тільки домашній 

абонентський комплект, так як службовий комплект та устаткування станції повинні мати 
більш високу надійність: 

        7 7 7 7 7 1, ,x t f x t x t x t  . 
Рівень централізації визначається обсягом апаратури абонентського комплекту та 

інформаційним ресурсом центральної станції: 
          8 8 8 8 8 1 14, , ,x t f x t x t x t x t  . 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 70 

Час користування визначається кількістю використаної інформації, сенсорної гармонії та 
зручністю сервісу. 

Дещо по-іншому йде справа з часом, відданим службовому комплекту. Зокрема, 
головними факторами є: потреба, загальна регламентація службового часу, нормативні 
установки; потім – все інше:  

          6 12, , ,k k k k kx t f x t x t x t x t   , 9,10k  . 
Показник сенсорної гармонії визначається можливою кількістю вхідної інформації, 

тобто кількістю використаної інформації та рівнем співучасті: 
          11 11 11 11 11 6 13, , ,x t f x t x t x t x t  . 

Показник зручності сервісу залежить від простоти отримання інформації: 
        12 12 12 12 12 6, ,x t f x t x t x t  . 

Показник співучасті в основному залежить від абонентської та станційної апаратури: 
        13 13 13 13 13 4, ,x t f x t x t x t  . 

Інформативний ресурс центральної станції залежить від кількості абонентів, які 
обслуговуються: 

          14 14 14 14 14 1 3, ,x t f x t x t x t x t  . 
Темп подвоєння капіталовкладень визначається числом абонентів та часом, який кожен з 

них присвячує мережному контенту: 
          15 15 15 15 15 4 9, , ,x t f x t x t x t x t  . 

 
3. Основна система рівнянь конфлікту з початковими функціями 
Важким є визначення коефіцієнтів рівнянь, оскільки немає повного прототипу мережі 

SDN, тому будемо виходити з таких передумов: 
– темпоральну шкалу приймемо умовною (значною мірою темп розвитку залежить від 

інвестицій та державних субсидій, а вони невідомі); 
– на інтервалі оцінки констант технічні показники – обсяг обладнання, експлуатаційна 

надійність, рівень централізації, показники сенсорної гармонії та зручності сервісу, показник 
активності управління, інформаційний ресурс центральної станції – приймемо постійними, їх 
оцінка можлива на підставі прототипів компонентів; 

– інші показники (х4, х5, х6, х9, х10, х15) на цьому інтервалі будемо вважати мінливими 
лінійно зі швидкістю, запроектованої для персональних комп’ютерів. 

Оскільки нас цікавить методологічний аспект властивості конфлікту, низька 
достовірність чисельних значень коефіцієнтів не настільки вже важлива: використовується 
підхід “що буде, якщо”. Зміна значень констант потребують лише додаткового розрахунку, 
щоб з’ясувати, як це вплине на якісні властивості конфлікту [8]. 

Вирішальне значення має правильний вибір співвідношень між змінними на інтервалі 
початкових функцій. Будемо вважати, що початкові функції задані на інтервалі, рівному 
однієй умовній одиниці часу, інтервал для обчислення констант – дві одиниці. Отже неважко 
записати алгебраїчні рівняння (наприклад, для t=t0). Щоб визначити всі невідомі, рівняння 
складаються на інтервалі (0; 2t0) через 0,1t0. 

У результаті обробки Табл. 1 отримаємо основну систему рівнянь конфлікту з 
початковими функціями при t0<t<2t0 та чисельними значеннями коефіцієнтів. Результати 
моделювання представлені на Рис. 2. 

Виникають скачки в розвитку. У реалії стрибків бути не може (при варіюванні 
коефіцієнтів скачки виникають при інших значеннях аргументу) тому на графіках вони 
згладжені. Скачки у розрахунках свідчать про швидку зміну деяких змінних, що пов’язано з 
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економічною кон’юнктурою та дисгармонією технічно-інформаційних показників. На Рис. 3 
наведені характеристики обсягу апаратури та програмного забезпечення. 

Станційне обладнання змінюється як за обсягом (досить суттєво), так і за змістом 
(головним чином, через програмне забезпечення). Чимале значення має тенденція до 
збільшення показника співучасті, що викликає потребу у збільшенні обчислювального 
ресурсу. Оплата обладнання центральних станцій йде за рахунок держави (або приватних 
компаній), через інерційність має місце нівелювання розвитку, так що стрибок не 
спостерігається. 

 

  
Рис. 2. Розвиток мережі:  

х∑ – загальна кількість користувачів; y∑ – 
загальна інформативність 

Рис. 3. Обсяг особової (х1), службової (х2) та 
центральної (х3) апаратури та програмного 

забезпечення 
 
Експлуатаційна надійність (Рис. 4) залежить від обсягу апаратури, величини серії та 

елементної бази. Навіть невелике зниження експлуатаційної надійності самим негативним 
чином позначається на популярності мережі: техніка коштує недешево, відбирає багато часу, 
відмови чреваті значними помилками. 

Рівень централізації (Рис. 5) визначається, головним чином, пропускною здатністю 
каналів: якби вона була необмеженою, то абонентські комплекти слід було б зробити, 
мінімальними. Якщо канали матимуть значну пропускну здатність, різко скоротяться вимоги 
до процесорів (не вимагається згортання та розгортання інформації) та до оперативної 
пам’яті (можна використовувати оперативну пам’ять центральної станції). 
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Рис. 4. Експлуатаційна надійність 
особової (1), службової (2) та  

центральної (3) апаратури 

Рис. 5. Рівень централізації та  
залежність від пропускна здатність каналів 

зв’язку: 1 – 103, 2 – 106, 3 – 108 
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Драматична поведінка показників сенсорної гармонії та зручності сервісу (Рис. 6). Вони 
альтернативні: сенсорна гармонія досягається вартістю ускладнення апаратури та 
програмного забезпечення, а це веде до ускладнення управління, регулювання та 
налаштування, що неминуче позначається на зручності сервісу. Ідеал індивідуальної 
апаратури будь-якого типу – повна відсутність завантаження користувача управлінням [9].  

Розвиток інформаційного ресурсу центральних станцій відбувається монотонно (Рис. 7); 
ця залежність має найменшу достовірність з усіх розглянутих, як з-за великої розбіжності 
початкових функцій, так і внаслідок сильної супераддітивності та нелінійності. Тенденція 
тут стабільна і це повчально: великомасштабна техніка розвивається головним чином за 
рахунок внутрішніх факторів. 

 

  
Рис. 6. Показники сенсорної  

гармонії (х11) та зручності сервісу (х12) 
Рис. 7. Показники співучасті (х13) та 

інформаційного ресурсу (х14) центральних 
станцій 

Спроби пояснити результати моделювання можуть здатися наївними: модель видає 
тільки те, що ми в неї вклали. Але системна модель розкриває безліч нюансів першорядного, 
вирішального значення, коли вони виявлені – стає можливим пояснення всього процесу, 
включаючи вихідні посилки. 

 
4. Моделювання конфліктних тенденції через зміну системи рівнянь 
Те, що модель охоплює принаймні деякі конфліктні аспекти ситуації – очевидно, наявне 

протиборство тенденцій. Необхідно з’ясувати, що це за тенденції. Для цього виключимо з 
рівнянь усі змінні, пов’язані з економічним показником, тобто х1, х2, х3, х4, х5, х7, х8, х15, 
поклавши їх початкові значення та швидкість зміни рівними нулю. Тоді отримаємо нову 
систему рівнянь (інші коефіцієнти потребують зміни). Отже можна записати більш прості 
рівняння: 

         6 61 6 62 6 6 63 11 14x t c x t c x t c x t x t    , 

         9 91 9 92 9 9 93 6 94 12x t c x t c x t c x t c x t     , 

         10 11 10 12 10 10 13 6 14 12x t d x t d x t d x t d x t     , 

         11 21 11 22 11 11 23 6 13x t d x t d x t d x t x t    , 

       12 31 12 32 12 12 6x t d x t d x t x t   , 

       13 41 13 42 13 13 43 4x t d x t d x t d x t    , 

         14 51 14 52 14 14 53 9 10x t d x t d x t d x t x t    . 
Коефіцієнти тут будуть іншими, тому змінені позначення. 
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Результати моделювання наведені на Рис. 7, і вони істотно відмінні від попередніх; 
скачки згладжені сильніше, технічні тенденції виражені, весь процес розвитку більш 
регулярний. Конфлікт протидії виражений яскравіше: кількість споживаної інформації 
велика, сенсорна гармонія та зручність сервісу зростають, інформаційний ресурс центральної 
станції навіть більше – наче все в повному порядку, а час користування спадає. 

Зробимо ще один крок до спрощення та представимо модель у вигляді системи рівнянь, 
що включає тільки інформаційні та сенсорно-сервісні характеристики: 

         6 61 6 62 6 6 63 11x t k x t k x t k t x t    , 

         11 21 11 22 11 11 23 6x t q x t q x t q t x t    , 

       12 31 12 32 12 12 23 6x t q x t q x t q x t    . 
Коефіцієнти k63(t), q23(t) залежать від часу, закон їх зміни визначений на підставі змінних 

х13 та х14, які з рівнянь виключені. 
Результати моделювання представлені на Рис. 8, всі показники зростають, але 

неоднаково: головний вплив на кількість сприйманої інформації надає не сенсорна гармонія, 
як можна було б очікувати, а зручність сервісу. У цьому полягає конфлікт. 

 

  
Рис. 7. Показники надсистеми мережі за 
виключенням економічного фактору 

Рис. 8. Показники надсистеми мережі при 
зведенні опису системи до трьох рівнянь 

 
Тепер абсолютно зрозумілим стає природа конфліктів. З одного боку, мережа ефективно 

задовольняє ряд потреб, забезпечуючи оперативність інформаційного забезпечення, 
зручність спілкування, всебічну регламентацію діяльності, високий рівень інтелектуального 
стимулювання, розважальність з широким діапазоном охоплення інтересів, універсальність 
застосування, швидке входження в звичний асортимент об’єктів першої необхідності, тощо. 
З іншого боку – поступове входження в запрограмований та зовні керований ритм життя і 
коло інтересів та потреб, обмеження свободи пошуку і оцінок, стримування та придушення 
реальних емоцій, як наслідок – посилення гіподинамії, інфантильності, типізація та 
нівелювання соціуму, обмеження та подрібнення творчого пошуку, формування соціальної 
пасивності та уповільнення суспільної еволюції. Комфорт та прискорення ціною деактивації 
суспільства – ось реальна причина загострення шкідливих конфліктів [10,11]. 

 
5. Висновки 
У статті надається методика здійснення функціонального опису моделі розвитку 

програмно-кофігурованих мереж (SDN) із моделювання конфліктних тенденцій. Також, 
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наведені деякі рекомендації щодо оптимального вибору системи рівнянь для найбільш 
наглядного розуміння природи конфлікту всередині та довкола мережі.  

Запропонована у даній роботі методика дозволяє виявляти скриті тенденції поведінки та 
взаємодії, а головним чином, перспективи розвитку мереж нового покоління. 
Альтернативність інтересів системи у взаємодії нерідко ілюзорна, теорія конфліктів дозволяє 
визначити та кількісно оцінити їх сутність. 

Взаємодія систем та підсистем може змінюватися у широкому діапазоні, нерідко – у 
протиріччі з істинними інтересами та намірами. Парадоксальність ситуації посилюється у 
зв’язку з тим, що клас конфлікту може перетворюватися з часом, при цьому ефективність 
надсистеми (об’єднуючої взаємодіючі системи) може безпосередньо не реагувати на 
внутрішні конфлікти. 

 
Література 
1. Орлов Є. В. Програмно-конфігуровані мережі (SDN): архітектура, міжнародна 

стандартизація / Є. В. Орлов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту 
зв’язку. – 2014. – №4(32) – С. 85-91. 

2. Толубко В. Б. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-
конфігурованих мереж (SDN) / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов // 
Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №4. – С. 5-11. 

3. Орлов Є. В. Упровадження адаптивного управління програмно-конфігурованою 
мережею (SDN) / Є. В. Орлов, І. Е. Похабова // Зв’язок. – 2014. – №2(108). – С. 11-16. 

4. Наумов Г. Е.  Субъективная вероятность: способы представления и методы 
получения / Г. Е. Наумов, В. В. Подиновский // Техническая кибернетика. – 1991. – №5. – 
С. 94-109. 

5. Семко В. В. Модель конфлікту взаємодії об’єктів кібернетичного простору / 
В. В. Семко // Проблеми інформатизації та управління. – 2012. – №2(38). – С.88-92. 

6. Зараковский Г. М. Введение в эргономику / Г. М. Зараковский, Б. А. Королев, 
А. И. Медведев, П. Я. Шлаен. – Москва : Сов. радио, 1974. – 352 с. 

7. Зараковский Г. М. Закономерности функционирования эргатических систем / 
Г. М. Зараковский, В. В. Павлов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 232 с. 

8. Касьянов В. А. Субъективный анализ : монография / В. А. Касьянов. – Київ : НАУ, 
2007. – 512 с. 

9. Павлов В. В. Конфликты в технических системах / В. В. Павлов. – Київ : Вища 
школа, 1982. – 184с. 

10. Берж К. Общая теория игр нескольких лиц / К. Берж. – Москва : Физматгиз, 1961. – 
126 с. 

11. Павлов В. В. Начала теории эргатических систем / В. В. Павлов. – Київ : Наук. 
думка, 1975. – 240с. 

 
 

Автор статті 
Орлов Євгеній Володимирович, аспірант кафедри телекомунікаційних систем,  

Державний університет телекомунікацій, м. Київ.  Тел. +380 (96) 372 76 55.    
E-mail:  evorlov@ukr.net 

 

 
 

Дата надходження в редакцію:   6.10.2015 р. Рецензент:   д.т.н., проф. Л. Н. Беркман   
 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 75 

УДК  621.371.3 
 

Родионов С. С., к. т. н.;   Кондаков А.Н., аспирант  
 

АДАПТИВНЫЙ ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  
ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ 

 
Rodionov S. S., Kondakov O. M.  Adaptive protection principle radio electronic facilities 

unintentional interference.  
We consider the three-stage series solved the problem of radio electronic facilities (REF) 

electromagnetic compatibility. In a dynamically changing randomly interference environment, the 
efficient operation of REF rationally based on the principle of adaptation. The principle requires the 
detection current at the input REF interference and its recognition parameters with subsequent transfer to 
the state of the system (REF changing parameters, algorithms for processing  
the useful signal and noise, etc.) which provides the desired performance means. The formulas  
for the mean performance indicators REF in noisy environments with different input data. The evaluation  
effectiveness of the complex with different REF logic processing of information from  
the individual radio. 

Keywords: radio electronic facilities, electromagnetic situation, electromagnetic compatibility, 
adaptation, efficiency index, complex of facilities 

 
Родіонов С. С., Кондаков О. М. Адаптивний принцип захисту радіоелектронних засобів 

від ненавмисних завад.  
Розглядається задача забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів 

(РЕЗ). Нормальна робота РЕЗ в умовах динамічно змінної, по випадковому закону, 
електромагнітної обстановці може бути забезпечена використовуючи адаптивний принцип 
захисту. Даний принцип передбачає виявлення на вході РЕЗ завади, розпізнавання її параметрів і 
включення такого блока захисту, який ефективний для боротьби з завадою, яка діє в даний час на 
вході приймача. Приведені формули показника ефективності роботи РЕЗ і оцінка ефективності 
комплексу РЕЗ з різноманітною логікою обробки інформації.   

Ключові слова: радіоелектронні засоби, електромагнітна обстановка, електромагнітна 
сумісність, адаптація, показник ефективності, комплекс засобів 

 
Родионов С. С., Кондаков А. Н.  Адаптивный принцип защиты радиоэлектронных 

средств от непреднамеренных помех.  
Рассматривается задача обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств (РЭС). Нормальная работа РЭС в условиях динамически изменяющейся по случайному 
закону электромагнитной обстановке может быть обеспечена используя адаптивный принцип 
защиты. Данный принцип предусматривает обнаружение на входе РЭС помехи, распознавание ее 
параметров и включение того блока защиты, который эффективный для борьбы с помехой, 
действующей в данный момент на входе приемника. Приведены формулы показателя 
эффективности работы РЭС и оценка эффективности комплекса РЭС с различной логикой 
обработки информации.  

Ключевые слова: радиоэлектронные средства, электромагнитная обстановка, 
электромагнитная совместимость, адаптация, показатель эффективности, комплекс средств 

 
 
Вступление. Способность радиоэлектронных средств (РЭС) функционировать с 

требуемым качеством в условиях непреднамеренных помех других РЭС, определяющая 
электромагнитную совместимость (ЭМС) радиосредств, является одной из актуальных 
проблем по обеспечению их совместного функционирования. 

Актуальность и обострение проблемы ЭМС связано со следующими основными 
причинами: 
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– возрастанием общего числа одновременно действующих радиотехнических устройств, 
в особенности установленных на подвижных объектах; 

– повышением мощности радиопередатчиков и чувствительности приемников; 
– расширением полос частот, используемых многими современными средствами; 
– увеличением загрузки диапазона радиочастот; 
– широким внедрением электронных и радиотехнических средств в различных областях 

народного хозяйства. 
 
Особенности организации новых радиотехнологий. Результаты анализа возможностей 

современных радиотехнологий позволяют утверждать, что они обладают гораздо большей 
гибкостью в использовании спектра, чем система частотного планирования и распределения 
РЧР в части возможностей по обеспечению эффективного использования, распределения и 
перераспределения частот (полос частот). 

Последнее объясняется тем, что организация сетей этих радиотехнологий базируется на: 
1) применении более эффективных принципов управления спектром, 

обеспечивающих адаптацию к условиям окружающей радио- и помеховой 
обстановки; 

2) гибкой организации каналов связи; 
3) использовании спектрально эффективных сигналов, методов их формирования и 

обработки. 
Решение об обеспечении ЭМС должно приниматься исходя из оценки степени 

сохранения требуемого качества функционирования РЭС на основе решения следующих 
задач [1]: 

 

– Первый этап предусматривает определение формирования и  состояния 
электромагнитной обстановки (ЭМО), в которой функционируют РЭС, включающей всю 
совокупность недопустимых непреднамеренных помех. На этом этапе решается задача 
определения количественных детерминированных и вероятностных характеристик полезных 
и мешающих сигналов, воздействующих на приемное устройство каждого РЭС. 

– Второй этап предусматривает оценку качества функционирования 
(эффективности) отдельных радиоэлектронных средств. Результат решения этой задачи 
характеризует степень влияния непреднамеренных помех на качество приема полезного 
сигнала, то есть оценивает эффективность РЭС, функционирующей в той или иной 
электромагнитной обстановке. 

– На третьем этапе осуществляется комплексная оценка ЭМС как мера сохранения 
качества функционирования РЭС при действии непреднамеренных помех. 

Оценка каждого из указанных этапов в общем случае должна проводится с 
вероятностных позиций [2, 3]. Помеховая обстановка характеризуется вероятностью Pi 
появления помехи Si с априорно неизвестными энергетическими, частотными, временными, и 
структурными признаками на входе приемника РЭС. 

Если значения вероятности появления помехи и ее параметры требуют организации 
защиты от ее воздействия (эффективность функционирования РЭС снижается ниже 
допустимого уровня), то в условиях динамически изменяющейся случайным образом ЭМО 
наиболее рациональным принципом построения и использования средств помехозащиты 
является адаптивный принцип. Применение этого принципа предусматривает изменение 
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параметров или способов функционирования защищаемого от помех средства, в том числе 
включение того или иного блока защиты в соответствии с видом и параметрами помехи.  

Количественное обоснование целесообразности защиты с применением принципа 
адаптации проведем сравнением средних показателей эффективности РЭС, использующих и 
не использующих этот принцип.  

Для определения этих показателей применим игровой подход к оценки взаимодействия 
помех и средств помехозащиты (Табл. 1). Сравнение проведем, с одной стороны 
– при различных видах (классах) помех S0, S1, …, Si,…, Sn (S0 – отсутствие эффективной 
помехи, нарушающей работу РЭС) и вероятностях их создания P0, P1, …, Pi,…, Pn;  
с другой стороны – при различных состояниях РЭС A0, A1, …, Aj,…, Am и вероятностях 
принятия РЭС данного состояния Q0, Q1, …, Qj,…, Qm. Через Wij обозначим частный 
показатель эффективности средства при помехи вида S1 и состоянии Aj. Все возможные 
состояния Wij составляют матрицу эффективности [2]. 

 
Табл. 1 

Состояние 

Класс помех 
S0 S1 … Si … Sn 

P0 P1 … Pi … Pn 

A0, Q0 W00 W10 … Wi0 … Wn0 
A1 Q1 W01 W11 … Wi1 … Wn1 
… … … … … … … … 
Aj Qj W0j W1j … Wij … Wnj 
… … … … … … … … 
Am Qm W0m W1m … Wim … Wnm 

 
Определим среднее значение показателя эффективности W  при различных исходных 

данных о характере смены помех и возможном изменения состояния РЭС. 
 

1) РЭС имеет неизменное состояние *jA . Возможны виды помех S0, …, Sn с 

вероятностями их создания P0, …, Pn. 
Среднее значение показателя эффективности равно  

 

* *

0 0
, 1.

n n

i ij ij
i i

W PW P
 

                                                                (1) 

 

2) При смене помеховой обстановки РЭС меняет свое состояние таким образом, что 
получается максимальное значение W  соответствующим выбором вероятности Q = (Q0, Q1, 
…, Qj,…, Qm) при заданном наборе видов помех и вероятностях их создания. 

 

0 0 0
max ( ) , 1.

j

m n m

i ij j jQ Q j i j
W PW Q Q


  

                                                    (2) 

 

Аналитически определить вероятности Qj можно методами теории программирования. 
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3) Состояние РЭС меняется в зависимости от действующей на его входе помехи так, 
что помехи Si соответствует состояние Aj, при котором частный показатель Wij принимает 
максимальное значение. 

0

0
0 0

[( max ) ],
n m

i ij j ijj j mi j
j j

W P Q W Q W
 



                                                   (3) 

 

где: 0jQ  – вероятность того, что РЭС примет состояние 0jA , имеющая максимальное 

значение частотного показателя Wij при помехе Si (считается, что состояние 0jA  имеется 

только одно). 
При комплексном использовании нескольких РЭС, функционально связанных друг с 

другом и выполняющих единую целевую функцию (например, для РЭС в составе узла связи), 
решение воздействия помех и принятых мерах защиты принимаются не только по качеству 
функционирования отдельных РЭС, но и учитывается логика взаимосвязи между 
отдельными средствами и способ использования от них информация. 

Если информация от отдельных РЭС используется по логике «И», то общая 
эффективность комплекса (решения задачи) равна [4] 

1
,

n

k ii
W ПW


       (4) 

где iW  – средний показатель эффективности i-ого РЭС, который может принимать одно из 
значений (1, 2, 3). 

При использовании информации по логике «ИЛИ», когда средства используются по 
схеме функционального резервирования, задача решается с эффективностью  

 

1
[1 (1 )].

n

k ii
W П W


             (5) 

Оценка среднего показателя эффективности W в соответствии с выражением (3) 
предусматривает: 

– обнаружение помехи на входе приемника РЭС с учетом вероятности ее появления; 
– определение (распознавание) энергетических и структурных параметров помехи; 
– перевод радиосредства в состояние, обеспечивающее требующий уровень его 

функционирования. 
Распознавание помехи как составной элемент защиты от нее предопределяет и 

последующее применение соответствующих мер защиты. 
В задаче обеспечения ЭМС РЭС возможны следующие ситуации. 
При источнике помех, угловое положение которого не совпадает с угловым положением 

передатчика радиолинии, что фиксируется определением числа источников на входе 
приемника, оценивается уровень помех (энергетическое ее распознавание) [5]. 

Защита в этом случае от любого вида помехи осуществляется методами 
пространственной селекции, в частности, формированием нулевой зоны приема в 
направлении на источник помехи при использовании основного и компенсационного 
каналов [6]. 

Если источник помехи не имеет углового смещения по отношению к углу прихода 
полезного сигнала, для целей защиты используется структурное распознавание с 
определением отличий в параметрах помехи от сигнала. В качестве защиты от помехи может 
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использоваться тот или иной вид селекции, алгоритм обработки совокупного входного 
сигнала и другие меры. 

Обеспечение требуемого значения W  наряду с выбором частотного показателя 
эффективности Wij  зависит от ошибок распознавания класса помехи, которые в свою очередь 
во многом определяются выбранными признаками для распознавания. Если для 
энергетического распознавания достаточно определить аналогичные характеристики помехи, 
то для структурного может потребоваться использование нескольких признаков. 

В заключение отметим следующее. В условиях априорно неизвестного конкретного вида 
помехи на входе РЭС, что требует для обеспечения ЭМС соответствующих средств защиты 
от такой помехи, рациональным способом решения задачи является применение адаптивного 
принципа (3). При использовании «жестких», то есть постоянно включенных средств 
защиты, средство, эффективное для защиты от определенного вида помехи, обычно 
оказывается неэффективным при другом и может быть даже дополнительным каналом 
помехоуязвимости. 
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УДК 621.398.96 
 

Кременецкая Я.А., канд. техн. наук  
 

ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ УМНОЖИТЕЛЬНО-УСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ НА 
ОСНОВЕ МИКРОГЕНЕРАТОРОВ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 
 

Kremenets’ka Ya. A. The influence of the configuration of multiplier and amplifying circuits 
on the basis of micro-generators of millimeter range on the possibility of obtaining terahertz 
radiation. Problems of development of sources of terahertz radiation are getting of power source greater 
than 100 mW, the possibility of frequency tuning, miniaturization generators. Getting low-noise signals 
and continuous frequency tuning in a wide range necessary for use of all information capacity terahertz 
signal, for example, for high-definition video.  

Small size Semiconductor technology of less than 130 (65) nm for submillimeter waves are complex 
and require the costs of cooling, high vacuum, etc. Interconnected systems like the multiplier and 
amplifier, without external influence, which uses the phase difference between the generator to suppress 
of the lower harmonics (resonant frequency) and the allocation of higher harmonics (or vice versa) are 
also interesting. To implement a voltage controlled oscillator in a range of high power submillimeter 
wave signal source must be capable of generating high power harmonics and frequency adjustment 
mechanism should not adversely affect this requirement. Such requirements are suitable for cyclic 
configuration on the basis of coupled oscillators. The paper analyzes the results of lasing submillimeter 
cyclic configuration of interconnected micro-generators on the basis of 130 (65) nm CMOS transistors. It 
is shown that such cyclic patterns efficiently use nonlinear oscillators millimeter wave-based tunneling 
and avalanche. 

Keywords: coupled oscillators, terahertz radiation, submillimeter range, harmonic oscillators,  
frequency multiplication, CMOS trazistory, tunneling, avalanche breakdown 

 
Кременецька Я. А. Вплив конфігурації помножувально-підсилюючих схем на основі 

мікрогенераторів міліметрового діапазону на можливість отримання терагерцового 
випромінювання. У роботі проаналізовано результати отримання генерації субміліметрового 
діапазону в циклічній конфігурації взаємопов'язаних мікрогенераторів на основі 130 (65) нм 
технології КМОН транзисторів. Показано, що в таких циклічних схемах ефективно використання 
нелінійних осциляторів міліметрового діапазону на основі тунелювання і лавинного пробою. 

Ключові слова: зв’язані осцилятори, терагерцове випромінювання, субміліметровий діапазон, 
генератори гармонік,  множення частоти, КМОН  транзистори, тунелювання, лавинний пробій  

 
Кременецкая Я. А. Влияние конфигурации умножительно-усилительных схем на основе 

микрогенераторов миллиметрового диапазона на возможность получения терагерцового 
излучения. В работе проанализированы результаты получения генерации субмиллиметрового 
диапазона в циклической конфигурации взаимосвязанных микрогенераторов на основе 130(65) нм 
технологии КМОП транзисторов. Показано, что в таких циклических схемах эффективно 
использование нелинейных осцилляторов миллиметрового диапазона на основе туннелирования и 
лавинного пробоя. 

Ключевые слова: связанные осцилляторы, терагерцовое излучение, субмиллиметровый 
диапазон, генераторы гармоник, умножение частоты, КМОП тразисторы, туннелирование, 
лавинный пробой 

 
1. 1. Введение и постановка задачи 
Терагерцовое излучение, благодаря своим физическим свойствам [1, 2], все больше 

находит применение в различных областях, таких как медицинская диагностика, 
биохимическая расшифровка, системы безопасности, военная разведка и т.д. Большие 
перспективы для субмиллиметрового диапазона открываются в телекоммуникационных 
системах. Субмиллиметровое излучение обладает высокой информационной емкостью, 
высокой направленностью, по сравнению с микроволновыми. В средах где в ИК-диапазоне 
затруднено детектирование сигнала из-за фазового искажения фронта волн, возможно 
получение изображения высокого разрешения в субмиллиметровом диапазоне.  
Перечисленные выше свойства, открывают также перспективы для этого диапазона в 
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бесконтактной быстродействующей коммутации и гибридных оптических информационных 
системах.  

Несмотря на последние достижения в этой области частот, остаются проблемы 
получения мощности источника сигнала выше 100 мкВт (или хотя бы в таких величинах),  
перестройки частоты, миниатюризации генераторов. Получение чистых(малошумных) 
сигналов и плавная перестройка частоты в широком диапазоне необходимы для 
использования всей информационной ёмкости терагерцового сигнала, например, для 
видеосъемки высокого разрешения. К тому же для модуляции информационных сигналов 
терагерцового диапазона возможны сложные комбинированные методы. В 
сверхширокополосных системах связи и радиолокации  перспективным является применение  
внутриимпульсной (амплитудно-кодовой) модуляции сигнала. При этом, как показано в 
работе эффективность радиолокационных систем в длинноволновой части 
субмиллиметрового диапазона начинается от 50 до 500…600 м, но не превышает величины  
1 км [3, 4]. 

 
2. 2. Анализ результатов научных исследований в области создания генераторов 

субмиллиметрового диапазона 
Разработка источников терагерцового диапазона идет двумя путями [5, 6] : 

– разработкой новых принципов генерирования, связанных с миниатюризацией 
структур приборов до нескольких нанометров и  новыми физическими моделями описания 
процессов в таких структурах, с применением новых материалов и новых технологий; 

– использование уже разработанных полупроводниковых источников миллиметрового 
диапазона  в умножителях частоты  на основе  гармоник – сигналов, кратных основной 
частоте. 

Пути построения умножителей частоты, эффективных в миллиметровом диапазоне:  
 – на основе нелинейных зависимостей их реактивных параметров от напряжения; 
 – умножителей частоты высокой кратности на ЛПД, действующих в режиме 

радиоимпульсного возбуждения колебаний в области высоких частот и их синхронизации. 
Способность твердотельных материалов генерировать электромагнитные волны высокой 

частоты лимитируется структурой вещества. Кроме того, базовая частота обычно задаётся 
колебательным контуром на основе конденсатора переменной ёмкости, и в случае 
терагерцовых волн его не удаётся точно подстроить. Генерируемый сигнал размывается в 
широком спектре, и мощность в необходимом диапазоне сильно падает. В работах 
проанализированы ГУН  с LC-резонатором c переменной eмкостью для настройки частоты 
колебаний, и показано что  этот метод настройки хорошо работает и достигает умеренной 
перестройки частоты при низких мм волновых частот (100 ГГц) [7, 8]. Показано, что при 
увеличении рабочей частоты, паразитные емкости, ограничивают возможности настройки 
варикапов, также снижается выходная мощность сигнала. Поэтому  в КМОП осцилляторах 
выше 100 ГГц с высокой выходной мощностью лучше не использовать варакторы так как  в 
результате их частота не может быть настроена.  

В миллиметровых интегральных схемах генерация высокой мощности сигнала и 
перестройка частоты получают, главным образом, путем  увеличения частоты среза КМОП 
транзисторов. Продвижение радиосистем в субмиллиметровый диапазон является 
перспективным, но пока технологически трудно осуществимым. Полупроводниковые 
малоразмерные технологии менее 130(65) нм для субмиллиметровых волн сложны, требуют 
затрат, охлаждения, глубокого вакуума и т.д. Умножительные системы с внешним сигналом 
налагают определенные сложности к внешнему сигналу также по технологии и 
синхронизации. Представляют интерес взаимосвязанные системы (как умножительные так и 
усилительные) без внешнего воздействия, где используются разности фаз между 
генераторами для подавления нижних гармоник (гармоник соответствующих резонансной 
частоте) и выделения высших гармоник (или наоборот). На определенных фазах между 
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генераторами одни гармоники подавляют друг друга, другие – усиливают. Строгий расчёт 
умножителей частоты связан с интегрированием нелинейных дифференциальных уравнений.  

Влияние на ширину захвата частоты оказывает добротность, отношение входящего тока 
к выходящему из осциллятора и разность фаз между осцилляторами. Поэтому 
представляется интересным проанализировать возможности увеличения полосы захвата 
исходя из расчетов амплитуд осцилляций тока, временные задержки формирования 
импульсов, временного(фазового) прироста на соединительных элементах.  

Создание генераторов гармоник эффективно при использовании активных элементов, 
для которых характерна значительная нелинейность импеданса, приводящая к увеличению 
амплитуд высших гармоник. Основная проблема при создании умножителей частоты – 
уменьшение фазовой нестабильности выходных колебаний, обусловленной случайным 
характером изменения их фазы приводящей к увеличению относительной нестабильности 
частоты на выходе по сравнению с соответствующей величиной на входе.  

 
3. 3. Модели конфигурации взаимосвязи осцилляторов 
Конфигурации взаимосвязи генераторов (способом соединения активных элеменетов) 

могут быть последовательного, параллельного, смешанного типа, кольцевого, каждый с 
каждым и т.д. (Рис.1). На рисунке круги представляют основные осцилляторы c фазами 

1 2,, N   ,   треугольные блоки – фазосдвигающие с   схемы соединения. 
Связанные системы генераторов  могут генерировать  и усиливать сигналы высших 

гармоник с использованием внешнего источника (резонатора)  или без него, полагаясь на 
параметры взаимосвязи для синхронизации (режим взаимного захвата частот). Способ 
внутреннего соединения и его динамика, а также геометрия связанной системы могут быть 
спроектированы для разнообразных функций. 

..  
Рис. 1. Конфигурации взаимосвязи осцилляторов:  

а) последовательная, б) циклическая, в) параллельная, г) каждый с каждым,  
д) циклическая конфигурация, предложенная Афшари [9].  

 
Анализу работы взаимосвязанных генераторов посвящено большое число работ 

(например, [7-9]). Известны системы сложения мощностей с взаимной синхронизацией 
автогенераторов такие как: 

a) 

б) в) 

г) д) 

1 

2 
N 

3 4 

c c 

c 
c 

c 
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– устройство Раккера (Рис. 2), содержащее пять СВЧ автогенераторов на ЛПД, 
симметрично связанных с общей нагрузкой . Включение  позволяет снизить 
добротность системы для несинфазных режимов;  

– циклические схемы на основе КМОП транзисторов (Рис. 3); 
– устройство Курокавы (эквивалентная схема устройства на примере трех 

автогенераторов показана на Рис. 4. 
 

 
Рис. 2. Устройства Раккера 

 
Рис. 3. Схема генератора циклической 

конфигурации на транзисторах [9] 
 

 
 

Рис. 4. Схема на основе трех автогенераторов,  
предложенная Курокавой [7].  
 

В кольцевой соединительной топологии между основными генераторами расположены 
волноводы, которые осуществляют сдвиг фазы. Предложеные в [8, 10] конфигурации из 
связанных осцилляторов способны создать и объединить гармоники основной частоты из 
нескольких основных генераторов. При определённой настройке пики и спады разных 
гармоник уравновешивали друг друга, одновременно усиливая мощность основного сигнала 
на следующем (в данном случае – четвёртом) микроблоке (Рис.1,д). Постоянный сдвиг фазы 
имеет решающее значение в гармоническом отборе: сначала происходит умножение частоты 
на самих генераторах, а затем их синхронизация на умноженной частоте. В такой кольцевой 
конфигурации генератор вводит энергию в другой генератор во время приема энергии от 
предыдущего генератора. Связь между последовательными осцилляторами осуществляется 
фазовым сдвигом перестраиваемого. В этом решении является проблемой фазовая 
стабильность. С другой стороны, манипулируя фазовой расстройкой между генераторами 
найдена возможность регулировать частоту. Однако в экспериментах такая простая схема 
обеспечивает в итоге формирование чистого терагерцового сигнала с приростом мощности в 
10000 раз. Кроме того, характер распространения терагерцового излучения вдоль оси кольца 
предоставляет уникальную возможность создать узкий и мощный сканирующий луч .  

4. 4. Математическая модель динамики взаимосвязанных осцилляторов 
Динамику взаимодействия между двумя электрическими осцилляторами изучил Адлер в 

контексте инжекционного захвата [11]. Полученные результаты основаны на анализе, когда 
один осциллятор с частотой 1  вводит энергию к другому осциллятору частотой 2 , при 
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некоторых условиях, второй осциллятор следует за первым с равной частотой и фазой, где 
фазовая разница развивается в результате частотной разницы:  

01 sin
2

Id
dt I Q

     ,      (1) 

где       d  – сдвиг фазы между соседними генераторами; 
  – частотная разница, которая развивается в результате фазовой разницы d ; 

0   – резонансная частота контура  и  Q – его добротность; 
I1  и  I – амплитуды генерируемого и внешнего сигнала, соответственно; 
 

01

2
I
I Q


   – режим захвата частоты,   а 01

2
I
I Q


   –  режим биений. 

Важное следствие заключается в том, что если сдвиг фаз составляет 90° или его нечетное 
кратное, то эффективная полоса захвата равна нулю и генераторы не могут быть 
синхронизированы. Верхняя граница и нижняя граница    определяется, когда 2d     

Динамика d  включает в себе разницу фаз генераторов  1i i    и фазу вносимую 
соединением генераторов  – c :  

1  i i cd            (2) 
Показано в , что для синхронизации  необходимо постоянство d , а также сумма фаз за 

цикл должна равняться  
2d k  .           (3) 

 

Для ܰ осциляторов   1
2 i i c

k
N
       . 

Изменяя малыми шагами c  можно переключать частотные режимы генерации.  
 
5. 5. Математическое моделирование гармоник тока и коэффициента 

преобразования частоты в различных микрогенероторах 
В работах [8-10] показана возможность реализации КМОП-транзистров 65(130) нм 

технологии в циклической конфигурация взаимосвязанных микрогенераторов (без внешнего 
сигнала) для получения терагерцового излучения. Где экспериментально получена частота 
генерации 290(320) ГГц с шагом перестройки 13(8,4) ГГц с усилением мощности сигнала в 
10000 раз, мощностью 0,76(0,46) мВт. Авторы отмечают, что точный  диапазон настройки 
частоты требует численного моделирования с подбором параметров соединяющих 
волноводов изменяющих фазу, настраивая на резонансы конденсаторы. Аналитически из 
формулы Адлера можно предположить, что для плавной перестройки лучше не уменьшать 
добротность контура, так как это увеличит фазовые шумы, а силу входящего тока.  

Для реализации ГУН высокой мощности в диапазоне субмиллиметровых волн и ТГц в 
работе [8]  отемечают необходимость таких требований: Во-первых, источник сигнала 
должен быть способен генерировать высокую мощность гармоники. Во-вторых, 
генерируемая мощность должна быть эффективно доставлены к выходной нагрузки. В-
третьих, механизм перестройки частоты должны быть предложен такой, что не будет 
отрицательно влиять первые два требования. Такие требования подходят для конфигурации 
петли на основе связанных осцилляторов и, которая подходит для генерации терагерцового 
тока. Предложенный способ обеспечивает эффективный способ создания и объединить 
гармоник основной частоты из нескольких основных генераторов. Точный диапазон 
настройки частоты требует численного моделирования с подбором параметров соединяющих 
волноводов изменяющих фазу, настраивая на резонансы конденсаторы (Рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Моделирование гармоники тока, 
генерируемого на стоке 65 нм  

КМОП-транзистора [8] 

 
 

Рис. 7. Моделирование типичного 
выходного спектра:  входная  

частота 135 ГГц и мощность и 5 дБм [9] 
 

Диоды, по сравнению с транзистором, требуют меньших затрат на изготовление, менее 
сложную структуру. Различные физические процессы  генерирования сигнала в диодах дают 
различную характеристику излучения в миллиметровом диапазоне. Поэтому представляется 
интересным: рассчитать гармоники для туннельного диода (ТД), резонансно-туннельного 
диода (РТД), лавинно-пролетного диода (ЛПД), диода Ганна (ДГ) с лавинно-пролетным 
эффектом, КПЧ, сравнить с транзистором; рассмотреть взаимную и внешнию 
синхронизацию двух трех четырех генераторов; влияние параметров взаимной связи; 
проанализировать зависимость частоты и выходной мощности. 

На каждом элементарном генераторе действует напряжение основной частоты и для n-ой 
гармоники:  

  0
1

( 1) sin ( 1)
2

n
n

n
U t U U n t n




       
     (4) 

Постоянная составляющая  0I  и амплитуда n-ой гармоники тока  ( )gI n   определяется из 
разложения формы тока  ( )I t в ряд Фурье: 

             0 1 21 sin 12 sin 2 sing g g nI t I I t I t I n n t              (5) 
 

     2 2
g gs gcI n I n I n  ,         

0

2 ( ) sin
T

gsI n I t n t dt
T

  ,     
0

2( ) ( ) cos
T

g cI n I t n t dt
T

  .   (6) 

Фаза гармоники определяется из 
  

tg
( )

gc
n

gs

I n
I n

   , 
 

    0 0
0

1 T

I U I U t dt
T

  ,       (7) 
 

   
0

2 ( ) sin 1 ( 1)
2

T
n

gI n I t n t n dt
T

       .     (8) 

Коэффициент преобразования частоты (КПЧ): 
 

1

( )
КПЧ

(1)
g g

g

I n U
I U

 1 00 %.         (9) 
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ТД способны генерировать и преобразовывать электромагнитные колебания до 
нескольких сотен гигагерц, что соответствует миллиметровому диапазону волн. Их 
усилительные свойства сохраняются до +400°С. К указанным достоинствам также можно 
добавить практическую нечувствительность ТД к радиации. Основное отличие ТД от 
транзисторов заключается в том,что они являются двухполюсниками с отрицательна 
дифференциальная проводимость (ОДП) и поэтому генераторы на ТД не требуют 
положительной внешней обратной связи. Диод с туннельными границами может эффективно 
преобразовывать входные сигналы мм диапазона в сигналы коротковолновой части мм и 
субмм диапазонов даже на частотах,  на которых в диоде отсутствует ОДП. КПЧ таких 
диодов [12] может составлять 20 %.  

Для резонансно-туннельного тока  

 
*

2
2 3

0

,
2

FE
Fgmi D E d

h
 


       (10) 

где     q   и   m – заряд и эффективная масса электрона; 
 2πħ –  постоянная Планка; 
 EF – уровень Ферми; 
 D – прозрачность барьерной структуры;  
 ε – энергия туннелирующего электрона. 

Для первой гармоники 100 ГГц выбрана толщина барьеров 5 нм. Коэффициент 
преобразования частоты рассчитанный по формулам (4)-(10) и результатам работы [13] 
составляет на второй гармонике 30%. 

В работе [14] рассматривается умножение частоты в диодах с междолинным переносом 
электронов с развитием ударной ионизации, что вносит дополнительную нелинейность и 
способствует улучшению в преобразовании частоты. Ток в режиме ограниченного 
накопления объемного заряда с развитием ударной ионизации определяется выражением: 

    0
0

( ) 1
aW

I E en v E a E x dx
 

  
  

 , 

где      Wа – ширина зоны умножения;  
α – коэффициент ионизации;  

0  ( )n v E  –  ток насыщения.  
Для генерации излучения 100 ГГц выбрана  Wа 7101   м. Показано, что при развитии 

ударной ионизации в таких диодах коэффициент преобразования частоты существенно 
возрастает и составляет, например, на второй гармонике до 40% (первая гармоника до 100 
ГГц). ЛПД характеризуются большой мощностью выходного сигнала, но требуют 
индивидуальной частотной настройки.  

 
6. Выводы. Проведеные выше расчеты и анализы результов исследовательских работ 

показывают, что для дальнейшего  моделирования генератора субмиллиметровых колебаний 
в циклической конфигурации осцилляторов является необходимым: 

– проанализировать возможности увеличения полосы захвата исходя из расчетов 
амплитуд осцилляций тока, временных задержек формирования импульсов, 
временного(фазового) прироста на соединительных элементах (формулы (1)-(3)); 

– провести сравнительный анализ умножения частоты в источниках миллиметрового 
диапазона: транзистор, лавинно-пролетный диод, туннельный диод, резонансно-туннельный 
диод, диод Ганна (каждый из этих нелинейных осцилляторов имеет свои характеристики и 
преимущества либо по мощности, либо по чистоте сигнала,…); 

– численно промоделировать амплитуды осцилляций тока (входящий и выходящий токи, 
резонансные частоты), амплитуды гармоник, коэффициенты преобразования частоты на 
гармониках, возможный теоретический прирост частоты, мощности в циклической 
конфигурации взаимосвязанных осцилляторов. 
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УДК 621.391.68 
 

Пархомей І. Р., докт. техн. наук 
 

СИНТЕЗ  ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 
ЦИФРОВОГО РАДІОБАЧЕННЯ  

 

Parkhomey I. R. Synthesis of information-telemetry systems of digital television. Improving the 
efficiency of radar objects with artificially low effective area reflect to a large extent compounded by 
uncertainty about the information of motion parameters of the object. In terms of information it is 
impossible to eliminate the uncertainty appropriate to apply artificial intelligence, which have the ability 
to generalize to accumulate and use knowledge to optimize management. For the synthesis of control 
systems with artificial intelligence using fuzzy mathematics, it is based on the theory of fuzzy sets. 
Assuming that the antenna control system also works in a non-data uncertainty can be done to improve it. 
Since the loop antenna is important not so much the error of direction finding rate of change as a function 
of the bearing angles of the object - that is, the slope of the direction-finding errors - to compensate for its 
effects is necessary to introduce a function (program) compensation of parasitic feedback. In addition to 
the functions of accounting errors in compensation of direction finding antenna-wave systems introduced 
compensation structure, which determines the sign of the parasitic inverse connection. The combination 
of functional and structural compensation ensures stable process tracking radar objects with dynamic 
permissible error that is to increase their effectiveness. 

Keywords: effective area of reflection, control system of antenna, antenna-wave system, the 
direction finding error, information uncertainty 

 

Пархомей І. Р. Синтез інформаційно-телеметричних комплексів цифрового 
радіобачення. Показана доцільність застосуванн засобів штучного інтелекту в системах локації 
об’єктів, які функціонують в умовах інформаційної невизначеності параметрів руху об’єкту. Для 
синтезу систем керування зі штучним інтелектом використовується апарат нечіткої математики, в 
основі якого лежить теорія нечітких множин.  Крім функції врахування компенсації помилки 
вводиться структурна компенсація, яка визначає зворотній знак паразитного зв’язку. Сполучення 
функціональної і структурної компенсації дозволяє забезпечити стійкий процес супроводження 
об’єктів із допустимою динамічною помилкою.  

Ключові слова: ефективна площа віддзеркалення, система керування, пеленгаційна помилка, 
інформаційна невизначеність 

 

Пархомей И. Р. Синтез информационно-телеметрических комплексов цифрового 
радиовиденья. Показана целесообразность использования средств искусственного интеллекта в 
системах локации объектов, которые функционируют в условиях информационной 
неопределенности параметров движения объекта. Для синтеза систем управления с 
искусственным интеллектом используется аппарат нечеткой математики, в основе которого лежит 
теория нечетких множественных чисел.  Кроме функции учета компенсации ошибки вводится 
структурная компенсация, которая определяет обратной знак паразитной связи. Соединение 
функциональной и структурной компенсации позволяет обеспечить стойкий процесс 
сопровождения объектов с допустимой динамической ошибкой.  

Ключевые слова: эффективная площадь отражения, система управления, ошибка пеленгации, 
информационная неопределенность 

 

1. Вступ і постановка задачі. Метою функціонування інформаційно-телеметричних 
систем радіобачення є надійна й достовірна доставка радіолокаційної інформації від 
бортових джерел літальних апаратів, або керованих груп літальних апаратів, на наземний 
пункт збору та обробки радіолокаційної інформації (НПЗОРЛІ). Джерелами інформації 
звичайно є радіолокаційні датчики та підсистеми інформаційного комплексування, 
наприклад тепловізійні датчики. Використання систем радіобачення дозволяє отримувати 
візуальну інформацію про об'єкти моніторингу земної поверхні з детальністю, яка 
притаманна оптичним системам, не зважаючи на погодні умови та природну освітленість 
району розвідки [1-3]. На цей час розвиток мікропроцесорної техніки привів до створення 
систем обробки й передачі бортових даних з більшою пропускною здатністю й автономністю 
та з можливістю комплексування даних обробки. Цей факт поряд із сучасним рівнем 
розвитку інформаційних технологій і можливостями фінансування дозволяє створювати 
більш ефективні й гнучкі цифрові телеметричні системи, які мають більші можливості при 
менших витратах ресурсів: меншим енергоспоживанням, меншою займаною смугою частот, 
меншою ймовірністю помилки передачі [4]. 
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Традиційно більша частина ресурсів телеметричних систем, за винятком мережі передачі 
даних, використовувалася для розв'язку певного завдання й повністю полягала у веденні 
певної організації Відомо [1], що телеметрична система включає дві основні категорії: 
пакетна передача телеметричних даних (пакетна телеметрія) і кодування телеметричного 
каналу. Пакетна телеметрія уявляє собою стандартизований і високоавтоматизований спосіб 
передачі даних, що спрощує процес доставки інформації від бортових джерел. Вона надає 
механізм, що включає стандартні структури даних і протоколи, що дозволяють спростити 
розробку й розширити можливості телеметричної системи комплексу радіобачення. 
Кодування телеметричного каналу - це спосіб передачі даних за зашумленим радіоканалом, 
що дозволяє безпомилково відновлювати їх на прийомній стороні. Дешифрування кодованих 
даних на прийомній стороні наземного пункту збору та обробки радіолокаційної інформації 
дозволяє відновлювати їх з низькою ймовірністю помилки й тим самим поліпшує 
характеристики каналу  [2, 3, 9]. 

Відсутність стандартних рішень таких задач приводила до того, що мережа передачі 
телеметричних даних “багаторазового використання” повинна була виконувати самі 
низькорівневі функції щодо передачі інформації, тобто забезпечувати доставку окремого 
радіолокаційного виміру або біта. 

Метою статті є розробка рекомендацій щодо автоматизації системи передачі 
телеметричних даних у межах певної системи, але й гарантія підтримки бортових 
телеметричних систем, що належать одній організації (країні), наземними телеметричними 
системами інших організацій (країн). Для проектування таких телеметричних систем у 
першу чергу необхідна розробка високорівневих послуг з передачі інформації, орієнтованих 
на передачу даних між комп'ютерами. 

 

2. Організація ієрархії. Спільно пакетна телеметрія й кодування телеметричного каналу 
забезпечують надійну й достовірну передачу телеметричної інформації. 

Для проектування телеметричної системи комплексу радіобачення зручно користуватися 
методикою ієрархічної побудови, що дозволяє розглядати систему як формалізований набір 
процедур. Ієрархічна побудова, відповідно до еталонної моделі взаємодії відкритих систем 
(Open Systems Interconnect model, OSI) Міжнародної організації  стандартизації (International 
Standards Organization, ISO) і Міжнародного консультативного комітету з телеграфії й 
телефонії (Consultative Committee on International Telegraphy & Telephony, CCITT), дає змогу 
логічно групувати функції телеметричної системи комплексу радіобачення в рівні й 
установлює зв'язку між цими рівнями. Таким чином, ієрархічна побудова “розкладає” 
складну процедуру телеметрії наземних об'єктів у набори порівняно простих функцій, що 
перебувають у загальних архітектурних шарах. 

У межах рівня обмін даними відбувається відповідно встановленим стандартним 
правилам, або протоколам. При цьому для кожного рівня строго визначена низка послуг, 
забезпечуваних нижнім стосовно нього рівням, і аналогічно строго визначена низка послуг, 
надаваних даним рівнем верхньому стосовно нього рівню. Поки зберігаються міжрівневі 
інтерфейси, будь-які процеси, що протікають у межах рівня, «прозорі» для інших рівнів і не 
впливають на їхню роботу. Отже, будь-який рівень може бути цілком змінений або 
вилучений розроблювачем відповідно до вимог користувача (замовника) або технологічними 
вимогами без порушення цілісності системи. Якщо при цьому надані інтерфейси сусіднім 
рівням, користувач може взаємодіяти із системою на кожному з її рівнів. Таким чином, 
ієрархічна побудова є потужним інструментом розробки гнучких структурованих систем, які 
достатньо легко адаптуються до мінливих вимог або нових технологій. Побудова 
телеметричних систем комплексів радіобачення потребує: 

– інкапсуляцію даних джерела радіолокаційної інформації (сегменту радіолокаційного 
зображення об'єкту) й формування в такий спосіб у реальному масштабі часу автономного 
пакета інформації; 

– комутацію незалежних пакетів від строго регламентованих  джерел інформації 
даних у загальні фреймові структури для передач по радіоканалу; 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 90 

– доставку користувачеві пакета (пакетів) джерел інформації. 
Така концепція забезпечує наступні переваги: 

– незалежність автономних пакетів; 
– фіксовані й стандартні протоколи між джерелами даних на борту (бортах) й 

НПЗОРЛІ; 
– оптимальний, реальний розподіл телеметричних каналів з використанням механізмів 

пріоритетної комутації; 
– реалізація практично безпомилкового телеметричного каналу завдяки використанню 

завадостійкого кодування; 
– більш дешева й швидка  доставка даних моніторингу  користувачу (користувачам). 

 

3. Обґрунтування структури телеметричної системи моніторингу. У рамках 
концепції пакетної телеметрії дані про процеси на борту про об'єкт, що підлягає 
моніторингу, формуються в блоки, що називаються “вихідним пакетом” або “пакетом 
джерела”. Ці блоки супроводжуються основним заголовком, що містять поля ідентифікації 
пакета, контролю послідовності пакетів, інформацію про довжину пакета й необов'язковим 
кінцевим полем контролю помилок. Пакет джерела (джерел) – основний блок даних, який 
передається користувачеві з об'єкта (джерела радіолокаційних вимірювань). Він містить 
значну кількість зв'язаних даних від конкретного бортового джерела. Для керування потоком 
даних і їх передачі по каналах зв'язку передбачена можливість сегментації більших блоків 
даних у менші: пакети джерела (формат 1) або сегменти пакетів (формат 2). При цьому 
розмір поля даних пакета або сегмента визначається інтерфейсом з нижнім рівнем. 

Фрейми необхідні для достовірної й надійної доставки пакетів джерел радіолокаційної 
інформації  або сегментів за телеметричним каналом до мережі передачі даних. 
Передбачається кілька варіантів передачі даних. Один з них – мультиплексування фреймів у 
віртуальні канали. Фрейм починається із синхромаркера й має основний заголовок. 
Основний заголовок містить поля ідентифікації фрейму, номер фрейму й поле, що описує 
стан поля даних фрейму. 

Поле даних фрейму може завершуватися необов'язковою областю, що включає поле 
операційного керування й поле контролю помилок. Перше з них забезпечує виконання 
деяких функцій обміну даними (наприклад, калібрування бортового часу, підтвердження 
приймання команд та ін.). Поле контролю помилок дозволяє виявляти й виправляти 
помилки, які можуть з'явитися в процесі обробки й передачі даних. 

Передача фреймів вимагає більш низькорівневих послуг, таких як модуляція/ 
демодуляція й кодування/декодування. В зв'язку з тим, що одним з основних вимог до 
телеметричної системи комплексу є  безпомилкова доставка даних (вірогідність передачі), 
тому для їхнього захисту від помилок, викликаних шумами радіоканалу використовується 
кодування каналу. Завдяки комбінації цих кодів, канал практично звільняється від помилок. 
Дані, що зв'язують рівень кодування каналу з наступним рівнем - це канальні символи, 
виведені кодером, тобто послідовність інформаційних бітів (бітовий потік), у вигляді якої 
представлені захищені фрейми передачі. 

Канальні символи, що надходять на фізичний рівень, зокрема на рівень радіоканалу, 
модулюють радіосигнал. Завдяки кодуванню, помилки, які виникають у процесі фізичного 
поширення радіосигналу, можуть бути виявлені й виправлені одержувачем. 

У рамках запропонованої моделі зручно розглядати взаємодію систем телеметрії й 
телекерування.  

Приклад “симетричної” взаємодії систем показаний на Рис.1. Дві системи працюють 
спільно, гарантуючи доставку директив з передавальної сторони (Землі) до прийомної 
сторони (бортового встаткування) і доставку телеметричної інформації у зворотному 
напрямку. У цьому прикладі показані логічні зв'язки двох рівнів систем: рівнів фреймів 
(підтвердження одержання фрейму) і рівнів пакетування (підтвердження одержання пакета), 
– двічі замикаючі контур керування. 
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Ряд систем передачі даних мають обмежену пропускну здатність і ширину смуги частот 
каналу передачі, за допомогою якого бортові системи спостережуваних об'єктів з'єднуються 
із системами збору даних, що перебувають на Землі. Коли численні користувачі спільно 
використовують один канал передачі даних, керування потоком даних стає процесом, що 
визначає продуктивність системи. 

Телеметрична система повинна гарантувати своєчасну доставку даних від усіх джерел, 
які досить часто одержують доступ до цього загального ресурсу (каналу), і керування 
буферизацією даних джерел[5, 6, 10]. Довгі пакети джерел радіолокаційної інформації, що 
одержують монопольний доступ до каналу на неприпустимо тривалі для інших джерел 
періоди, можуть створювати проблеми в керуванні потоком даних. Передбачено два способи 
розв'язку проблеми керування потоком даних. 
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Рис. 1. Взаємодія систем телеметрії й телекерування 
 

Формування віртуальних каналів – механізм, що надає джерелу або групі джерел 
віртуально монопольний доступ до фізичного каналу, обмежуючи пропускну здатність на 
рівні фреймів. Кожний фрейм може бути ідентифікований як приналежний одному з восьми 
віртуальних каналів. Розбивка фізичного каналу на віртуальні звичайно використовується 
для поділу джерел або адресатів (одержувачів) з різними характеристиками. Наприклад, 
якщо бортова апаратура містить устаткування, що генерує дуже довгі пакети, і ряд інших 
джерел, що генерують пакети меншої довжини, доцільно виділити 1-му окремий віртуальний 
канал, а інші мультиплексувати в 2-й. Віртуальними каналами можна також 
використовуватися для поділу пакетів, що надходять у реальному масштабі часу, і 
інформації, що надходить із обладнання запису. 

Сегментація пакетів джерела, при якій дуже довгі пакети джерела, які генеруються 
прикладними процесами, розділяються на борту на менші пакети фіксованої довжини - 
сегменти пакетів. Сегменти пакетів джерела можна мультиплексувати із «короткими» 
пакетами джерела в один віртуальний канал, забезпечивши в такий спосіб джерелам даних 
безпосередній доступ до цього віртуального каналу. Для наступного відновлення пакетів 
джерела на Землі використовується інформація із заголовків фреймів і сегментів. 

Ефект Команда 

РКТ 
РКТ 
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Потік телеметричних даних різних бортових джерел, адресованих відповідним 
одержувачам. У верхній частині рисунка зображені джерела, що генерують пакети джерел і 
сегменти пакетів. Ці сегменти й пакети мультиплексуються у фрейми віртуальних каналів. 

Фрейм після завадостійкого кодування передається на НПОРЛІ, де демультиплексується 
в віртуальні канали, з яких отримуються сегменти пакетів та пакети[7, 8]. Пакети джерела 
(джерел) інформації доставляються з використанням інформації з поля ідентифікації 
заголовка пакета. Для доставки пакетів, час доставки яких обмежено, використовується 
інформація вторинного заголовка пакета.  

  

6. Висновки. Уся повнота переваг телеметричної системи передачі даних у комплексі, 
що розглядається, досягається реалізацією в проекті системи всіх запропонованих 
рекомендацій. У якості альтернативи, система може бути побудована так, щоб 
використовувати лише окремі з рівнів запропонованої ієрархічної моделі, але при цьому 
повинні бути забезпечені міжрівневі інтерфейси.  

Оцінка параметричної чутливості моделі синтезованої системи, реалізованої за 
допомогою ПЕОМ, показує достатній ступінь нечутливості до похибок передачі даних.  

Особливості функціональної і структурної побудови дозволяє забезпечити стійкий 
процес обміну телеметричними даними із допустимою динамічною помилкою. 
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УДК 621.3.082.1 
Бондаренко Т. Г., канд. техн. наук;    Зенив И. О. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВ НА ДОБРОТНОСТЬ 
РЕЗОНАТОРА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ВОЛНОВОГО ГИРОСКОПА 

 

Bondarenko T. G., Zeniv I. О. Research of effect of gas pressure on Q of the resonator of  solid-
state wave gyroscope. 

In proposed article an experimental measurement of Q of quartz and sapphire resonators of a solid-
state wave gyroscope is conducted. The basis of merit measurement procedures laid excitation of 
vibrations mechanical shock method, and then measuring the time during which the fluctuations are 
observed. We were obtained formulas to estimate the amplitude of the signal and the corresponding 
amplitude of the mechanical oscillations of the resonator. It described circuit electronics and verified its 
sensitivity. Q of quartz resonator measured in a vacuum chamber at different levels of air pressure, from 
atmospheric pressure to 1·10-5mm Hg. It analyzes the signal amplitude at which it is possible to observe 
and measure the signal with backgroundthermal noise. Measured the time of ringing the "bell" has been 
done. Based on this calculation of the Q of the resonator was made. Comparison of experimental data 
with calculations based on theoretical formulas is conducted. 

Keywords: solid state wave gyroscope, quartz resonator, Paschen curve, an electrical breakdown, 
measuring the quality factor, sensitivity of equipment 

 

Бондаренко Т. Г., Зенів І. О. Дослідження впливу тиску газів на добротність резонатора  
твердотільного хвильового гіроскопа. Проведено експериментальну перевірку можливості 
вимірювання добротності кварцового резонатора хвильового гіроскопа. Вимірювання проведено в 
вакуумній камері при різних рівнях тиску повітря від атмосферного до 1·10-5мм рт.ст. 
Проаналізовано амплітуду сигналу, при якій можливо його спостереження та вимірювання на фоні 
теплових шумів. Вимірювався час "дзвону", на підставі чого зроблено розрахунок добротності 
кварцового резонатора твердотільного хвильового гіроскопа. Проведено порівняння 
експериментальних даних з розрахунковими.  

Ключові слова: твердотільний хвильовий гіроскоп, кварцовий резонатор, крива Пашена, 
електричний пробій, вимірювання добротності,  чутливість апаратури 

 

Бондаренко Т. Г., Зенив И. О. Исследование влияния давления газов на добротность 
резонатора твердотельного волнового гироскопа. Проведена экспериментальная проверка 
возможности измерения добротности кварцевого резонатора волнового гироскопа. Измерения 
проводились в вакуумной камере при давлении газов от атмосферного до 1·10-5 мм рт. ст. 
Анализировалась амплитуда сигнала, при которой возможны наблюдения и измерения на фоне 
теплового шума. Измерялось время "звона", по которому затем рассчитывалась добротность 
кварцевого резонаторов волнового гироскопа. Чувствительность ограничена тепловым шумом 
входных каскадов. Проведено сравнение экспериментальных данных с расчетами по 
теоретическим формулам. Сделан вывод о достаточно высокой чувствительности разработанной 
аппаратуры.  

Ключевые слова: твердотельный волновой гироскоп, кварцевый резонатор, кривая Пашена, 
электрический пробой, измерение добротности, чувствительность аппаратуры 

 
1. Введение и постановка задачи. Погрешность измерения угловых координат объектов 

твердотельными волновыми гироскопами в большой степени зависит от добротности 
используемых кварцевых или сапфировых резонаторов [1, 2]. Для особо важных измерений 
предъявляются требования к точности обеспечить дрейф менее 10-5рад/час, что 
обуславливает необходимость применения резонаторов с добротностью  (1…10)·106 и 
больше. Поэтому очень важно иметь возможность предварительно измерить добротность 
резонатора до установки его в прибор. Известно, что напыление токопроводящих пленок на 
поверхности резонатора существенно снижает его добротность. Также добротность зависит 
от условий проведения измерений, в частности, от глубины вакуума. В  [3, 4]  описана 
аппаратура для измерения добротности кварцевых резонаторов твердотельных гироскопов. 

Возбудить механические колебания ненапыленного резонатора можно только 
механическим способом. Поэтому в основу методики измерений добротности положено 
возбуждение колебаний механическим ударным способом, а затем измерение времени, в 
течение которого наблюдаются колебания. Получены расчетные формулы для оценки 
амплитуды сигнала и соответствующей амплитуды механических колебаний резонатора. 
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Описана схема электронной аппаратуры и проверена её чувствительность. Приведены 
результаты экспериментальных исследований в вакуумной камере ненапыленного 
кварцевого резонатора. 

 
2. Способ возбуждения колебаний. Принципиальная схема электронной части 

аппаратуры была описана в работе [3]. В установке возбуждались колебания кварцевого 
резонатора с помощью удара пластмассовым шариком диаметром 4 мм. Шарик находится на 
металлическом стержне и притягивается в момент удара электрическим магнитом (Рис. 1, 2). 
Ударный механизм с электромагнитным реле располагался в вакуумной камере, остальные 
части аппаратуры – вне её. 
 

 

 

Рис.1. Механизм ударного возбуждения 
колебаний резонатора 

Рис.2. Расположение ударника с 
электромагнитным реле 

 

Принципиальная схема управления ударным механизмом показана на Рис. 3. 
На электромагнит подаётся импульс напряжения при нажатии кнопки включения удара. 

Начинается разряд конденсатора С2, через обмотку электромагнита EM протекает большой 
ток, электромагнит срабатывает. Чтобы исключить повторное срабатывание электромагнита 
и повторные удары по резонатору, установлен резистор R1, который предназначен для 
ограничения тока, протекающего через электромагнит EM, до величины, меньшей тока 
срабатывания. В первый момент времени после нажатия кнопки ток большой, но по мере 
разряда конденсатора С2 ток уменьшается. Поэтому после разряда конденсатора С2 
электромагнит отпускает якорь и повторных ударов шариком по резонатору нет. 

 
Рис.3. Схема управления ударным механизмом 

 
 
Перед помещением в вакуумную 

камеру была сделана проверка работо-
способности предложенного решения. На 
Рис.4 показан электрический сигнал 
датчика, измеряющего напряжение между 
обкладками емкостного датчика  
[3, 4], после удара шарика по резонатору. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что приведенная схема позволяет сделать 
только один удар шарика по кварцевому 
резонатору и исключает повторные удары. 
Сила удара достаточна для наблюдения 
электрического сигнала датчика. 

U0=+12V 

R1 10к 

Кнопка 
включения 
удара 

C1 470
 

+ 

C2 4,7
 

Контакты 
разъема 
вакуумной 
камеры 

Электромагнитное 
реле, на подвижном 
контакте которого 
закреплен ударный 
шарик 

+ 

EM 

 
Рис. 4. Осциллограмма сигнала, снимаемого с 

датчика, после удара по резонатору 
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3. Оценка шумовых характеристик аппаратуры. Применялось напряжение 
поляризации 360В. Резонатор был подготовлен к измерениям, промыт спиртом, средством 
для мытья посуды, дистиллированной водой, проведена сушка промышленным феном при 
температуре 400°С, после этого резонатор хранился при влажности 90% около трех суток. 

Результаты измерений при атмосферном давлении показаны на Рис. 5.  
Результаты измерений при давлении 5105  мм. рт. ст. показаны на Рис. 6.  
Цена деления по шкале абсцисс соответствует 200 мс (Рис. 5) или 20 с (Рис. 6). Одно 

деление по шкале ординат соответствует 2 В. 
 

  
Рис. 5. Измерения в атмосфере Рис. 6. Измерения в вакууме 5105  мм.рт.ст 

 
Можно сделать вывод, что в обоих случаях при отсутствии колебаний резонатора 

двойной размах напряжения шума, обусловленного совместным действием шума аппаратуры 
и шумовыми колебаниями резонатора, составляет менее 0,2 В.  

Отсюда среднеквадратическое напряжение шума на выходе усилительной части 
аппаратуры 

мВмВ
U outn

outn 33
6

200
6

 . 

Коэффициент усиления предшествующих каскадов схемы составлял 25000. 
Следовательно, среднеквадратическое значение шума на входе составлял мкВinn 32,1 . 

 

Оценим величину шумовых механических колебаний. Предположим наихудший 
вариант, а именно, что весь вклад в шум сигнала обусловлен только механическим шумом 
резонатора. 

Ранее было показано [3, 4], что для использованной схемы датчика амплитуда сигнала на 
входе усилителя, вызванная модуляцией ёмкости конденсаторов механическими 
колебаниями расстояний между обкладками, определяется выражением 
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,       (1) 

где             inR  – сопротивление входной цепи усилителя; 
пФСin 3...2  – паразитная ёмкость входных цепей схемы; 

m – коэффициент модуляции (относительное изменение ёмкости конденсатора при 
механических колебаниях); 

f 2  – частота собственных колебаний резонатора (f ≈ 5 кГц); 

0С  – ёмкость между электродами датчика.; 

0U = 360 В – постоянное напряжение поляризации. 
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Для случая ненапыленного резонатора ёмкость 0С  между электродами датчика в случае 
расположения электродов в одной плоскости может быть рассчитана по следующей 
формуле: 
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где r1– расстояние от средней точки между сегментами до ближайшего края сегмента; 
r2 – расстояние от средней точки между сегментами до дальнего края сегмента,  

r2 практически равно половине ширины сегмента; 
l – длина сегментов; 
b – воздушный зазор между диэлектриком резонатора и металлическим электродом. 

Тогда коэффициент модуляции ёмкости 
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где  b0 – среднее расстояние между электродом и резонатором, b0 ≈ 0,1 мм; 
 Δb – амплитуда колебаний резонатора. 

Из формул (1…3) получаем выражение для амплитуды механических шумовых 
колебаний резонатора, соответствующее шуму на входе усилителя inn  
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Резонатор и датчик имели следующие размеры:  
d = 40 мм – диаметр резонатора, 
r1 = 0,5мм – половина зазора между сегментами, 
r2 = 6,28мм – средняя ширина сегмента, 
l, = 15,71 мм – длина сегмента, 
b0 = 0,1мм – зазор между резонатором и металлическими плёнками, 
εr  =4,5 – относительная диэлектрическая проницаемость кварца, 
Cin = 3 пФ – паразитная ёмкость входных цепей. 

Результаты расчета по формуле (4) дают величину механического смещения: 
мнмb 10101,3305,0  . 

Можно сделать вывод, что механический шум резонатора не превышает м10101,3  . В 
действительности реальный шум резонатора существенно меньше, так как в расчете 
пренебрегалось шумами аппаратуры. Эти шумы могут быть без труда уменьшены в 
несколько раз (3…10) за счет применения более узкополосного фильтра в схеме обработки. 

Как видно из осциллограммы рис.5, среднеквадратическая величина шумового 
напряжения на выходе составляет мВinn 33 , а амплитуда напряжения сигнала на выходе 

ВU out 81  . 
Ранее в [3] было показано, что среднеквадратическая ошибка измерения угла поворота 

резонатора описывается выражением 
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       (5) 

где  Um1 , Um2 – измеренные амплитуды огибающих в двух каналах. 
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Тогда верхняя граница оценки углового шума для ненапыленного резонатора составляет 
в одиночном измерении 
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Реальное значение углового шума может быть значительно меньше. 
 
4. Результаты измерения добротности в вакууме. Для расчета добротности 

использовалась известная формула 
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где U1 – амплитуда напряжения в момент времени t1, 
  U2 – амплитуда напряжения в момент времени t2, 
  f = 5 кГц – частота колебаний резонатора. 
 
Давление 5·10-5 мм. рт. ст. Проводилось несколько измерений. На Рис. 7, 8 изображена 

осциллограмма сигнала, снимаемого с датчика, после удара по резонатору с разными 
значениями параметров U  и t. 
 

  
Рис. 7. Осциллограмма сигнала при:   t1 = 40 с, 

t2 = 140,   U1 =6,5 В,    U2 = 2,0 В 
В результате расчетов Q = 61067,2  . 

Рис. 8. Осциллограмма сигнала при: t1 = 0 с, 
t2 = 120,   U1 =8,0 В,   U2 = 2,0 В 

В результате расчетов Q= 61072,2  . 
 
Среднее значение добротности при этом давлении Q= 61069,2  . 

 
Давление 1·10-5 мм. рт. ст. На Рис. 9 изображена осциллограмма сигнала, снимаемого с 

датчика, после удара по резонатору для нескольких  экспериментов. 
В Табл. 1 указаны результаты нескольких измерений, где U1 – амплитуда напряжения в 

момент времени t1, U2 – амплитуда напряжения в момент времени t2  и соответственное 
рассчитанное значение добротности.  

 

Результаты измерений при давлении 5101  мм.рт.ст.      Табл. 1 
№ t1 t2 U1 U2 Q 
1 76 260 6,0 1,0 61023,3   
2 60 200 8,0 2,0 61017,3   
3 100 300 4,8 0,7 61026,3   

 
Среднее значение добротности Q= 61022,3   при Р = 5101  мм.рт.ст. 
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Воздух под колпаком, атмосферное давление. На Рис. 10 осциллограмма сигнала для 
данного измерения, Q= 31058,5  . 

 

  
Рис. 9. Осциллограмма сигнала при давлении 

5101  мм.рт.ст. 
Рис.10. Осциллограмма сигнала при: t1 = 0 с, 

t2 = 400 с, U1 =3,8 В, U2 = 0,4 В. 
 
5. Выводы. Результаты измерений подтвердили, что предложенной схемой возможно 

измерение добротности кварцевого резонатора порядка нескольких миллионов.  
Подтверждены известные сведения, что добротность резонатора при атмосферном 

давлении в тысячи раз меньше, чем при высоком вакууме. Снижение давления с 5105 
мм.рт.ст. до 5101  мм.рт.ст. привело к увеличению добротности резонатора в 1,2 раза. 

При проведении экспериментов следует предпринимать меры по защите входных цепей 
чувствительной аппаратуры от воздействия газового разряда, который наблюдался, в 
соответствии с кривой Пашена, при давлении около 1 мм рт. ст. 

Далее должны быть проведены расчеты и эксперименты на сапфировых резонаторах, 
отличающихся от кварца диэлектрической проницаемостью и, следовательно, величиной 
сигнала датчика. 
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УДК  004.272  
Кільменінов О. А., аспірант  

 
СИНТЕЗ СТРУКТУРИ  МОДЕЛІ КОНТРОЛЬОВАНОГО ОБ'ЄКТА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ 
 

Kil’meninov O. A. The synthesis of model structure controlled object of management 
infocommunications networks.  The actual problems of determining the control object to create a 
managemet model during their design are investigated. The personal touches of control the system by 
difficult objects are certain: capacity for an evolution in time, presence of plenty of contradictory criteria 
of management, presence of the controlled objects the conduct of which determines the conduct of all of 
object to a great extent. It is proposed to use a simple criteria for synthesis of control system in 
telecommunications networks. The determination method of the control object model for TMN 
management systems is designed. 

The analysis of the main categories of structural facility management is  represented: dynamic, 
nonlinearity, stochasticity and non- stationary object model. It is shown that the structural categories do 
not define the model structure and determine the type of structure that comes to choosing the language 
describing the object – model. The process of synthesis operator model object is analyzed.  The problems 
of implementing object models and management process are considered. 

Keywords: telecommunication network, management system, structural categories, control object, 
management model, case management, synthesis process  

 
Кільменінов О. А. Синтез структури  моделі контрольованого об'єкта системи управління 

інфокомунікаційними мережами. Розроблено методику визначення об’єкта управління для 
моделі систем управління  TMN. Представлено аналіз основних структурних категорій об'єкта 
управління: динамічність, нелінійність, стохастичність і нестаціонарність моделі об'єкта. 
Показано, що структурні категорії не визначають структури моделі, а визначають тип її структури, 
який зводиться до вибору мови опису об'єкта – моделі.  Проаналізований процес синтезу 
оператора моделі об'єкта.  

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, структурні категорії, 
контрольований об’єкт, модель управління, ситуаційне управління, процес синтезу 

 
Кильменинов А. А. Синтез структуры  модели контролируемого объекта системы 

управления инфокоммуникационными сетями. Разработана методика определения объекта 
управления для модели систем управления TMN. Представлен анализ основных структурных 
категорий объекта управления: динамичность, нелинейность, стохастичности и нестационарности 
модели объекта. Показано, что структурные категории не определяют структуры модели, а 
определяют тип ее структуры, который сводится к выбору языка описания объекта – модели. 
Проанализорован процесс синтеза оператора модели объекта.  

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, система управления, структурные категории, 
контролируемый объект, модель управления, ситуационное управление, процесс синтеза 

 
     Вступ. Постановка задачі 
Розвиток сучасних телекомунікаційних мережі  відбувається в умовах конвергенції 

послуг, технологій та різних галузей інфокомунікаційної індустрії  [1-3]. 
Під час проектування систем управління (СУ) слід враховувати ту особливість, що 

інфокомунікаційні мережі характеризуються значною різнорідністю використовуваних 
протоколів та обладнання. Досить важливою задачею при цьому є забезпечення властивості 
інваріантності до випадкових збурюючих факторів [4-7]. Показано, що  принцип 
інваріантності реалізується  шляхом розбиття просторово-часових векторів зовнішніх 
впливів на  скінченне число областей, в межах кожної з яких вибирається одне і те ж 
управління.  
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В роботах [8, 9] отримане розбиття простору векторів зовнішніх впливів на області з 
умов інваріантності для “надзвичайного” режиму при неповній апріорній інформації про 
характеристику об'єкту.  Інваріантність щодо збурень параметрів об'єкту забезпечується тут 
не критерієм поточної ідентифікації об'єкту, а шляхом прямого відновлення меж між 
суміжними ситуаціями управління.  

Під час розробки СУ перед розробниками все частіше постає задача, коли об’єктами 
управління є системи досить складної природи. Такі об’єкти прийнято називати “великими 
системами”, однак не існує чіткого визначення таких систем . Досить часто в науковій 
літературі [10-12] можна зустріти лише ті характерні особливості, які не дозволяють при 
управлінні такими системами і, зокрема, при створенні моделей таких систем, дотримуватися 
традиційних методів, що розвиваються в теорії ідентифікації. 

В роботі [13] сформульовано одне з бачень поняття “складний об’єкт” з точки зору 
інфокомунікаційної системи, а в  [14] розглянуті питання оптимізації параметрів систем 
управління телекомунікаційними мережами, як один з етапів процесу моделювання. 
Проаналізовано та виконано порівняння методів зведення векторного синтезу до скалярного. 

В роботах [15, 16] розглянуті основні задачі та підходи до побудови інтелектуалізованих 
систем управління телекомунікаційними мережами 

Як показує аналіз літературних джерел можна зробити висновки щодо актуальності 
досліджень в області синтезу моделей як систем управління, так і об’єкту управління 
управління – контрольованого об’єкту, так і систем управління,  що мають здатність до 
самопристосування, самонавчання та самоорганізації.  

 
Системи управління складними об’єктами.  
За останні роки розробники все частіше вирішують задачі проектування складних систем 

управління (СУ) об'єктами телекомунікацій. Тому об'єкти, для яких виникає задача 
вироблення нових концепцій при побудові СУ, тобто великих систем, представляють 
особливий інтерес.  

Проаналізуємо характерні риси СУ та їх моделей, які виникають при проектуванні таких 
систем. 

1. Здатність до еволюціонування в часі. Структура таких систем і їх функціонування 
не залишаються незмінними в часі. Нині телекомунікаційна мережа, яка виникла шляхом 
еволюції від розрізнених локальних мереж через об'єднання мереж в єдину інформаційну 
інфраструктуру, використовується не тільки за своїм прямим призначенням, але і є мережею 
передавання даних між обчислювальними машинами. 

Складність прогнозування можливої еволюції структури для об'єкта типу різнорідної 
телекомунікаційної мережі унеможливлює застосування централізованої яка забезпечила б 
роботу мережі. Лише перехід до децентралізованого управління, управління локальними 
підсистемами з локальними функціями забезпечив би доцільне використання можливостей 
різнорідної телекомунікаційної мережі зв'язку. 

 

2. Наявність великої кількості суперечливих критеріїв управління. Як правило, ці 
критерії навіть не підлягають чіткому формулюванню. Це, насамперед, вірогідність 
управляючої інформації, її мінімальна кількість, затримка, вартість. 

 

3. Присутність КО, поведінка яких значною мірою визначає поведінку всього об'єкта. 
На відміну від автоматів КО мають не жорстко детерміновану поведінку, а поведінку 
пов'язану з багатьма можливими режимами роботи. Це ускладнює прогнозування поведінки 
об'єкта управління, особливо тоді, коли є великий спектр зовнішніх впливів. У цьому разі 
доцільно використовувати вірогідність моделі прогнозування. 
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     Синтез моделі. Структурні категорії 
При побудові моделі КО в теорії управління розглядали за початковий не унікальний 

об'єкт, а деякий типовий. Як тільки модель об'єкта (наприклад, у вигляді диференціального 
управління) була складена, її можна було використовувати для всіх об'єктів аналогічного 
типу. Модель управління первинною мережею не може використовуватися при управлінні 
інтелектуальною мережею. Щоразу модель має складатися заново, оскільки в ній повинні 
відображатися всі особливості, властиві саме даному об'єкту. Крім того, внаслідок 
еволюціонування структури і функціонування об'єкта, потрібно мати модель відкритого 
типу, яка під час свого функціонування має збагачуватися і змінюватися. 

Процес синтезу оператора F моделі об'єкта 퐹  (або її елементів) зводиться до визначення 
структури St цієї моделі і її параметрів 퐶 = (푐 ,… , 푐 ), тобто оператор моделі F 
представляється у вигляді пари 

퐹 = 〈푆푡, 퐶〉,                                                                          (1) 
а зв'язок входів і виходів моделі у вигляді 

푌 = 퐹 (푋,푈, 퐶),                                                                       (2) 
де 퐹  — оператор перетворення зі структурою St, параметри якого для зручності винесені в 
змінні С. (Індекс St надалі опускається, тому що оператор без структури не існує). Подання 
оператора перетворення у вигляді (2) і є результатом параметризації моделі, для якої 
визначається структура St, а невідомими залишаються параметри моделі С. 

 
Основні структурні категорії об'єкта управління наступні:  
Динамічність. З погляду динаміки об'єкта управління доцільно розглянути статичну й 

динамічну структури об'єкта. 
Структуру об'єкта будемо називати статичною, якщо для його опису досить залучити 

модель у вигляді функції F, і динамічною, якщо для адекватного опису необхідно залучити 
операторів з пам'яттю (наприклад, диференціальні оператори, інтегратори, запізнювання й 
т.д.). 

Прикладом статичної структури є структура, утворена розкладанням виходу об’єкта по 
певній системі лінійно-незалежних функцій входів: 

푦 = ∑ 푐 휑 (푋, 푈),      (3) 
де {휑 (. , . )} — задана система функцій входів, вибір якої й визначає вибір статичної 
структури об'єкта: 푐 , … , 푐  — параметри об'єкта, обумовлені на етапі ідентифікації. 

Прикладом динамічної структури при п=т=1 (Х=х, У=у) є модель, описувана лінійним 
диференціальним рівнянням 

+ 푎 +⋯+ 푎 + 푎 푦 = 푏 + ⋯+ 푏 + 푏 푥                       (4) 
або в компактній формі 

푎 푦( ) = 푏 푥( ) 

де 푦( ) =  ,    푥( ) = ; 푎 (푖 = 0,… , 푝 − 1) і 푏 (푗 = 0,… , 푙), 푎 = 1 – параметри 
безперервної моделі. 

У дискретному випадку рівняння (1.9) записується в рекурентній (кінцево- різницевій) 
формі: 

푦 = 푑 푦 + 푒 푥 	 
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де       푑 ,… , 푑  і 푒 , … , 푒   – параметри дискретної моделі;  
           푥  і 푦  — значення входу й виходу моделі в r-й момент часу (час у цьому випадку 
передбачається дискретним, тобто t=r= 1,2,...) 

Наприклад, модель такого об'єкта, як маятник при малих відхиленнях, має структуру 
виду 

푑 푦
푑푡 + 푎

푑푦
푑푡 + 푎 푦 = 푏 푥(푡) 

 

де y – кут відхилення маятника від вертикалі, а x(t)  – зовнішня сила, що впливає на маятник. 
У дискретному випадку модель маятника записується у вигляді кінцево-різницевого виразу 
 

푦 = 푑 푦 + 푑 푦 + 푒 푥  
 

Кінцево-різницевий вид моделі розповсюджений для опису поводження складних 
систем. 

 
Нелінійність. З погляду реакції на зовнішній вплив об'єкти зручно підрозділяти на 

лінійні й нелінійні. Під лінійним об'єктом будемо мати на увазі такий об’єкт, реакція якого 
на суму двох будь-яких зовнішніх збурювань 푋 (푡) і 푋 (푡) дорівнює сумі реакцій на ці 
збурювання, тобто 

퐹 푋 (푡) + 푋 (푡) = 퐹 푋 (푡) + 퐹 (푋 (푡)) 
 

при дотриманні умови 퐹 (0) = 0, тобто об'єкт повинен бути центрований. 
Лінійна статична структура описується звичайною лінійною залежністю 
 

푦 = 푐 푥 + ⋯+ 푐 푥  
 

і в загальному виді (при лінійності по X і U) 

푦 = 푐 푥 + 푐 + 푗 푗 

Типовим прикладом нелінійної статичної залежності є параметри сигналу.  
Маятник при великих відхиленнях є іншим прикладом нелінійної структури 

푑 푦
푑푡 + 푎

푑푦
푑푡 + 푎 푠푖푛푦 = 푏 푥(푡) 

 
Стохастичність. Стохастичний характер структури об'єкта пов'язаний з наявністю в 

об'єкті й у середовищі різних неконтрольованих, але істотних факторів, які можна 
моделювати статистично: 

푌 = 퐹(푋, 푈, 퐸(푡)), 
де E(t) – випадковий процес, що моделює наявну невизначеність об'єкта й середовища. Ця 
невизначеність може бути зв'язана як зі швидкою зміною параметрів об’єкта, так і з 
перешкодами, що накладаються на виміри входу й виходу об'єкта. 

Так чи інакше, але стохастичний об'єкт поводиться, неоднозначно в однакових 
ситуаціях, що моделюється: випадковим вектором E(t), статистичні властивості якого 
повинні бути задані. У найпростішому випадку маємо: 

 

푌 = 퐹(푋,푈) + 퐸(푡) 
 

Прикладом такого стохастичного об'єкта є: будь-який біологічний організм - в однакових 
умовах поводиться по-різному. У цьому випадку вираження F(X,U)  описує поводження 
об'єкта, що строго залежить від зовнішніх умов, а всі відхилення від цього регулярного 
поводження утворять «випадкову заваду» Е(t).  
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Нестаціонарність. Нестаціонарність об'єкта пов'язана з детермінованою або 
випадковою зміною в часі оператора 퐹  об'єкта. Якщо ця зміна відбувається досить повільно, 
у вигляді дрейфу параметрів, то його можна не враховувати, тому процес корекції (адаптації) 
моделі на кожному кроці управління дозволяє налагоджувати модель і тим самим 
компенсувати зазначений дрейф. При швидкій зміні 퐹  характер нестаціонарності необхідно 
врахувати в структурі моделі у вигляді жності F від часу: 

 

푌 = 퐹 (푋, 푈, 퐶) = 퐹(푋,푈, З, 푡), 
де час t  є параметром. 

Наприклад, при лінійній зміні параметрів моделі одержуємо 
 

퐶 = 퐶 + 퐶 푡, 
 

де 퐶 , 퐶  — параметри моделі і її зміни, які повинні бути визначені на наступному етапі 
ідентифікації. 

Прикладом такої нестаціонарності є “старіння” об'єкта, тобто його амортизація в часі. Це 
старіння виражається в певній зміні його характеру, що й робить об'єкт нестаціонарним. 

Слід зазначити, що зазначені структурні категорії ще не визначають структури моделі, а 
скоріше тип її структури. Сам по собі процес вибору структури моделі об’єкта або його 
елементів зводиться до вибору мови опису об'єкта. Цей опис і є модель. 

Прикладами такого роду описів є лінійна алгебра – для синтезу лінійних статистичних 
моделей типу, лінійні диференціальні рівняння – для синтезу безперервних лінійних 
динамічних моделей типу, кінцево-різницеві рівняння – для синтезу дискретних лінійних 
динамічних моделей типу і та ін. 

 
Висновки 

Визначені характерні риси систем управління складними об’єктами: здатність до 
еволюціонування в часі, наявність великої кількості суперечливих критеріїв управління, 
присутність контрольованих об’єктів, поведінка яких значною мірою визначає поведінку 
всього об'єкта. Описаний процес синтезу оператора  моделі об'єкта. При цьому показана 
доцільність  для синтезу систем управління телекомунікаційними мережами 
використовувати більш прості критерії.  Представлено аналіз основних структурних 
категорій об'єкта управління: динамічність, нелінійність, стохастичність і нестаціонарність 
моделі об'єкта. Показано, що структурні категорії не визначають структури моделі, а 
визначають тип її структури, який зводиться до вибору мови опису об'єкта – моделі.  
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