
ISSN  2412-4338 
 
 

Журнал «Телекомунікаційні та інформаційні технології»  
(свідоцтво про реєстрацію №  20746-10546 ПР, 30.04.2014 р.) 

 
 

Наукове фахове видання України – 
(Наказ МОН України від 13 липня 2015 р.  №747) 

 
Засновник: Державний університет телекомунікацій  

 
 
 

 

Т Е Л Е К О М У Н І К А Ц І Й Н І  Т А   
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
 

Н а у к о в и й  ж у р н а л  
 
 

Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Е  И   
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  
 

Н а у ч н ы й  ж у р н а л  
 

 
 

T E L E C O M M U N I C A T I O N  A N D   
 

I N F O R M A T I V E  T E C H N O L O G I E S  
 

S c i e n t i f i c   j o u r n a l  
 
 
 
 
 

2015  № 3    
 

 Передплатний індекс:  
             86479 

 

Реферативна інформація видання представлена у 
загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» 
та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ «Джерело» 
 

 
  



РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 
 

     ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР  
Беркман Любов Наумівна, д.т.н., проф.,  Державний університет телекомунікацій, Україна. 
 

     ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА  
Копійка Олег Валентинович, д.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій, Україна. 
 

     ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР  
Торошанко Ярослав Іванович, к.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій, Україна. 
 
     ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:  
Блаунштейн Натан Олександрович, д.т.н., проф., Університет Бен Гуріона, Ізраїль. 
Весоловський Кшиштоф, д.т.н., проф., Познаньський технологічний університет, Польща. 
Гостєв Володимир Іванович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна. 
Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», 
  Україна. 
Кравченко Юрій Васильович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна. 
Конахович Георгій Филимонович, д.т.н., проф., Національний авіаційний університет, Україна. 
Костік Богдан Ярославович, д.т.н., проф., ПАТ «Укртелеком»,  Україна. 
Кузнецов Олександр Петрович, д.т.н., проф., Білоруський Державний університет інформатики та 

електроніки,  Білорусь. 
Куртєв Іван, д.т.н., проф., Вище училище-коледж телекомунікацій та пошт, Болгарія. 
Лунтовський Андрій Олегович, д.т.н., проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», 

Німеччина. 
Манько Олександр Олексійович, д.т.н., проф.,  Державний університет телекомунікацій,  Україна. 
Попов Валентин Іванович, д.ф.-м.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія. 
Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., проф., Харківський національний університет 

радіоелектроніки,  Україна. 
Сайко Володимир Григорович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна. 
Семенко Анатолій Іларіонович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна. 
Смирнов Володимир Сергійович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна. 
Смирнов Микола Ісаакович, д.т.н., проф., Московський технічний університет зв’язку та 

інформатики, Росія. 
Стрєлковська  Ірина Вікторівна, д.т.н., проф., Одеська національна академія зв’язку  

ім. О. С.  Попова, Україна.  
Сундучков Костянтин Станіславович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут»,  Україна. 
 

Рекомендовано до друку Вченою радою Державного університету телекомунікацій 
(протокол  №1  від  27 серпня  2015 р.) 

 
Адреса редакції: 

Україна, 03680, Київ,  вул. Солом’янська, 7.   ДУТ 
Редакція журналу «Телекомунікаційні та інформаційні технології» 

Тел.  +380 (50) 555 51 14,    +380 (44) 249 29 13  
E-mail:      toroshanko@ukr.net         info@dut.edu.ua 

 
Видавничий центр Державного університету телекомунікацій.   
03680, Київ, вул. Солом’янська, 7. 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру   
«Серія ДК №2539 від 26.06.2006 р.» 
 
Підписано до друку  27.08.2015 р. Формат 64х901/8.   
 
 

© ДУТ, 2015  
© «Телекомунікаційні та інформаційні технології»  
 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  Стор. 3  

 
З М І С Т 

 

Копійка О. В. Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг  5 

Комарова Л. О. Організація  комплексного моніторингу ситуативного 
 інформаційно-комунікаційного кластеру у кризовій ситуації 14 

Тарбаєв С. І., Макаренко А. О. Про нормування навантаження на  
канали IP мережі 20 

Семко В. В., Чепіженко В. І. Побудова областей керованих станів  
динамічного об’єкта 25 

Максимов В. В., Кравченко Д. О., Литвин О. О. Аналіз часу збіжності  
протоколів маршрутизації OSPFv2 і OSPFv3 31 

Бондаренко Т. Г., Зенив И. А. Измерение чувствительности прибора для оценки 
добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа 37 

Еременко A. С., Лебеденко Т. Н., Старкова Е. В. Анализ влияния состояния 
интерфейса на динамику загруженности очереди на маршрутизаторе 
телекоммуникационной сети 

45 

Дикарев А. В. Идентификация семейств кольцевых кодов 52 

Олещенко Л. М. Моделювання оптимального місця розташування  
зони роздрібної торгівлі засобами ARCGIS 57 

Лісовий І. П., Врублевський А. Р.,  Пилипенко Г. В. Маршрутизація на основі 
нечіткої логіки за протоколом  RIP 64 

Вовк О. О. Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання 
стеганографічних методів 70 

Орлов Є. В. Методика структурного синтезу моделі контрольованого об’єкту  
за допомогою декомпозиції моделі 81 

Бышовец А. Ю. Основные решения по передаче голоса в LTE 86 

Максимюк Т. А, Яремко О. М., Піцик М. В. Моделі конвергенції гетерогенних 
мереж мобільного зв’язку 5-го покоління на основі технології D2D 91 

 
  



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  Стор. 4  

 
C O N T E N T S 

 

Kopiyka O. V. Architectures of the network resources and  platform 5 

Komarova L. O. Organization of the complex monitoring situation informatively  
of communication cluster in a crisis situation 14 

Tarbayev S. I., Makarenko A. O. About normalization of load on the channels  
of IP network 20 

Semko V. V., Chepizhenko V. I. Construction of the guided states areas  
of  dynamic  object 25 

Maksymov V. V.,  Kravchenko D. O., A. Lytvyn O. O. Comparison of convergence  
time of routing protocols OSPFv2 and OSPFv3 31 

Bondarenko T. G., Zeniv I. О. Measurement of sensitivity of the device for  
an estimation of Q of the quartz resonator of a solid-state wave gyroscope 37 

Yeremenko O. S., Lebedenko T. M., Starkova O. V. Analysis of interface state impact  
to the dynamics of queue utilization on telecommunication network router 45 

Dikarev О. V. Identification of families of ring codes 52 

Oleshchenko L. M. Modelling the optimal locations of retail space by ARCGIS 57 

Lisovyy I. P., Vrublevs’kyy A. R., Pylypenko H. V. Routing of fuzzy logic  
for RIP protocol  64 

Vovk O. O. Determination of importance factors for expert evaluation  
of steganographic methods 70 

Orlov Ye. V. Technique of structural synthesis of model of controlled object  
by means of decomposition of model 81 

Byshovets H. Yu. The main solutions to transmission voice in LTE 86 

Maksymyuk T. A, Yaremko O. M., Pitsyk M. V. Convergence models of 5G 
heterogeneous mobile networks based on D2D technology 

 

91 

 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 5 

УДК 654.01 
 

Копійка О. В., д.т.н. 
 

АРХІТЕКТУРИ ПЛАТФОРМ МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ І  ПОСЛУГ 
 

Kopiyka O. V. Architectures of the network resources and  platform. There are developed the 
information systems architecture and the platforms of network resources and network services which are 
based on conception of the information and communication systems synthesis that automate the 
production and management processes, operation activities, production means and  system-wide ensuring 
of the telecommunications operator There are proposed method of the communications infrastructure 
synthesis that receives convergent properties to provide personalized services to the end user, which is 
based on the developed methodology and methods and allows the client to implement the principle of 
self-configuration services to get the whole range of modern converged information and communication 
services to the agreed quality (QoS). 

Keywords: information and communication systems, telecommunications operator, communications 
infrastructure,  platforms of network resources and  services, convergetion 

 

Копійка О. В. Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг. На базі концепції 
синтезу інформаційно-комунікаційних систем, які автоматизують виробничий та управлінський 
процеси, операційну діяльність, засоби виробництва та загальносистемне забезпечення 
телекомунікаційного оператора, розроблені архітектури інформаційних систем та платформ 
мережевих ресурсів та мережних послуг. Запропоновано метод синтезу комунікаційної 
інфраструктури, яка отримує конвергентні властивості  для надання персоналізованих послуг 
кінцевому користувачу, що дозволяє клієнту реалізувати принцип самоконфігурації послуг та 
отримувати увесь спектр сучасних конвергентних інформаційно-комунікаційних послуг з 
узгодженою якістю (QoS). 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна система, телекомунікаційний оператор, 
комунікаційна інфраструктура,  платформа мережевих ресурсів та послуг, конвергенція 

 

Копейка О. В. Архитектуры платформ сетевых ресурсов и услуг. На базе концепции 
синтеза информационно-коммуникационных систем, которые автоматизируют производственный 
и управленческий процессы, операционную деятельность, средства производства и 
общесистемное обеспечение телекоммуникационного оператора, разработаны архитектуры 
информационных систем и платформ сетевых ресурсов и сетевых услуг. Предложен метод синтеза 
коммуникационной инфраструктуры, которая получает конвергентные свойства для 
предоставления персонализированных услуг конечному пользователю, что позволяет клиенту 
реализовать принцип самоконфигурации услуг и получать весь спектр современных 
конвергентных информационно-коммуникационных услуг с согласованным качеством (QoS). 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные системы, телекоммуникационный 
оператор, коммуникационная инфраструктура, платформ сетевых ресурсов и услуг, конвергенция 

 
1. Вступ. Основне завдання даного дослідження – за допомогою єдиної системи бізнес-

процесів  [1...4] провести синтез інформаційно-комунікаційні системи (ІКС) національного 
оператора галузі телекомунікацій та інформатизації, які автоматизують виробничий та 
управлінський процеси, операційну діяльність, засоби виробництва, загальносистемне 
забезпечення,  а також  засоби, які забезпечують створення, обробку, збереження, видалення 
та транспортування інформації (Рис. 1).  

При цьому, синтез ІКС дає змогу  створити єдину інформаційноу платформу, яку ми 
представимо у вигляді універсальної архітектури ІКС (УАІКС) (Рис. 2).  

Для оператора телекомунікацій УАІКС розглядається в якості єдиної для:  
– усіх типів мереж (включаючи мережеві послуги): оптична транспортна мережа, Інтернет 

мережа (мережа передачі даних), фіксована телефонна мережа, мережа мобільного зв'язку;  
– усіх типів продуктів, клієнтів, послуг, ресурсів, аспектів управління компанією і 

бізнесом компанії.  
Дуже важливою вимогою є те, що УАІКС  не повинна мінятися при зміні структури 

продуктів, вимог ринку чи структури компанії.  
Стандартизація УАІКС передбачає визначення повного переліку компонентів 

архітектури,  визначення функціональних границь компонентів;  визначення інтерфейсів 
(протоколів) взаємодії компонентів [5...7].  
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Рис. 1.  Єдина інформаційна платформа 
 
 

 
 

Рис. 2.   Вищий рівень архітектури інформаційних систем 
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Основною метою стандартизації архітектури є: скорочення термінів впровадження 
послуг в компанії за рахунок зменшення часу на впровадження і модернізацію 
інформаційних систем, а також зменшення витрат на їх створення і експлуатацію за рахунок 
недопущення дублювання функцій, застосування відкритих інтерфейсів і багатократного 
застосування однотипних елементів.  

У процесі досліджень встановлюється відповідність Архітектури загальноприйнятим 
стандартам і концепціям в телекомунікаційній та IT областях (Frameworx, TM Forum, eTOM, 
TAM, SID, SDF, ETSI TISPAN та ін.) [8].  

 
2. Постановка задачі. Класифікація ІКС оператора проводиться по сфері їх 

використання. Інформаційні системи можуть належати до одного з трьох класів [6, 7, 9, 10]:  
1) Засоби автоматизації виробничих і управлінських процесів оператора, що 

забезпечують автоматизацію збору, зберігання, обробки та видачі необхідної інформації, 
призначеної для виконання функцій управління. Всі процеси, пов'язані з життєвим циклом 
послуг, ресурсів, забезпеченням технології надання послуг клієнтам (споживачам) і 
обслуговуванням процесу продажу послуг і обліку доходів від них. Предметна область 
систем цього класу оперує з сутністю «послуга» як товаром, що має додану вартість. Клієнт 
купує послугу як комерційний продукт.  

2) Засоби автоматизації виробництва мережевих послуг зв'язку загального 
користування (Vp). Інформаційні системи управління технічними процесами, які 
забезпечують управління обладнанням, технологічними режимами в автоматизованому циклі 
виробництва мережевих сервісів, надання мережних послуг на базі функціональних 
можливостей конструктивних елементів обладнання. Предметна область систем цього класу 
оперує з сутністю «мережева послуга», яка не є товаром і на ринку не пропонується.  

3) Засоби загальносистемного забезпечення (Cs) (інфраструктурні по відношенню до 
перших двох). 

У межах одного класу системи, що охоплюють певні функціональні області, групуються 
в платформи, які в свою чергу складаються з комплексів.  

 

До першого класу засобів  входять платформи:  Vu – автоматизації виробничої діяльності 
(OSS / BSS);    Vv – автоматизації управлінської діяльності (ESS).  

 

До другого класу засобів Vp входять платформи:    Vp1 – мережевих ресурсів;   Vp2 – 
мережевих послуг.  

 

До третього класу засобів загальносистемного забезпечення Cs відносяться комплекси:  
Cs1 – системної ІТ-інфраструктури: окремо Cs11 – корпоративних систем,  Cs12 – систем 

загального користування.  
Cs2 – Enterprise Service Bus – Business Process Management (платформа інформаційного 

обміну (ПІО) та управління бізнес-процесами (БПМ)). 
Розглянемо детально архітектури платформ мережевих ресурсів та мережних послуг. 
 
3. Архітектура платформи мережевих ресурсів. Ми виділяємо чотири мережі 

(транспортну, IP-мережу, мережі мобільного та фіксованого зв'язку). Для уніфікації 
архітектур для кожної мережі виділяємо вісім комплексів мережевих ресурсів (рівнів):  
Vp1i=f(m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8),   де m1 – мережа клієнта;   m2 – доступ;   m3 – агрегація;  
m4 – край;   m5 – ядро;   m6 – обробка даних;   m7 – обробка сигналізації;   m8 – управління 
мережевими ресурсами.  

Можливості платформи сучасних мережевих ресурсів однозначно визначають здатність 
створення мережевих послуг. Платформа мережевих ресурсів взаємодіє з платформою 
мережевих послуг виключно через рівень обробки сигналізації [11, 12].  

Всі системи платформи мережевих ресурсів оперують виключно сутністю Ресурс.  
Функціональне призначення восьми комплексів (рівнів) платформи мережевих ресурсів 

можна представити наступним чином (Рис. 3). 
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Рис. 3.  Архітектура платформи мережевих ресурсів  
 

Рівень мережі клієнта виконує наступні задачі: m11 – введення-виведення інформації;  
m12 – обробка даних;   m13 – підключення клієнтських терміналів;   m14 – транспортування 
трафіку від клієнтських терміналів з рівнем доступу.  

Рівень доступу виконує  задачі:  m21 – підключення клієнтських мереж (в виродженому 
випадку – термінала);     m22 – транспортування трафіку від мереж клієнтів до рівня агрегації.  

Рівень агрегації виконує  задачі:  m31 – підключення вузлів доступу (оптичне, xDSL, 
бездротове);   m32 – транспортування трафіку від вузлів доступу до рівня краю.  

Рівень краю виконує задачі:  m41 – підключення вузлів агрегації;  m42 – пропуск (із 
застосуванням політик) даних та сигналізації в мережу (RCEF, C-BGF);   m43 – перекодування 
даних на переходах в інші мережі (T-MGF);  m44 – транспортування трафіку від вузлів 
агрегації до рівня ядра або в інші мережі.  

Рівень ядра виконує задачі:  m51 – підключення крайових маршрутизаторів 
(абонентського доступу, обробки даних, обробки сигналізації, з'єднань з операторами);  
m52 – транспортування трафіку між крайовими маршрутизаторами.  

Рівень обробки даних виконує  завдання  m61 – обробка клієнтських даних (MRFP).  
Рівень обробки сигналізації виконує задачі: m71 – управління клієнтськими запитами на 

обмін даними (AGCF, P-CSCF, A-RACF, SPDF);  m72 – управління запитами на обробку 
клієнтських даних (MRFC);   m73 – управління запитами на обмін даними з іншими мережами 
(BGCF, MGCF, SGF); m74 – забезпечення обробки (в т.ч. маршрутизація) всіх запитів (I/S-CSCF).  

Рівень управління мережевими ресурсами виконує завдання взаємодії з системами OSS. 
Можливості платформи мережевих ресурсів однозначно визначають здатність створення 
мережевих послуг [11...14].  Платформа мережевих ресурсів не включає сервери додатків, 
управління обліковими записами та ін. Даний функціонал забезпечує платформа мережевих 
послуг. Платформа мережевих ресурсів взаємодіє з платформою мережевих послуг 
виключно через рівень обробки сигналізації. Платформа мережевих ресурсів взаємодіє з 
платформою автоматизації виробничої діяльності через рівень управління мережевими 
ресурсами і рівень обробки сигналізації. 

 
4. Архітектура платформи  мережних послуг. Дуже важливим елементом Архітектури, 

особливо в разі надання мультисервісних послуг, є платформа мережевих послуг. Основне 
завдання цієї платформи – скорочення термінів впровадження послуг в компанії,  а також 
зменшення витрат на їх створення.  
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Платформа мережевих послуг Vp2iскладається з шести комплексів (рівнів) (Рис. 4):  
Vp2i = f(p1,p2,p3,p4,p5,p6),  де  p1 – абстракція мережевих ресурсів;  p2 – внутрішні інтерфейси 
мережевих послуг;   p3  – логіка мережевих послуг;   p4  – зовнішні інтерфейси мережевих 
послуг;    p5 – загальні функції мережевих послуг;    p6  – управління мережевими послугами.  

 

 
Рис. 4. Архітектура платформи мережевих послуг 

 

Рівень абстракції мережевих ресурсів включає в себе мережеві адаптери (мережеві 
активатори низького рівня, щоб забезпечити доступ до відповідних мережевих елементів і 
мережевим можливостям). Рівень абстракції мережевих ресурсів являє собою шар абстракції 
мережі. Оперує сутністю «технологічна операція».  

Рівень внутрішніх інтерфейсів мережевих послуг абстрагує для рівня, який 
розташований вище, сервісні можливості мережі. Оперує сутністю «компонента мережевий 
послуги». Прикладом інтерфейсів цього рівня є набір OSA / Parlay API.  

Рівень логіки мережевих послуг абстрагує для рівня, який розташований вище, засоби 
реалізації послуг в серверах додатків. На цьому рівні, по суті, з'являється закінчена мережева 
послуга, яка сама по собі має споживчу цінність або може бути включена до складу іншої 
послуги. Мережева послуга може входити до складу продуктів компанії або може бути 
виставленаяк зовнішній продукт (аутсорсінг) і включена до складу продуктів третіх 
компаній. Оперує сутністю «мережева послуга». 

Рівень зовнішніх інтерфейсів мережевих послуг забезпечує доступ до сервісів третіх 
сторін. Прикладом інтерфейсу цього рівня є набір Parlay-X API.  

Рівень загальних функцій мережевих послуг включає компоненти, необхідні для 
реалізації всіх послуг, їх компонентів та інтерфейсів. На цьому рівні описуються необхідні 
передумови для нормального функціонування сервісу. Рівень загальних функцій мережевих 
послуг включає в себе функціональність SDF Infrastructure Support Service (TM Forum). 

Рівень забезпечує функціональність:  p51  – управління сесіями;    p52 – управління 
ідентифікацією;   p53 – управління профілем;  p54 – управління ресурсами;   p55  – каталог 
послуг;  p56    – середовище виконання.  

Рівень управління мережевими послугами забезпечує підтримку життєвого циклу 
мережевих послуг і включає функціональність SDF Management Support Service (TM Forum). 
Платформа мережевих послуг взаємодіє з платформою мережевих ресурсів виключно через 
рівень абстракції мережевих ресурсів [5, 8, 11].  
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У рамках забезпечення процесів надання комунікаційних послуг сервісна платформа 
взаємодіє з платформою підтримки операційних процесів через рівні управління мережевими 
послугами і логіки мережевих послуг. За цих інтерфейсів сервісна платформа віддає дані про 
обсяги споживання послуг, і також бере команди на активацію / деактивацію сервісів на 
мережі (при цьому обробкою замовлення на продукт, управлінням послідовністю операцій 
активації сервісів на мережі займається платформа підтримки операційних процесів).  

Платформа мережевих послуг у цілому оперує сутністю «мережева послуга».  
Можливості платформи мережевих послуг визначають, які саме послуги можуть бути 

реалізовані для споживачів. Такий підхід забезпечує можливості для формування нової 
архітектури телекомунікаційних систем і послуг на основі «хмарних технологій». 

 

5. Метод синтезу комунікаційної інфраструктури. Розглянемо метод оптимального 
варіанту використання засобів виробництва при наданні конвергентних послуг. 

Виходячи з концепції синтезу комунікаційної інфраструктури  отримано мультисервісну 
транспортну мережу (Рис. 5), яка надала можливості конвергенції передаваємої інформації. 

 

 
Рис. 5.  DWDM магістраль ПАТ “Укртелеком” 

 

Для апробації методу синтезу комунікаційної інфраструктури, яка отримує конвергентні 
властивості  для надання персоналізованих послуг користувачу розглянемо три основні 
мережі: мобільну, передачі даних та традиційну телефонну (Рис.6). Основна задача – це 
використання конвергенції мереж для надання персоналізованих послуг  користувачу, при 
цьому реалізується принцип самоконфігурації послуг та можливість отримувати увесь спектр 
сучасних конвергентних інформаційно-комунікаційних послуг з узгодженою якістю (QoS). 

У зв`язку з тим, що конвергенція відбувається на рівні транспортування даних (Рис. 7),  
розглянемо п`ять рівнів: служб (обробки даних), ядра, границі ядра (край), агрегації та доступу. 
Кожен рівень містить в собі три вершини (xk1, xk2, xk3). Кожна дуга графа обов`язково 
пов`язує вершини двох суміжних рівнів. Кожному рівню Ek відповідає елемент відповідної 
мережі (Рис. 6). Отже, вершини – це  обладнання мереж (уij – потенціал вершини), а дуги – 
перехід при транспортуванні даних від одного рівня до іншого, причому кінець дуги вказує 
на обладнання за допомогою якого відбувається передача даних, а потенціал дуги cij – 
зведені витрати на виконання передачі інформації. 
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Рис.  6 

 

Рис. 7 
 
На Рис. 8,а  показаний граф організації конвергенції трьох мереж з порядковою функцією 

O(xij)=F(E0, E1, E2, E3, E4), де Ek – рівні: служб, ядра, границі ядра, агрегації та доступу.  
У випадку, коли конвергенції мереж не відбувається маємо граф Рис. 8,б. Розглянемо  

випадок модернізації мереж, наприклад використання для передачі голосу  мережі передачі 
даних (Рис. 8,в).  

 

 
     a           б            в 

 

 
г                                                    д  

 
Рис. 8. Графи організації конвергенції 
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Розглянемо алгоритм вибору оптимального варіанта: 
1) Допустимо, що с01=2; с02=1; с03=0, y0=min(с0j). Це означає економічно 

обґрунтованим використання для даного випадку для надання послуги обладнання 
телефонної мережі. 

2) Визначимо потенціал вершин першого рівня: за формулою у1=min(у03+с(x03,x1j)). 
Таким чином:   у11=0+9=9;   у12=0+5=5;   у13=0+6=6:   у1= у12. 

3) Визначимо потенціал вершин другого рівня за формулою yi=min(уi-1 j+c(xi-1 j,xi j)): 
   y2=min(у1 j+c(x1 j,x2 j));     y21=min(5+15,9+14)=20;     y22=min(9+13,5+4,6+7)=9; 

y23=min(5+16,6+12)=18:       у2= у22. 
4) Визначимо потенціал вершин третього рівня: 

      у3=min(у2 j+c(x2 j,xi j));   y31=min(18+14,9+15)=24;    y32=min(18+18,9+4,12+9)=13; 
y33=min(9+16,12+12)=24;    у3= у32. 

5) Аналогічно визначимо потенціал вершин четвертого рівня за формулою  
у4=min(у3 j+c(x3 j,x4 j)):    у= у43. 

 
Розглянемо  випадок надання послуги IPTV (трансляція телебачення через мережу 

передачі даних) на мобільний пристрій (Рис. 8,г). Розглянемо алгоритм вибору оптимального 
варіанта: 

1) Допустимо, що с01=2; с02=0; с03=5, y0=min(с0j). Це означає економічно 
обґрунтованим використання для даного випадку для надання послуги обладнання мережі 
передачі даних. 

2) Визначимо потенціал вершин першого рівня: за формулою  
у1=min(у1j),   де   у1j= у03+с(x03,x1j):        у1= у12. 

3) Визначимо потенціал вершин другого рівня за формулою  
у2=min(у1 j+c(x1j,x2 j)):      у2= у22. 

4) Визначимо потенціал вершин третього рівня за формулою  
у3=min(у2 j+c(x1 j,x2 j)):     у3= у32. 

5) Аналогічно визначимо потенціал вершин четвертого рівня за формулою 
у4=min(у3j+c(x3 j,x4 j)):     у4= у41. 

 
Розглянемо випадок мережі мобільного зв`язку 4-го покоління LTE (Рис. 8,д). 

Розглянемо алгоритм вибору оптимального варіанта: 
1) Допустимо, що с01=0; с02=6; с03=14, y0=min(с0j).  Це означає економічно 

обґрунтованим використання для даного випадку для обробки послуги обладнання мережі 
передачі даних. 

2) Визначимо потенціал вершин першого рівня: за формулою  
у1=min(у1j),  де у1j= у03+с(x03,x1j). Таким чином: у1= у12. 

3) Визначимо потенціал вершин другого рівня за формулою  
у2=min(у1 j+c(x1 j,x2 j)):    у2= у22. 

4) Визначимо потенціал вершин третього рівня за формулою  
у3=min(у2 j+c(x2 j,x3 j)):     у3= у32. 

5) Аналогічно визначимо потенціал вершин четвертого рівня за формулою 
у4=min(у3 j+c(x3 j,x4 j)):      у4= у41. 

 
Висновки.   В статті представлено  опис методологічних основ синтезу інформаційно-

комунікаційних систем телекомунікаційного оператора, при цьому, синтез систем дає змогу 
створити єдину інформаційну платформу, яка представлена  у вигляді універсальної 
архітектури інформаційно-комунікаційних систем.  

Представлені архітектури засобів виробництва послуг зв'язку загального користування 
телекомунікаційного оператора, які включають  платформи мережевих ресурсів та 
мережевих послуг.  
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Запропоновано метод синтезу комунікаційної інфраструктури, яка отримує конвергентні 
властивості  для надання персоналізованих послуг кінцевому користувачу. 
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УДК   621.395 
 

Комарова Л. О., к.ф.-м.н 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ  КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ СИТУАТИВНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ У КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ 

 

Komarova L. O. Organization of the complex monitoring situation informatively of 
communication cluster in a crisis situation. In work actual scientific problems of development of 
methodological providing the organization of complex monitoring, management of processes of 
collecting and data processing at aprioristic uncertainty of sources of information on their spatial 
arrangement, temporary parameters of functioning, structure, type of initial information, accuracy, 
reliability, efficiency and completeness of obtaining primary data, quantitative and existential distribution 
of consumers of results of monitoring in the conditions of information redundancy, considerable 
dynamics of change of a situation and density of a stream of KS are considered.  

Keywords: information and communication cluster, monitoring, management of processes, 
aprioristic uncertainty, information sources,  crisis situation 

 
Комарова Л. О. Організація  комплексного моніторингу ситуативного інформаційно-

комунікаційного кластеру у кризовій ситуації. У роботі розглянуті актуальні наукові проблеми 
розробки методологічного забезпечення організації комплексного моніторингу, управління 
процесами збору і обробки даних при апріорній невизначеності джерел інформації за їх 
просторовим розташуванням, часовими параметрами функціонування, складом, типом вихідної 
інформації, точністю, достовірністю, оперативністю та повнотою отримання первинних даних, 
кількісного та просторово-часового розподілу споживачів результатів моніторингу в умовах 
інформаційної надмірності, значної динаміки зміни обстановки під час кризової ситуації. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційний кластер, моніторинг, управління процесами, 
апріорна невизначеність, джерело інформації, кризова ситуація 

 
Комарова Л. А. Организация  комплексного мониторинга ситуативного информационно 

коммуникационного кластера в кризисной ситуации. В работе рассмотрены актуальные 
научные проблемы разработки методологического обеспечения организации комплексного 
мониторинга, управления процессами сбора и обработки данных при априорной 
неопределенности источников информации по их пространственным расположением, временными 
параметрами функционирования, составом, типом исходной информации, точностью, 
достоверностью, оперативностью и полнотой получения первичных данных, количественного и 
пространственно-временного распределения потребителей результатов мониторинга в условиях 
информационной избыточности, значительной динамики изменения обстановки во время 
кризисной ситуации. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационный кластер, мониторинг, управление 
процессами, априорная неопределенность, источники информации, кризисная ситуация 

 
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток IT-технологій у всьому світі ставить перед 

Україною особливі завдання: задовольнити надання широкого спектру інформаційних 
послуг користувачам на сучасному науково-технічному рівні. Основою  комплексу реалізації 
цих послуг є інформаційно-комунікаційні мережі (ІКМ). Для досягнення глобальної 
доступності, реалізації вимог ринку інформаційних послуг, потрібна така архітектура 
мережі, яка компромісно оптимізувала б діюче устаткування з новими технологіями. Ці 
вимоги  сприяли та визначили створення глобальної інформаційної інфраструктури, 
платформою якої є концепція мереж майбутнього (FutureNetwork). 

Оцінка нинішнього стану ІКМ України приводить до незаперечного висновку: 
перспективи визначаються тим, наскільки продумано та зважено буде створена система 
управління (СУ), яка використовує потенційні можливості наявних традиційних ІКМ, та 
надає всі види телекомунікаційних послуг з високою якістю та належною вартістю.  

Якщо в нормальному режимі принципи побудови СУ розроблені, то в кризовій ситуації 
СУ повинна володіти наступними ознаками: розвинутими функціональними можливостями; 
конкурентоспроможністю; строгою вимогливістю до забезпечення захисту інформації; 
високою надійністю та точністю; розосередженістю на великій території. За прогнозом, 
кількість управляючої інформації в таких системах буде різко зростати з наданням послуг, 
внаслідок чого СУ може поглинути основну мережу. 
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Сьогодні, як ніколи, спостерігається загострення стану та інтенсифікація появи і 
ускладнення кризових ситуацій (КС): природного, техногенного, воєнного та іншого 
характеру. За результатами проведених досліджень зроблено висновок про необхідність 
нового підходу до теорії і практики побудови сучасних систем управління ІКМ у КС.  

Під кризовою ситуацією [1] розуміємо сукупність динамічно змінюваних оцінок 
(результатів аналізу, узагальнення) множини фактів і зв’язків між ними, що складаються з 
причин і наслідків, залежних від подій, що відбуваються, і процесів, які приводять до 
складних чи фатальних наслідків. 

Виникає необхідність нового підходу до системи ефективного управління у кризових 
ситуаціях [2, 3], яка полягає в ідеології протидії їй на довгострокову перспективу та містить: 
забезпечення у мирний і надзвичайний час надійного захисту населення, об'єктів і території 
держави від аварій, катастроф та стихійних лих; створення і підтримка високого ступеня 
готовності територіально розподілених систем зв'язку, оповіщення, інформації та 
автоматизованого управління, сил та засобів на основі сучасних та перспективних 
технологій, державних й оперативних резервів; проведення постійного моніторингу як 
технічних параметрів контрольованих об’єктів, так й екологічно небезпечних: об’єктів з 
критичною структурою (сховища, виробництва), місця скупчення людей, критичні до 
виникнення КС на території (прикордонні, аеропорти, енерго-, водо-, тепло-, газо- 
магістралі), критичні об’єкти державної системи управління тощо. Це, в свою чергу, 
потребує розробки методів ефективного управління ситуаційним ІКК на регіональному рівні та 
забезпечення організації взаємодії різних служб (підрозділів) оператора регіонального рівня  із 
застосуванням процесу моніторингу при виникненні КС. 

 
Аналіз досліджень та публікацій. У роботах зарубіжних і вітчизняних учених, таких як 

Марков JI., Портер М., Пилипенко В., Лемешко О.Е., Поповський В.В., Климаш М.М., 
Аріпов М., Беркман Л., Стеклов В., Варакін Л., Захаров Г., Гуткін Л., Батіщев Д., 
Красовський О., Поспєлов Г., Шеннон К., Шахгільдян В., Шнепс М., Блек Ю., Гандел Р., 
Девід Е., Болгер Дж., Сігалл А. та інших, представлені моделі управління та варіанти 
розробки й впровадження різноманітних методів, моделей та алгоритмів для вирішення 
протиріч між динамікою трафіка та фізичними можливостями ІКМ в умовах прогнозованих 
просторово-часових та кількісно-якісних характеристик джерел інформації, які в 
нормальному режимі забезпечують величину відхилення параметрів від норми, що 
характеризують стан мережі не більше допустимих значень. Однак, при виникненні КС, 
враховуючи в тому числі неоднорідність за поколіннями і можливостями засобів ІКМ, 
неадекватність до динаміки змін, система управління ІКМ не може гарантувати виконання 
функції за призначенням. Також в роботах Цвіркуна А.Д., Кузьміна І.В., Зіатдінова Ю.К., 
Баранова Г.Л., Брахмана Т.Р., Бусленко Н.П., Вороніна А.М., Черняка В.С., Чурова Е.П., 
Вермішева Ю.Х., Антушева Г.С та інших, розглянуто  синтез складних багатопозиційних 
інформаційних систем (ІС) та систем накопичення цільової інформації, визначена їх 
структура й параметри, але не передбачено отримання аналітичної розв’язку із врахуванням 
зовнішніх умов та гнучкого об’єднання вимірювачів в єдину систему.  

Виходячи із зазначеного  актуальною є задача розробки методів структурно-
параметричного синтезу складних розподілених ергатичних інформаційних систем 
моніторингу та накопичення цільової інформації на основі багатокритеріального аналізу для 
всебічного врахування впливу зовнішніх факторів та відображення поточної ситуації в 
структурі синтезуємої системи. 

Складовим елементом системи управління ІКС є система моніторингу (СМ), до складу 
якої входять: сенсори; центр накопичення і обробки інформації з сукупністю 
автоматизованих робочих місць (АРМ), на яких працює оперативний склад; спеціалізоване 
програмно-математичне забезпечення; телекомунікаційні засоби [1, 2, 4].  

Категорія і тип КС визначають теоретичні підходи до реалізації процесів управління та 
їх практичного застосування в межах єдиної системи – єдиного інформаційного середовища 
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– загального інформаційно-комунікаційного кластеру (ІКК), який є сукупністю локальних 
регіональних ІКК (формалізована концентрація територіально-розподілених інформаційно-
комунікаційних об’єктів, систем), технологічно пов’язаних за метою, місцем, часом, 
спільними задачами. Методи і засоби координованих ефективних рішень по управлінню ІКК 
забезпечують надання інфокомунікаційних послуг користувачам із заданою якістю, в межах 
певних зон (районів) у будь-який час – ситуаційних (локальних, регіональних) ІКК, з їх 
характерними ознаками в умовах виникнення КС та підтримує усі види трафіку (дані, мова, 
відео). Управління сучасними інфокомунікаійними мережами (ІКМ), побудованими на 
принципах мереж наступного покоління, є необхідним етапом при організації управління і 
створенні автоматизованої системи управління з обліком забезпечення заданого рівня 
функціональної надійності [5]. Надійність функціонування локального ситуативного ІКК 
знаходитися в прямій залежності від інформаційної завантаженості каналу зв’язку, тобто від 
параметрів потоку заявок, що поступають у систему. 

Сучасні системи управління (СУ) спрямовані на формування, модифікацію і 
саморозвиток єдиного інформаційного простору де відбуваються процеси моніторингу. Цим 
дотягнеться всебічна інформаційна обізнаність про поточну ситуацію для своєчасного 
виявлення, локалізації і нейтралізації КС. СУ слід розглядати не стільки як складну, а як 
велику систему, що і породжує значну інформаційну надмірність, високу щільності потоку 
КС та динаміку зміни поточної обстановки, де впроваджена ідеологія відкритих, 
розподілених, складних, ергатичних інформаційно-керуючих систем інваріантних за своєю 
структурою до ієрархічного рівня моніторингу і споживачів інформації.   

Функціональною основою побудови СМ є циклічність етапів: 
Observation / спостереження (збір інформації від внутрішніх і зовнішніх джерел про КС); 
Orientation / орієнтування (формування множини можливих варіантів розвитку КС і оцінка 
кожного із них по сукупності критеріїв); Decision / рішення (вибір найкращого плану дій); 
Action / дія (практична реалізація вибраного плану дій у формі управління процесами збору і 
обробки інформації чи структурами, що спрямовують свою діяльність на усунення КС). Така 
циклічність забезпечує впровадження моделі незалежного функціонування підсистем СМ та 
виконання цільових завдань у реальному часовому масштабі з доступністю отриманої 
інформації для усіх рівнів ієрархії вертикальних та горизонтальних зв’язків у системі з 
можливістю розмежування доступу. Технологічно побудова відомих СМ орієнтована на 
формуванні статичної надмірної структури системи і алгоритмів їх функціонування з 
рівномірним розподілом завдань між усіма її складовими та вибірковістю елементів лише за 
їх призначенням і ієрархією горизонтально-вертикальних зв’язках. 

При здійсненні моніторингу визначених об’єктів використовується декілька методів 
отримання первинної та вторинної інформації. 

Методи отримання первинної інформації реалізуються через безпосереднє 
спостереження на відповідних станціях, постах і т.д. Дані про об’єкти моніторингу (ОМ) 
отримують також і за допомогою дистанційних засобів спостережень. 

Методи отримання вторинної інформації полягає в упорядкуванні та обробки 
первинної інформації. Результати фіксують у вигляді карт, таблиць, графіків. Для 
акумулювання та узагальнення інформації використовують географічні інформаційні 
системи (ГІС), що включають спеціальні пакети прикладних програм, системи управління 
базами даних (СУБД), об'єднані з аналітичними засобами для роботи з просторовою 
інформацією. 

 

Контроль параметрів об’єктів моніторингу. Контроль параметрів ОМ з метою 
виявлення, ідентифікації та локалізації КС має забезпечити виконання вимог до сенсорного 
поля СМ: можливість повного охоплення усіх заданих зон (районів) ризику; отримання 
інформації про зміну контрольованих параметрів та перевищення ними порогових рівнів в 
масштабі часу близькому до реального і з необхідною точністю вимірювання; 
масштабованість сенсорного поля (можливість легкого розширення до заданих масштабів без 
зміни мережної інфраструктури); достатня щільність первинних вимірювальних пристроїв. 
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Склад технічних засобів моніторингу визначається типом ОМ і може здійснюватись з 
використанням технічних інформаційно-вимірювальних засобів (систем, комплексів), які 
класифікуються за типом контрольованого параметру, базуванням, принципами 
вимірювання та визначення контрольованих параметрів, технологічним виконанням, 
базуванням і таке ін. Можна навести приклад технічних засобів моніторингу, що 
використовуються для контролю параметрів ОМ і можуть формувати сенсорну частину СМ. 

1. Системи та засоби визначення місцеположення статичних чи динамічних ОМ: 
радіолокаційні засоби; радіопеленгаційні засоби; навігаційні системи; засоби прийому та 
обробки радіосигналів, тощо. 

2. Системи та засоби видового спостереження за ОМ: оптикоелектронні системи 
спостереження; системи відеоспостереження, тощо; 

3. Різного класу датчики чи вимірювачі контрольованого параметру: датчики руху; 
радіологічного контролю; пожежної безпеки, тощо. 

Ефективність будь-якого засобу чи методу спостережень і контролю за ОМ оцінюється 
наступною сукупністю показників: селективністю і точністю визначення; відтворюваністю 
отримуваних результатів; чутливістю визначення; межами виявлення елементу; 
динамічністю (періодом часу вимірювання, обробки та аналізу результатів). 

Сучасні системи моніторингу використовують у своєму складі, як правило, інтегрований 
перелік первинних джерел. Для організації функціонування СМ з контролем виникнення КС 
переважним для застосування є підхід віддаленого моніторингу або телеметрії, в яких 
сенсорні елементи, що отримують первинну інформацію, знаходяться безпосередньо на 
контрольованих об'єктах, а центр управління системою є віддаленим від них на значну 
відстань. Це вимагає організації каналів зв’язку, які за типом поділяються на: 

– радіоканальні системи, застосовуються для моніторингу в першу чергу об'єктів, які 
не мають кабельної інфраструктури; 

– системи моніторингу на основі провідних ліній, які використовують як канал зв'язку 
міську телефонну мережу; 

– системи моніторингу на основі каналів мереж мобільного зв’язку (GSM, CDMA) ; 
– системи моніторингу на основі локальної мережі (Ethernet); 
– багатоканальні системи моніторингу.  

Отже, види і завдання моніторингу, вимоги до побудови сенсорного поля СМ, 
інтегроване застосування декількох типів вимірювальних засобів з віддаленим доступом в 
сучасних системах моніторингу об’єктів для всебічної ситуаційної обізнаності про його стан 
і оперативного виявлення КС призводить до появи апріорної невизначеності джерел 
інформації за їх просторовим розташуванням, часовими параметрами функціонування, 
складом, типом вихідної інформації, точністю, достовірністю, оперативністю та повнотою 
отримання первинних даних. 

 

Методи обробки інформації в системах моніторингу. Обробка інформації в системах 
моніторингу передбачає отримання оцінок вимірювальних даних (параметрів стану ОМ) за 
масивами експериментальних даних для моніторингу та прогнозування динаміки змін КС. Це 
реалізується з використанням статистичних алгоритмів обробки експериментальних даних і 
на основі аналітичних моделей, узгоджених за параметрами з конкретним процесом  [6...8]. 
Для ефективної реалізації цільових завдань СМ розроблено підхід до побудови нелінійних 
математичних моделей досліджуваних процесів, що потребує розширення можливостей 
диференціальних перетворень (ДП) у напрямку побудови математичних моделей за 
експериментальними даними з урахуванням переваги нетейлорівського базису. 

ДП у загальному випадку – це функціональні перетворення вигляду: 
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де      t  – значення аргумента, за якого виконується перетворення;    Z k  – дискретна 
функція цілочислового аргумента 0,1, 2,k   ;    H  – відрізок аргумента, на якому 
розглядається функція  tz ;     ,f t c  – відновлювальна або апроксимуюча функція;    

c – сукупність вільних коефіцієнтів іc . 
Вираз (1) визначає пряме перетворення, яке дозволяє за оригіналом  z t  знайти 

зображення  Z k . Обернене перетворення, що відновлює оригінал  tz  у вигляді 

апроксимуючої функції, визначається виразом (2). Відповідно позначення   *...
t

P ,   *
1 ...

t
P   

характеризують пряме й обернене ДП функції, що забезпечують отримання її прямих і 
обернених Р-моделей. Диференціальне зображення  Z k  називають диференціальним 

спектром або P-спектром, а значення функції  Z k  за конкретних значень аргумента k -
дискретами диференціального спектра або P-дискретами. У найпростішому випадку 
відновна функція  ,f t c  має вигляд багаточлена, а відновлення оригіналу зводиться до 
підсумовування дискрет P-спектра у вигляді відрізка ряду Тейлора. ДП в цьому випадку 
називають основними, або диференціально-тейлорівськими. Для розширення можливостей 
використання, отриманих методом ДП розв’язків запроваджено відновлення оригіналів у 
вигляді довільних апроксимуючих функцій. У такому разі ДП називають нетейлорівськими 
(ДНП). Для ДНП вільні коефіцієнти ic  відновної функції ( , )f t с  визначаються двома 
способами: методом балансу диференціальних спектрів (БДС) та методом мінімізації 
нев’язки. Метод БДС полягає в розв’язанні системи рівнянь шляхом прирівнювання 
однойменних дискрет початкової )(tz  та апроксимуючої ( , )f t с  функцій: 

         * *, ,
t t

P z t Z k F k c P f t c   ,     (3) 

де   ,F k c  – ДС апроксимуючої функції, а символи  ,  тут і надалі позначають 
відповідність між оригіналом та зображенням функції. 

Визначення вільних коефіцієнтів ic  методом мінімізації нев’язки ( )t  між початковою й 
апроксимуючою функціями за обраним критерієм має вигляд: 

               * *, , min
t t

P z t Z k P f t c F k c P t E k              ,     (4) 

де    ),()( ckFkZkE   характеризує ДС нев’язки.  
Із погляду перенесення властивостей моделі )(tz  на апроксимуючу функцію ( , )f t с  

метод БДС можна назвати критерієм «сильного» наближення, тобто повне перенесення 
властивостей початкової моделі на апроксимуючу. На відміну від БДС вираз (4) є критерієм 
«м’якої» апроксимації. Дискрети апроксимуючої функції, які використовуються для 
визначення вільних коефіцієнтів ic  за Р-спектром початковій функції, називають 
визначальними. Застосування методу ДП для побудови математичних моделей досліджуваних 
процесів майже повністю обмежується суто теоретичним підходом, тобто застосовується 
лише для визначення теоретичних аналітичних моделей досліджуваних процесів.  

 

Висновки. Таким чином, вирішення актуальної наукової проблеми розробки 
методологічного забезпечення організації комплексного моніторингу, управління процесами 
збору і обробки даних при апріорній невизначеності джерел інформації за їх просторовим 
розташуванням, часовими параметрами функціонування, складом, типом вихідної 
інформації, точністю, достовірністю, оперативністю та повнотою отримання первинних 
даних, кількісного та просторово-часового розподілу споживачів результатів моніторингу в 
умовах інформаційної надмірності, значної динаміки зміни обстановки і щільності потоку 
КС об’єктивно призводить до необхідності організації глобально-локального, просторово-
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рознесеного моніторингу об’єктів та управління у відповідності до КС, що виникла, та за 
запитами споживачів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації в межах єдиної 
системи – загального ІКК через розв’язок часткових завдань: 

– створення теоретичних засад ситуативного синтезу СМ об’єктів в умовах апріорної 
невизначеності просторово-часової локалізації первинних джерел; 

– розвиток теорії побудови систем раціонального управління діями осіб присутніх у 
небезпечних зонах та на об’єктах, а також підрозділів, призначених для реагування та 
ліквідації наслідків КС; 

– багатокритеріальний структурний синтез розподіленої мережної архітектури СМ 
об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації; 

– розвиток теорії нелінійної обробки вимірювальної інформації в СМ; 
– удосконалення методики вироблення рішень в СМ та ідентифікації КС; 
– розвиток теорії синтезу інтелектуальних пристроїв вимірювань СМ; 
– створення на основі вказаних теоретичних засад сервісно-орієнтованих СМ об’єктів 

в умовах апріорної невизначеності джерел інформації. 
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УДК 621.391 
 

Тарбаєв С. І., к.т.н.;   Макаренко А. О., к.т.н.   
 

ДО НОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА КАНАЛИ IP МЕРЕЖІ 
 

Tarbayev S. I., Makarenko A. O. About normalization of load on the channels of IP network. 
When passing all kinds of communication on packet-switched network becomes very important task of 
ensuring the quality of packet transmission (QoS). Without its solution is impossible to ensure the quality 
of interactive multimedia communication at the level of the existing circuit-switched networks. For IP 
networks there are rules on the parameters of QoS, developed by the ITU and 3GPP. These regulations set 
the parameters for the entire network –- "from end to end." In practice, the problem arises of how to 
ensure the implementation of these standards, namely, how to regulate the operation of the network 
components – links, switches - to fulfill the norms for the whole network. Recommendation ITU Y.1542 
considered approaches to solving this problem. One approach is a fixed division of norms into parts and 
applying them to the individual network elements. Based on this approach in an article calculated the 
permissible degree of load on the links of IP network, based on the conditions of implementation of ITU 
Y.1541 standard norms on the entire network. This technique was used summation quality parameters set 
out in Appendix X to Recommendation Y.1541. As an example, based on the norms on the parameters of 
delay variation and packet loss of the recommendation Y.1541, calculated permissible degree of load on 
the links between nodes of an IP network, which operates in accordance with the policy Best Effort 
Delivery. Acceptable degree dependent on the bandwidth and the transmission buffer volume at the node. 
For low bandwidth, permissible load on the links is determined by the permissible delay variation and for 
large bandwidth, above a certain value – by the permissible packet loss. The position of a boundary point 
increases with increase size of buffer. 

Keywords: quality packet transmission, parameters QoS, standards QoS, permissible load on the 
channel, IP network 

 
Тарбаєв С. І., Макаренко А. О. Про нормування навантаження на канали IP мережі. Для 

IP мереж існують норми на параметри QoS, розроблені організаціями ITU та 3GPP. Ці норми 
встановлюють параметри на усю мережу – “з кінця в кінець”. На практиці виникає задача, яким 
чином забезпечити виконання цих норм, а саме, яким чином регулювати роботу складових мережі 
– каналів, вузлів – для утримання сумарних норм на усю мережу. У статті проведений розрахунок 
припустимого навантаження на канали IP мережі, виходячи з умови виконання норм стандарту 
ITU Y.1541 на усю мережу та при фіксованому розподілі норми на частини із застосуванням їх до 
окремих елементів мережі. 

Ключові слова: якість передавання пакетів, параметри QoS, норми на QoS, припустиме 
навантаження на канали, IP мережа 

 
Тарбаев С. И., Макаренко А. А.  О нормировании нагрузки на каналы IP сети. Для IP 

сетей существуют нормы на параметры QoS, разработанные организациями ITU и 3GPP. Эти 
нормы устанавливают параметры на всю сеть – “из конца в конец”. На практике возникает задача, 
каким образом обеспечить выполнение этих норм, а именно, каким образом регулировать работу 
составляющих сети – каналов, узлов – для выполнения суммарных норм на всю сеть. В статье 
проведен расчет допустимой нагрузки на каналы IP сети, исходя из условий выполнения норм 
стандарта ITU Y.1541 на всю сеть и при фиксированном разделении  нормы на части с 
применением их к отдельным элементам сети. 

Ключевые слова: качество передачи пакетов, параметры QoS, нормы на QoS, допустимая 
нагрузка на каналы, IP сеть 

 
При переході усіх видів зв’язку на мережі з комутацією пакетів важливе значення 

набирає задача забезпечення якості передавання пакетів (QoS). Без її вирішення неможливо 
забезпечити якість інтерактивного мультимедійного зв’язку на рівні теперішніх мереж з 
комутацією каналів. Міжнародною спільнотою розроблені стандарти на якість передавання 
пакетів по IP мережам [1, 2]. Ці стандарти дають норми на параметри QoS для усієї мережі, 
тобто для передавання “з кінця в кінець” [3]. 

На практиці постає задача, яким чином забезпечити виконання цих норм, а саме, яким 
чином регулювати роботу складових мережі – каналів, вузлів – для виконання сумарних 
норм на усю мережі. У документі ITU [4] розглянуті підходи до вирішення цієї проблеми. 
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Один з підходів полягає у фіксованому розподілі норми на частини та застосуванні їх до 
окремих елементів мережі. 

Головним чинником погіршення параметрів QoS в IP мережі є черги у буферах 
передавання вузлів (маршрутизаторів) мережі. Зміни довжини черг призводять до варіації 
затримки, переповнення буферів – до втрат пакетів. Параметри погіршуються при 
збільшенні завантаження каналів. Тому основною є задача розрахунку норми завантаження 
каналу, що з’єднує два вузли, виходячи з умови виконання мережевих норм на  
параметри QoS стандарту Y.5141. 

 
Розрахуємо припустимий ступень завантаження міжвузлового каналу зв’язку для IP 

мережі з політикою передавання Best Effort Delivery та залежність ступеню від пропускної 
спроможності каналу з умовою забезпечення мережевих норм на параметри QoS. 

На якість мультимедійного зв’язку головним чином впливають такі параметри QoS: 
середня затримка пакетів (IP Packet Transfer Delay – IPTD), варіації затримки пакетів  
(IP Packet Delay Variation – IPDV) та коефіцієнт втрат пакетів (IP Packet Loss Ratio – IPLR). 
Міжнародні норми на параметри QoS “з кінця в кінець” (тобто від стику з кінцевим 
пристроєм на одному кінці мережі до такого же стику на іншому кінці мережі) для IP мереж 
представлені у рекомендації ITU Y.5141 [1]. Стандарт визначає норми для ряду класів. З них 
класи 0 та 1 націлені на інтерактивний мультимедійний зв’язок. Для класу 0 норми складають 
(максимальна припустима величина): для середньої затримки IPTDN – 100 мс, для варіації 
затримки IPDVN – 50 мс, для втрат пакетів IPLRN – 10-3. 

У рекомендації ITU Y.5141 [1] наведена також методика розрахунку мережевих 
параметрів QoS на базі реальних (виміряних) даних якості передавання секцій мережі. 
Скористаємося цією методикою і визначимо норми на вузол мережі. Будемо розглядати 
шлях пакетів через мережу “з кінця в кінець”, як шлях, що складається з трьох ділянок: 
ділянка доступу – магістральна ділянка – ділянка доступу (Рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Шлях пакетів через мережу 
 
При теперішньому стані мережі великих IP мереж (наприклад, Інтернет) головна доля 

втрат якості припадає на ділянки доступу. Приймемо, що на обидві ділянки доступу виділена 
α частина загальної норми (0 < α < 1) і на ділянках доступу пакет проходить N вузлів 
(маршрутизаторів, у сумі для обох ділянок). 

Для втрат пакетів нормується середнє значення. Оскільки при малих величинах втрати 
сумуються, норма на вузол складає 

node
α

NIPLR IPLR
N

       (1) 
 

Варіація затримки визначається [1] як 
 

 IPDV = IPTDupper – IPTDmin  (2) 
 

де IPTDupper   –   1−10–3 квантиль IPTD на оцінюваному интервалі; 
 

IPTDmin  – мінімальна затримка на оцінюваному інтервалі. 
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Варіація затримки обумовлена змінами затримки пакетів у буферах вузлів мережі. 
Мінімальна затримка у буфері вузла  дорівнює нулю. Відповідно до [1] без врахування 
третього моменту розподілу маємо: 

2
upper

1 1

N N

n p n
n n

IPTD d x 
 

        (3) 

де  N – число вузлів (секцій) мережі; 
 dn – середній час затримки у вузлі n; 
 σn – середньоквадратичне відхилення часу затримки; 
 хр – величина, що задовольняє Ф(xp)=p, тут Ф означє стандартну функцію 

нормального розподілу, для p=0,999   хр=3,09. 
Для вузла мережі на основі наведених в [5] співвідношень витікає, що при припущенні 

про експоненціальний розподіл потоку заявок та часу обслуговування (система типу M/M/1) 
середня величина d та средньоквадратичне відхилення σ часу чекання обслуговування, 
відповідно, дорівнюють 

1
1sd t





,       (4) 

 

 2
1st
 








,          (5) 

 

де    ρ – відносне навантаження системи масового обслуговування (відношення інтенсивності 
вхідного потоку заявок λ до інтенсивності їх обслуговування μ); 

ts = 1/μ – середній час обслуговування. 
 

У виразі (5) величина чисельника при  ρ близьких до одиниці дуже близька до одиниці. 
Тому при цікавих для нас значеннях суттєвого завантаження каналу, тобто  ρ > 0,8 (при ρ = 
0,8 чисельник виразу (5) дорівнює 0,979) 

 d  .         (6) 
 

З урахуванням (3), (6) та прийнявши рівний розподіл затримки у вузлах, отримуємо 
припустиму величину середньої затримки у вузлі 

 

node
α

3,09
NIPDVd

N N





.       (7) 

 

Припустиму величину навантаження на канал ρmax1 для отриманого dnode находимо з 
виразу (4). Підставивши значення ts, яке визначається середньою довжиною пакету L і 
пропускною здатністю каналу B  ( ts=L/B ), отримуємо 

max1
node

1 L
Bd

        (8) 

 

Вираз (8) у сукупності з (7) дає значення припустимого відносного завантаження каналу 
з умови не перевищення норми на варіацію затримки пакетів. 

З іншого боку припустиме навантаження на канал визначається втратами пакетів з 
причини переповнення буферу. Для системи M/M/1/N   (N ємність буферу) втрати пакетів 
розраховуються [6, 7] за формулою 
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Припустиму величину навантаження на канал ρmax2 для заданого Ploss можна знайти 
чисельним способом [8...10]. 

Вона визначається нормою на втрати пакетів та нормою на варіації затримки.  
Зі збільшенням пропускної спроможності затримки у буфері зменшуються. Тому при  
малих величинах пропускної спроможності припустиме навантаження  
визначається варіаціями затримки, при великих – втратами пакетів. Величину пропускної 
спроможності Bb, нижче якої припустиме навантаження визначають втрати  
пакетів можна отримати з (8): 

 

 max2 node1  b
LB

d



     (10) 

 
У якості прикладу розрахуємо залежність припустимого ступеню завантаження 

міжвузлового каналу від пропускної спроможності каналу для трафіку класу 0  
(згідно [1]) для таких умов: доля норми на обидві ділянки доступу мережі 80%, число 
вузлів на ділянках доступу 8, розмір буферу 40 пакетів (величина за умовчуванням в 
маршрутизаторах фірми Cisco System з операційною системою IOS), середня  
довжина пакетів 600 байт. Отримуємо, що при зростанні пропускній спроможності  
каналу до 11,8 Мбіт/с відносне припустиме завантаження збільшується і досягає значення 
0,83; далі залишається незмінним. 

На Рис. 2 наведені графіки залежності відносного припустимого завантаження 
міжвузлового каналу від пропускної спроможності каналу при різних обсягах  
буферу (N, пакетів). 

 
 

Рис. 2. Залежність відносного припустимого завантаження міжвузлового каналу від 
пропускної спроможності каналу при різних обсягах буферу (N, пакетів) 
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Висновки. В роботі розрахований, виходячи з норм на параметри QoS рекомендації ITU-
T Y.1541 [1], припустимий ступінь навантаження на міжвузловий канал IP мережі, що 
працює за політикою передавання Best Effort Delivery. Припустимий ступінь залежить від 
пропускної спроможності каналу та обсягу передавального буфера на вузлі. При малих 
пропускних спроможностях припустимий ступінь визначається нормою на варіації затримки, 
при більших пропускних спроможностях, вище деякої граничної точки – нормою на втрати 
пакетів. Положення граничної точки збільшується зі збільшенням обсягу буфера. 
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УДК 681.5(042.3) 
 

Семко В. В., к. т. н.;   Чепіженко В. І., д. т. н.  
 

ПОБУДОВА ОБЛАСТЕЙ КЕРОВАНИХ СТАНІВ ДИНАМІЧНОГО ОБ’ЄКТА 
 

Semko V. V., Chepizhenko V. I. Construction of the guided states areas of dynamic object. The 
mathematical model of  dynamic object moving in spacious supervisions is offered and investigatied. As 
a result of research of mathematical model  threre are certained parameters, which at certainsuppositions 
determine correlations which describe space of the guided status in physical space of movingof 
management object. In the process of research there isdetermined method  of synonymous mutual 
reflection of parameters, that characterizemovingof dynamic object in physicalspace and parameters 
whichdetermine its  conduct in mathematical space. 

On the basis of offered approach possible maximum rejectionsof the dynamic object management 
organs on the certainstages of  its moving to the spacious supervisions are defineted.Possibility of  
definition of the assured management space allows to decide the task of co-operation conflict of 
management object with the opened plural of supervision objects in the limitated conditions.  

As an example for a substantially nonlinear dynamic object (an aircraft) a calculation and formal 
reflection of informative plural of dynamic appearance of the guided and semiguided states  of 
management object is carried out. 

Keywords: mathematical model, space of the assured management, dynamic object, management 
object,  informative plural 

 

Семко В. В., Чепіженко В. І. Побудова областей керованих станів динамічного об’єкта. 
Запропоновано та досліджено математичну модель переміщення динамічного об’єкта в просторі 
спостереження. За результатами дослідження математичної моделі визначено параметри, які при 
певних припущеннях визначають співвідношення, що описують простір керованих станів в фізичному 
просторі переміщення об’єкта управління. В процесі дослідження  визначено спосіб однозначного 
взаємного відображення параметрів, які характеризують переміщення динамічного об’єкта. 

Ключові слова: математична модель, простір гарантованого управління, динамічний об'єкт, 
об'єкт управління, інформаційна множина.  

 

Семко В. В., Чепиженко В. И.  Построение областей управляемых состояний 
динамического объекта. Предложена и исследована математическая модель перемещения 
динамического объекта в пространстве наблюдения. В результате исследования математической 
модели выделены параметры, которые при некоторых допущениях определяют соотношения, 
которые описывают пространство управляемых состояний в  физическом пространстве 
перемещения объекта управления. В процессе исследования определен способ однозначного 
взаємного отображения параметров, характеризующих перемещение динамического объекта.  

Ключевые слова: математическая модель, пространство гарантированного управления, 
динамический объект, объект управления, информационное множество 

 
Вступ. Постановка задачі. Проблема керованості динамічних систем (ДС) є 

самостійним напрямком теорії управління [1...4]. Незважаючи на отримані в останній час 
результати для нелінійних ДС [5...7], проблема керованості залишається невирішеною. 
Досить важкою ця проблема залишається для нелінійних власно-нестійких ДС та динамічних 
об’єктів (ДО), область керованості яких за умов обмежень на управління та фазові змінні за 
математичною моделлю не займають повністю простір станів ДС або ДО і має границю. 

При дослідженні функціонування ДС та ДО з застосуванням математичної моделі 
визначається сукупність параметрів та їх кількісних характеристик, які при певних 
припущеннях визначають співвідношення між ними і описують функціонування реальної ДС 
та ДО в фізичному просторі переміщення. В такому разі встановлюється однозначне взаємне 
відображення параметрів, які характеризують переміщення ДС та ДО в фізичному просторі 
та параметрів, які визначають поведінку ДО в математичному просторі. В якості об’єкту 
дослідження обрано літальний апарат (ЛА) з визначеною математичною моделлю [8, 9].  

Однією з центральних задач вирішення конфлікту в технічних системах [4, 10] є 
забезпечення цілісності та ціледосяжності щодо управління ДО за умови забезпечення 
організованої ДС, яка складається з цілісних ДО, які є учасниками конфлікту.  

Метою рішення задачі конфлікту є забезпечення цілісності ДС та ДО, які знаходяться в 
стані неорганізованого конфлікту, при збереженні цілей їх переміщення в просторі 
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спостереження (ПС). В такому разі ДО є об’єктом управління (ОУ) в ергатичній системі 
управління (ЕСУ), яка переміщується в ПС згідно синтезованих стратегій управління. В 
такому разі ЕСУ забезпечує адаптивне управління ДО в умовах конфлікту та невизначеності 
при забезпеченні основних принципів організмічної теорії ергатичних систем [1, 3, 4]. 

В такому разі важливим є забезпечення функціонального гомеостазису ЕСУ ДО як 
адаптивної системи з перестроюваною структурою із збереженням необхідного гомеостазису 
та доцільності переміщення ОУ в ПС. Синтез стратегії управління ДО визначається 
областями припустимих значень параметрів, які входять в математичну модель ДО.  

З метою синтезу управлінь для ЕСУ ДО необхідно визначити його властивості шляхом 
побудови динамічного образу простору керованих та напівкерованих станів  ОУ шляхом 
дослідження властивостей математичної моделі. В разі моделювання переміщення ОУ в ПС 
системою диференційних рівнянь дослідження властивостей простору управління ОУ 
здійснюється шляхом аналізу властивостей системи диференційних рівнянь, які описують 
переміщення істотно-нелінійного ДО. Простір рішень є безперервним, а рішення для ЕСУ 
ДО обираються за критерієм, який враховує особливості переміщення ергамату в ПС. 

Актуальним є синтез алгоритмів розрахунку та формального відображення динамічного 
образу простору керованих та напівкерованих станів  ОУ [11]. При перерізі динамічного 
образу простору керованих та напівкерованих станів  ОУ площинами параметрів управління 
отримаємо відображення перерізу, який можна дослідити та обрати управління ЕСУ ДО [12].  
Перерізи  простору відображають множину можливих різноманітностей інваріантних 
функціональних поведінко ДС та ДО. Відображення динамічного образу простору керованих 
та напівкерованих станів  ОУ має особливе значення при побудові ергатичних систем 
інтелектуального управління ДО при вирішенні задачі конфлікту взаємодії з відкритою 
множиною об’єктів спостереження в умовах обмежень та невизначеності.  

Метою дослідження є опис алгоритмів розрахунку та формального відображення 
інформаційної множини динамічного образу керованих та напівкерованих станів  ОУ на 
прикладі істотно-нелінійного ДО, яким є ЛА. 

 
Розв’язання задачі. Динамічний образ простору керованих та напівкерованих станів  

нелінійного ОУ в перерізах простору площинами параметрів та управлінь в загальному 
випадку представляє геометричне місце усіх оптимальних траєкторій, побудованих в 
відповідному фазовому просторі.  За умови безперервного управління динамічний образ 
простору керованих та напівкерованих станів може розглядатись як простір гарантованого 
управління ДО  [7, 10, 11, 13].  

В загальному випадку динаміку просторового руху ДО та керуючі впливи опишемо 
системою рівнянь, які визначаються вимогами міцності та складністю управління 
просторовим рухом ОУ. 
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де },,...,{)( 1 tvvtV r  – множина параметрів математичної моделі;   },,...,,,...,{)( 11 tvvuutU rrnr   
– множина керуючих впливів;   n кількість рівнянь;   r кількість параметрів. 

Границі областей управління динамічного образу простору керованих та напівкерованих 
станів нелінійного ОУ визначимо на прикладі математичної моделі просторового 
переміщення ЛА [8, 9]. 

Визначимо множини параметрів, які впливають на переміщення ДО за напрямками в 
тримірній ортогональній системі координат, яка є зв’язаною з ДО. 
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В такому разі диференційні рівняння системи (1) можна представити у вигляді:  
( , , ); ( , , ); ( , , ),X Y Z

X Y Z
P F X Y Z P F X Y Z P F X Y Z          (3) 

де 
X

dXP
dt  , 

dt
dYP

Y
 , 

dt
dZP

Z
 , ( XP , YP , ZP ) – множини значень параметрів для зміни 

напрямку переміщення ДО вздовж відповідних вісей зв’язаної системи координат ОУ.  
Визначимо систему рівнянь (3), яка описує поведінку ДО при наявності керуючого 

пристрою для системи інтелектуальної управління (СІУ) або ЕСУ у вигляді  
( ); ( ); ( ).X X Y Y Z Z

X Y Z
P K P X P K P Y P K P Z 


      .     (4) 

В співвідношенні (4) XK , YK , XK  є коефіцієнтами передачі регулятора СІУ або ЕСУ, 
які враховують вимоги щодо якості процесу управління ДО. 

Визначимо співвідношення для розрахунку простору значень припустимих кутових 
швидкостей при просторовому переміщенні ЛА. За математичною моделлю просторового 
переміщення ЛА  [8] маємо: 
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,                               (5) 

де:       xJ , yJ , zJ  – проекції головного моменту інерції на вісі координат;  S  – площа крила;  
l  – довжина крила;  V – модуль вектора швидкості;   щільність повітря;   
Ab довжина середньої аеродинамічної хорди крила;  ст

xm , ст
ym , ст

zm , вр
xm , вр

ym , вр
zm – 

проекції моментів, які визначають обертання ЛА навколо центра мас. 
Моменти в співвідношенні (5) згідно математичній моделі просторового переміщення 

ЛА залежать від певних параметрів:    – кут атаки;     – кут ковзання;  н  – кут відхилення 
керма напрямків;   е – кут відхилення елеронів;   і  – кут відхилення інтерцепторів; 

x , y , z – проекції вектора кутової швидкості;   ст – кут встановлення стабілізатора. 
Згідно моделі просторового переміщення ЛА маємо: 
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.   (6) 

Представивши співвідношення (4) з врахуванням співвідношення (5) визначимо 
значення припустимих кутових швидкостей ЛА: 
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.   (7) 

Обчислення множин припустимих значень кутових швидкостей 
x

P , 
y

P , 
z

P при 
переміщенні ЛА здійснюється послідовно для кожного моменту часу переміщення ОУ. 
Тобто з моменту початку процесу управління ДО 0t  до моменту закінчення процесу 
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управління kt  маємо співвідношення, яке визначає динаміку зміни множини припустимих 
кутових швидкостей в часі за умови приналежності управління ДО за математичною 
моделлю згідно співвідношення (1):  

     0 0 0( ),..., ( ) ; ( ),..., ( ) ; ( ),..., ( )
x x x y y y z z zk k kP P t P t P P t P t P P t P t           .  (8) 

Побудова множин припустимих значень кутових швидкостей при переміщенні ДО для 
моменту часу it  може бути визначена як 

0 0 0

( ) ( ); ( ) ( ); ( ) ( )
x x y y z z

i i i

i j i j i j
j j j

P t P t P t P t P t P t     
  

  

     .           (9) 

Співвідношення (8) і (9) визначають різноманітність стратегій управління ДО. За 
співвідношенням (9) фактично отримуємо багатомірний конус простору станів та 
гарантованого управління ДО. 

Обчислення значень припустимих кутових швидкостей та прискорень здійснюється для 
множини припустимих швидкостей та висот для певних режимів польоту ЛА та можливих 
значень параметрів управління ДО. Слід зазначити, що розмір та форма простору 
гарантованого управління ЛА залежить від показників якості процесу управління 

x
K , 

y
K ,

z
K для кутових швидкостей, які входять в співвідношення (7). 

Значення кутових швидкостей x , y , z  , які визначають з співвідношень (5) та (7), 
надалі використовуються для розрахунку значень інших істотних змінних, які визначають 
переміщення ЛА. 

Гомеостатичність управління ДО визначаються співвідношенням (9) за умови: 
     0 0 0( ) , ,..., ; ( ) , ,..., ; ( ) , ,...,

x y zi i k i i k i i kP t t t t P t t t t P t t t t  
             .   (10) 

Співвідношення (10) описую умову безперевності простору гарантованого управління 
ДО в режимі стабілізації переміщення ОУ. 

За імітаційним експериментом, який було проведено на моделі просторового 
переміщення сучасного ЛА, було отримано результати, представлені на Рис. 1.  

 
Рис. 1. Зміни в часі кутової швидкості тангажа x та кута атаки  . 

 
При моделюванні в якості опорного переміщення було обрано прямолінійний 

горизонтальний політ. В якості вихідних значень розрахованих параметрів просторового 
переміщення ЛА було обрано кутову швидкість тангажа x та кут атаки  , а параметром 
управління обрано відхилення керма висоти в .   
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За обчисленими даними, які представлено на Рис.1, було отримано фазову траєкторію в 
перерізі простору керованих станів для параметрів x та   (Рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Фазова траєкторія x та  в перерізі простору керованих станів ЛА. 
 
Множина фазових траєкторій може бути отримана в процесі здійснення  

перебору в границях обмежень на значення параметрів системи (1) та можливих  
керуючих впливів на ДО. 

 
Висновки. За результатами дослідження функціонування ДС та ДО з застосуванням 

математичної моделі визначено параметри, які при певних припущеннях визначають 
співвідношення між ними і описують простір керованих станів в фізичному просторі 
переміщення ОУ. При цьому визначено спосіб однозначного взаємного відображення 
параметрів, які характеризують переміщення ОУ в фізичному просторі та параметрів, які 
визначають поведінку ДО в математичному просторі. 

Запропонований підхід дозволяє визначати припустимі граничні відхилення органів 
управління ДО на певних етапах переміщення ОУ в просторі спостереження. 

Можливість визначення простору гарантованого управління ДО дозволяє вирішувати 
задачу конфлікту взаємодії ОУ з відкритою множиною об’єктів спостереження в умовах 
обмежень.  

В такому разі синтез стратегій управління для СІУ та ЕСУ ДО може здійснюватись за 
методом інтегрального усікання варіантів [14...16] для певної моделі конфлікту [17, 18]. 

В якості прикладу для істотно-нелінійного ДО, яким є ЛА, здійснено розрахунок та 
формальне відображення інформаційної множини динамічного образу керованих та 
напівкерованих станів  ОУ. 
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УДК 621.382 
 

Максимов В. В., к.т.н.;     Кравченко Д. О., магістрант;  Литвин О. О., студент  
 

АНАЛІЗ ЧАСУ ЗБІЖНОСТІ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ OSPFv2 І OSPFv3 
 

Maksymov V. V.,  Kravchenko D. O., A. Lytvyn O. O. Comparison of convergence time of 
routing protocols OSPFv2 and OSPFv3.   In this work, you can find out results of comparison  
of the convergence time for the routing protocols OSPFv2 and OSPFv3 in the identical terms. 
Convergence time depends on the whole variety of factors, such as: failure detection type, the overall load 
on a network, diameter of a network, load on the central computing unit. Convergence time relies on the 
size and complexity of a network. The best results, which are required to achieve, in terms of 
convergence time, as fast as possible.  For analysis of routing protocols the main step is to choose a 
topology, which will be analyzed. Because, on different layers of the network the whole variety of 
topologies could be used, analysis of one particular topology wouldn't embrace the object of analysis. 
Also, an important thing for analysis is availability or non-availability of alternative routes in the 
topology, and dividing on routed zones. Additionally, fast convergence depends on: time, which is 
required to detect an issue; time to flood LSA packets between neighbors in the network, start executing 
SPF algorithm, time to update routing tables.  

Keywords: routing, OSPFv2, OSPFv3, convergence time 
 
Максимов В. В., Кравченко Д. О., Литвин О. О. Аналіз часу збіжності протоколів 

маршрутизації OSPFv2 і OSPFv3. В даній роботі представлено практичний результат 
дослідження часу збіжності протоколів OSPFv2 і OSPFv3 при підключенні нового 
маршрутизатору до мережі та за однакових умов.  Швидкість збіжності залежить від ряду 
факторів, включаючи тип методу виявлення помилок, завантаженості мережі, діаметр мережі, 
навантаження на центральний процесор. Час збіжності залежить від  розміру і складності мережі. 
У процесі збіжності, бажаний ефект полягає в досягненні якнайшвидшого часу збіжності.  

Ключові слова: маршрутизація, OSPFv2, OSPFv3, час збіжності 
 
Максимов В. В., Кравченко Д. А., Литвин А. А. Анализ времени сходимости протоколов 

маршрутизации OSPFv2 и OSPFv3. В данной работе предоставлен результат исследования 
времени сходимости протоколов маршрутизации OSPFv2 и OSPFv3 при подключении нового 
маршрутизатора и при работе в идентичных условиях. Время сходимости зависит от ряда 
факторов, таких как тип метода выявления ошибок, нагруженности сети, диаметр сети, нагрузки 
на центральный процессор. Время сходимости зависит от размера и сложности сети. Во время 
процесса сходимости, желаемым результатом является самая быстрая сходимость.  

Ключевые слова: маршрутизация, OSPFv2, OSPFv3, время сходимости 
 
1. Вступ. Під збіжністю мережі [1] розуміють процес відновлення (синхронізації) 

таблиць маршрутизації між маршрутизаторами після зміни топології мережі. «Збіг» мережі 
означає, що відбувається розрахунок/пошук альтернативного маршруту за «деякий» 
проміжок часу, який визначається максимальним часом, необхідним для відновлення мережі. 

Згідно [2, 3] збіжність протоколу OSPF може бути розрахована як 
 

Convergence = Failure_Detection_Time + Event_Propagation_Time + 
+ SPF_Run_Time + RIB_FIB_Update_Time ,     (1) 

 

де   Failure_Detection_Time – час, необхідний для виявлення проблем на фізичному рівні 
(наприклад, обрив каналу);  

Event_Propagation_Time – час, необхідний для поширення LSA пакетів  
сусідам в мережі;  

SPF_Run_Time – час, необхідний для запуску розрахунку алгоритму SPF, після 
отримання нових даних;  

RIB_FIB_Update_Time – час, необхідний для оновлення таблиць маршрутизації  
(RIB / FIB). 

 

В [2, 3] розглянуто складові формули (1), але не надано їх аналітичних виразів. 
Розглянемо ці складові для мереж ІРv4 і ІРv6, які використовують протоколи маршрутизації 
OSPFv2 і OSPFv3. 
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Час Failure_Detection_Time, необхідний для виявлення проблем на фізичному рівні, – 
для OSPFv2 і OSPFv3 в середньому складає 100 мс [4, 5]. 

 

Час, необхідний для поширення LSA пакетів сусідам в мережі, може бути знайдений як 
 

Event_Propagation_Time = LSA_generation_delay + LSA_reception_delay + 
+ Processing_Delay + Packet_Propagation_Delay,   (2) 

 

де   LSA_generation_delay – час генерації пакетів LSA;  
LSA_reception_delay – затримка прийому пакетів LSA;  
Processing_Delay – час необхідний маршрутизатору для того, щоб поставити LSA 

повідомлення в чергу на розсилку оновлень іншим маршрутизаторам; 
Packet_Propagation_Delay – час затримки, який залежить безпосередньо від середовища 

передачі даних. 
 

Час генерації пакетів LSA, може бути знайдений як 
 

LSA_generation_delay = initial_interval + hold,    (3) 
 

де     initial_interval – час затримки перед відправкою LSA; 
  hold – час, по закінченню якого LSA буде відправлено іншим маршрутизаторам, якщо 

змін не відбулося. 
Для OSPFv2 і OSPFv3 initial_interval і hold в середньому складають по 100 мс [4, 5]. 
 

Затримка прийому LSA (затримка на прийом та обробку LSA повідомлень, отриманих 
маршрутизатором від сусідів) може бути знайдена як 

 

LSA_reception_delay_IPv4 = lsa_arrival + pacing_retransmission,   (4) 
 

де      lsa_arrival – затримка обробки LSA повідомлень;  
   pacing_retransmission – затримка на повторну обробку LSA повідомлень, що надходять.  
Для OSPFv2 і OSPFv3 lsa_arrival складає в середньому 1000 мс, pacing_retransmission  

–  66 мс [4, 5]. 
 

Час, необхідний маршрутизатору для того, щоб поставити LSA повідомлення в чергу на 
розсилку оновлень іншим маршрутизаторам,  Processing_Delay для OSPFv2 і OSPFv3 складає 
в середньому 33 мс [4, 5].  

Час затримки пакету Packet_Propagation_Delay, який залежить безпосередньо від 
середовища передачі даних,  в найгіршому випадку для  OSPFv2  складає 0,1 с,  а для OSPFv3 
– 0,7 с [4, 5]. 

 

Час запуску розрахунку алгоритму SPF може бути знайдений як 
 

SPF_Run_Time = SPF_Run_Time_Delay + SPF_Run_Time_Calculation,     (5) 
 

де     SPF_Run_Time_Delay – затримка часу запуску алгоритму SPF; 
SPF_Run_Time_Calculation – розрахунок часу запуску алгоритму SPF. Для OSPFv2 час 

SPF_Run_Time_Delay в середньому складає 5 с, час SPF_Run_Time_Calculation – 0,1 с. Для 
OSPFv3 відповідно 10 с і 0,2 с. 

Час оновлення в таблиці маршрутизації RIB_FIB_Update_Time  для OSPFv2 і OSPFv3 
складає в середньому 100 мс [4, 5]. 

Метою даної роботи є перевірка отриманих аналітичних виразів (2)...(5) складових 
збіжності протоколу OSPF і представлення практичних результатів дослідження часу 
збіжності протоколів OSPFv2 і OSPFv3 при підключенні нового маршрутизатору до мережі 
ідентичної топології.  

 
2. Методика дослідження часу збіжності протоколів маршрутизації OSPFv2 та  

OSPFv3. Під час порівняльного дослідження протоколів маршрутизації необхідно виміряти 
залежності часу збіжності від кількості маршрутизаторів та налаштувань таймерів протоколу 
під час підключення нового маршрутизатору.  
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Мета експерименту полягає в визначенні часу, який пройде від моменту підключення 
нового маршрутизатору до моменту його доступності із найбільш віддаленого вузла. 
Враховуючи алгоритм роботи процедури водонаповнення, для даного експерименту 
доцільно застосовувати деревоподібну топологію. Оскільки час збіжності залежить від 
діаметру графу, а кількість службової інформації – від кількості маршрутизаторів та зв’язків 
між ними, результати, отримані для деревоподібної топології, будуть аналогічним для будь 
якої іншої топології із таким самим діаметром та кількістю вузлів.  

Параметрами експерименту виступають: діаметр графу деревоподібної топології, 
кількість відгалужень, внутрішні таймери протоколів.  

Враховуючи практичні розміри автономних систем операторів, доцільно розглядати 
деревоподібні топології із діаметром графа від 1 до 15 та довільним числом відгалужень.  

Для дослідження протоколу OSPFv2 в GNS3 побудовано мережу IPv4, яка зображена на 
Рис. 1. Для дослідження протоколу OSPFv3 було побудовано ідентичну за топологією, але 
іншу за адресним планом мережу IPv6, представлену на Рис. 2.  

Рис. 1. Експериментальна топологія 
для протоколу IPv4 

Рис. 2. Експериментальна топологія для 
протоколу IPv6.  

  
Схема складається із маршрутизаторів R1.1, R1.2, , R1.3 , R1.4, R2.1, R2.2, R3.1, R3.2, 

R3.3, R4.1 які утворюють деревоподібну топологію.  Комутатори SW3, SW4, SW5, SW6, 
SW7, SW8, SW9, SW10, SW11, SW13 імітують Ethernet мережу, якою з’єднані 
маршрутизатори. Всі виміри проводились з маршрутизатора R4.1. 

Методика проведення експерименту:  
 побудувати мережу в GNS3 та налаштувати протокол динамічної маршрутизації, 

який досліджується;   
 почергово відмикати командою shutdown досліджувані маршрутизатори (їх 

інтерфейси) в точках, які були обрані для дослідження.   
 зачекати, доки досліджувана мережа видалиться з таблиці маршрутизатора 

(перевіряється командою <show ip route>, запущеною з привілейованого режиму на будь-
якому маршрутизаторі); необхідно дочекатись, доки видалиться та мережа, де находиться 
адресат команди ping (приклад наведено далі);   

 ввімкнути аналізатор пакетів Wireshark на досліджуваних лініях зв’язку, наприклад 
на лінії зв'язку між досліджуваним маршрутизатором (який буде відмикатись) та іншим 
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(функціонуючим) для перевірки; на Рис. 1 наведено приклад увімкнення аналізатору пакетів  
Wireshark, для випадку дослідження R3.2, позначено точками A та B.   

 за допомогою командної строки на маршрутизаторі, який виконує роль 
експериментатора,  виконати команду «ping <бажаний інтерфейс>  repeat 1000» [6]. Дана 
команда розпочне відправляти ICMP запити до мережі, що підключається; буде надіслано 
1000 запитів; після їх передачі команда ping сама закінчить своє виконання; 

 увімкнути інтерфейс досліджуваного маршрутизатора, включити секундомір;  
 зупинити секундомір при отриманні першого повідомлення-відповіді ICMP 

(протокол, за допомогою якого працює команда ping). Отриманий час – є сумою часу 
збіжності протоколу та часу увімкнення інтерфейсу.   

Цю методику можна застосовувати для дослідження будь-якого протоколу 
маршрутизації.  

 

3. Теоретичне дослідження часу збіжності протоколів маршрутизації OSPFv2 та  
OSPFv3. Для експериментальної топології дослідження протоколу OSPFv2 (Рис. 1) 
запишемо: 

Convergence_IPv4 = Change_Detection_Time_IPv4 + Event_Propagation_Time_IPv4 + 
+ SPF_Run_Time_IPv4 + RIB_FIB_Update_Time_IPv4, 

де Change_Detection_Time_IPv4 = 100 мс, середній час виявлення змін в топології; 
 

Event_Propagation_Time_IPv4 = LSA_generation_delay_IPv4 + 
LSA_reception_delay_IPv4 + Processing_Delay_IPv4 + Packet_Propagation_Delay_IPv4; 
 

LSA_generation_delay = initial_interval + hold = 100 + 100 = 200 мс; 
 

LSA_reception_delay_IPv4 = lsa_arrival + pacing_retransmission = 1000 + 66 = 1066 мс; 
 

Processing_Delay_IPv4 = 33 мс; 
 

Packet_Propagation_Delay_IPv4 = 0,1 с,  (в найгіршому випадку); 
 

SPF_Run_Time_IPv4 = SPF_Run_Time_Delay_IPv4 +  
+ SPF_Run_Time_Calculation_IPv4  = 5 + 0,1 = 5,1 c. 

 

RIB_FIB_Update_Time_IPv4 = 100 мс. 
 

Convergence_IPv4 = 100 + 200 + 1066 + 33 + 100 + 5100 + 100 =  6699 мс = 6,7 с. 
Дані значення показані на скріншоті 1. 
 

Для експериментальної топології дослідження протоколу OSPFv3 (Рис. 2) запишемо: 
Convergence_IPv6 = Change_Detection_Time_IPv6 + Event_Propagation_Time_IPv6 + 

+ SPF_Run_Time_IPv6 + RIB_FIB_Update_Time_IPv6, 
де Change_Detection_Time_IPv6 = 100 мс, середній час виявлення змін в топології; 
 

Event_Propagation_Time_IPv6 = LSA_generation_delay_IPv6 + LSA_reception_delay_IPv6 +  
+ Processing_Delay_IPv6 + Packet_Propagation_Delay_IPv6; 

 

LSA_generation_delay = initial_interval + hold = 100 + 100 = 200 мс; 
 

LSA_reception_delay_IPv6 = lsa_arrival + pacing_retransmission = 1000 + 66 = 1066 мс. 
 

Processing_Delay_IPv6 = 33 мс; 
 

Packet_Propagation_Delay_IPv6 = 0,7 с,  (в найгіршому випадку); 
 

SPF_Run_Time_IPv6 = SPF_Run_Time_Delay_IPv6 + SPF_Run_Time_Calculation_IPv6  =  
= 10 + 0,2 = 10,2 c; 

 

RIB_FIB_Update_Time_IPv6 = 100 мс. 
 

Convergence_IPv6 = 100 + 200 + 1066 + 33 + 700 +10200 + 100 =  12399 мс = 12,4 с. 
Дані значення показані на скріншоті 2. 
Дані формули можуть бути використані для розрахунку часу підключення нового 

маршрутизатора для подібних топологій. 
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Скріншот 1. Основні конфігураційні  
параметри протоколу OSPFv2 

 
 
 
 
 
 
 

Скріншот 2. Основні конфігураційні параметри 
протоколу OSPFv3 

 
4. Практичне дослідження часу збіжності протоколів маршрутизації OSPFv2 та  

OSPFv3.   Для дослідження протоколів маршрутизації важливим етапом є вибір топології 
досліджуваної мережі [7]. Оскільки на різних рівнях мережі можуть застосовуватись різні 
топології, дослідження однієї конкретної топології не буде всебічно охоплювати об’єкт 
дослідження. Важливим для дослідження також є наявність чи відсутність альтернативних 
шляхів у топології та поділ на зони маршрутизації.   

Проведено серію з трьох вимірів для кожного маршрутизатору, який підключається, в 
мережі IPv4 та IPv6. Досліди проводились з маршрутизатору R4.1, який було обрано як 
маршрутизатор, в одній з мереж якого розташований персональний комп'ютер 
експериментатора. Результати наведені в Табл. 1. 

 

Результати досліджень часу збіжності                                 Табл. 1 
Маршрутизатор Виміряний час в мережі IPv4, с. Виміряний час в мережі IPv6, с. 

Серія 1 Серія 2 Серія 3 Серія 1 Серія 2 Серія 3 
R1.3 6,17 6,29 6,83 14,32 13,96 14,15 
R1.1 6,33 6,12 6,27 13,89 13,31 13,38 
R2.2 6,91 7,17 7,28 13,88 14,20 14,03 
R2.1 7,24 7,16 6,73 13,72 14,15 14,09 
R3.3 7,45 7,63 7,25 14,88 15,13 15,2 
R3.2 7,03 6,71 7,15 13,63 14,02 14,12 
R3.1 6,69 7,02 7,34 14,48 13,95 14,07 

Середній час 
збіжності, с 6,89 14,12  

 
Середній час збіжності для протоколу OSPFv2 складає 6,89 с, для протоколу OSPFv3 

відповідно 14,12 с. Відносна похибка відхилення середнього часу збіжності від теоретично 
розрахованого для протоколу OSPFv2 складає 2,89%, для протоколу OSPFv3 – 13,89%. 

Отримані результати показують, що час збіжності в IPv6 більший, ніж в IPv4. Це зв'язано 
з тим, що OSPFv3 використовує інші стандартні параметри для підрахунку найкоротшого 
шляху, а саме параметр SPF_sheduled_delay. Також, заголовки протоколу IPv6 складніші для 
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опрацювання центральний процесором персонального комп'ютеру, на противагу OSPFv2, 
який працює на IPv4, заголовки і структура якого простіші. Для підтвердження теоретичних 
розрахунків було б доцільно провести дослідження на справжньому обладнанні, а не на 
віртуальному. Дані результати можуть бути використані під час розгортання подібних  
мереж [8], які використовують протоколи маршрутизації OSPFv2 і OSPFv3. 

В подальшому планується дослідити залежність часу збіжності від діаметру мережі. 
 
5. Висновки. Швидкість збіжності залежить від ряду факторів, таких як час, необхідний 

для виявлення проблем, час для поширення LSA пакетів сусідам в мережі, час запуску 
розрахунку алгоритму SPF, для оновлення таблиць маршрутизації. 

1). Відносна похибка відхилення результатів моделювання від теоретично отриманих 
досить мала, і дорівнює 2,89% для OSPFv2 та 13,88% для OSPFv3, тому можна 
стверджувати, що отримані формули можна використовувати для підрахунку часу збіжності 
будь-яких мереж, які використовують протокол маршрутизації OSPF.  

2).Час збіжності залежить від  розміру і складності мережі. У процесі збіжності, 
бажаний ефект полягає в досягненні якнайменшого часу збіжності. 

 
Література 
1. Томас М.  Структура и реализация сетей на основе протокола OSPF, том. 2  

/ М. Томас.; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 816с. 
2.  Lapukhov P. “OSPF Fast Convergence” [Електронний ресурс] / Petr Lapukhov.  

// – Режим доступу : http://blog.ine.com/2010/06/02/ospf-fast-convergenc/  
3. Быстрая сходимость OSPF. Таймеры протокола OSPF [Електронний ресурс] :  

// – Режим доступу : http://network-lab.ru/byistraya-shodimost-ospf-taymeryi-protokola-ospf/  
4. J. Moy "OSPF version 2", Network Working Group, Request For Commen2328, april 1998. 

[Електронний ресурс] : // – Режим доступу :https://www.ietf.org/rfc/rfc2328.txt. 
5. R. Coltun, D. Ferguson, J. Moy, "OSPF for IPv6", Network Working Group, Request for 

Comments: 5340, July 2008 [Електронний ресурс] : // – Режим доступу : http://www.rfc-
editor.org/rfc/rfc5340.txt/ 

6. Использование расширенных команд ping и traceroute. [Електронний ресурс] : // – 
Режим доступу : http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/10/107/107540_ext_ping_trace.pdf 

7. Протоколи міжмережної взаємодії : навчальний посібник [Текст] / П. П. Воробієнко, 
В. В Каразей, О. О. Скопа. – Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 1999. – 50 с. 

8. Казакова, Н. Ф. Принципи побудови захищених інтелектуальних мереж  
/ Н. Ф. Казакова // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних 
технологій. – 2009. – Т. 7, № 4.  – С. 381-388. 

 
 

Автори статті 
Максимов Володимир Васильович, кандидат техніччних наук, доцент кафедри 

телекомунікаційних систем, Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», м. Київ.    Тел. +380 (68) 810 40 47.    E-mail:  maksimov46@ukr.net 

 

Кравченко Дмитро Олександрович, магістрант, кафедра телекомунікаційних систем, 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ. 
Тел.: +380 (66) 11829 21.     E-mail:  gmlkravhenkodima@gmail.com   

 

Литвин Олександр Олександрович, студент, кафедра телекомунікаційних систем, 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ. , 
Тел.: +380 (98) 094 83 21.    E-mail:  litvinolek@gmail.com 

 
 

Дата надходження в редакцію:   28.07.2015 р. Рецензент:   д.т.н., проф. Л. О. Уривський  
 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 37 

УДК 621.3.082.1 
 

Бондаренко Т. Г., к.т.н.;  Зенив И. А. 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИБОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ДОБРОТНОСТИ КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА  

ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ВОЛНОВОГО ГИРОСКОПА 
 

Bondarenko T. G., Zeniv I. О. Measurement of sensitivity of the device for an estimation of Q 
of the quartz resonator of a solid-state wave gyroscope.  

In proposed article an experimental verification of the sensitivity of the apparatus for measuring the 
quality factor of quartz and sapphire resonators wave gyroscopes is conducted. Sensitivity is restricted by 
Johnson–Nyquist noise of input stages. The circuit diagram of the device was considered.  Measurement 
of the signal amplitude at which it is possible to observation and measurement of the background noise is 
conducted. Photos of the digital oscillator and the corresponding oscillograms at different points of the 
circuit design are resulted. Comparison of experimental data with calculations based on theoretical 
formulas is conducted. The leading-out is drawn about sufficiently high sensitivity of the offered device 
and about fundamental necessity of the narrowband bandpass filter. Results of measurements have shown 
that the observed circuit design is essentially possibly to detection and measurement of amplitude of 
mechanical oscillations of the quartz resonator of order 92,93 10b м   . 

Keywords: solid state wave gyroscope, quartz resonator, Johnson–Nyquist noise, measuring the 
quality factor, sensitivity of equipment 

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

кварцового резонатора твердотільного хвильового гіроскопа.  
Проведено експериментальну перевірку чутливості апаратури для вимірювання добротності 

кварцових та сапфірових резонаторів хвильових гіроскопів. Чутливість обмежена 
"Джонсоновським" шумом вхідних каскадів. Проведено вимірювання амплітуди сигналу, при якій 
можливо його спостереження та вимірювання на фоні шумів. Проведено порівняння 
експериментальних даних з розрахунками за теоретичними формулами. Зроблено висновок про 
достатньо високу чутливість.  

Ключові слова: твердотільний хвильовий гіроскоп, кварцовий резонатор, Джонсоновський 
шум,  вимірювання добротності,  чутливість апаратури 

 
Бондаренко Т. Г., Зенив И. А. Измерение чувствительности прибора для оценки 

добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа.  
Проведена экспериментальная проверка чувствительности аппаратуры для измерения 

добротности кварцевых и сапфировых резонаторов волновых гироскопов. Чувствительность 
ограничена "Джонсоновским" шумом входных каскадов. Проведено измерение амплитуды 
сигнала, при которой возможно его наблюдение и измерение на фоне шумов. Проведено 
сравнение экспериментальных данных с расчетами по теоретическим формулам. Сделан вывод о 
достаточно высокой чувствительности.  

Ключевые слова: твердотельный волновой гироскоп, кварцевый резонатор, Джонсоновский 
шум, измерение добротности, чувствительность аппаратуры 

 
       1. Введение и постановка задачи 
На погрешность измерения угла поворота объекта и его угловой скорости с помощью 

твердотельного волнового гироскопа существенно влияет величина добротности кварцевого 
(или сапфирового) резонатора [1...6]. Измерение добротности резонатора еще до напыления 
электродов имеет большое значение. Как правило, добротность измеряется с помощью 
метода "звона", что предполагает первоначальное механическое (ударное) возбуждение 
резонатора, а затем наблюдение амплитуды сигналов с соответствующего датчика. В статье 
[7] для измерения амплитуды колебаний предлагалось использовать ёмкостной датчик, 
имеющий две параллельные обкладки, лежащие в одной плоскости. Были получены 
расчетные формулы для оценки амплитуды сигнала и соответствующей амплитуды 
механических колебаний резонатора.   

Стояла задача проверить теоретические формулы экспериментально.  
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       2. Расчетные формулы и принципиальная схема 
Конструкция ёмкостного датчика показана на Рис.1. При колебаниях резонатора 

изменяется расстояние от диэлектрика до пластин и, соответственно, ёмкость.  

 
Рис. 1. Конструкция ёмкостного датчика 

 
Структурная схема, обрабатывающая сигналы ёмкостного датчика твердотельного 

гироскопа, показана на Рис. 2 и  3.  Части принципиальной схемы – на Рис. 4, 5 и 6. 
 

 
Рис. 2.   Структурная схема исследуемого устройства обработки сигнала 

 
 

 
Рис. 3.   Структурная схема входных цепей  
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Рис. 4.   Принципиальная схема входного малошумящего усилителя 

 
 

 
Рис. 5.   Принципиальная схема усилителя с регулируемым коэффициентом усиления 
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Рис. 6.    Принципиальная схема Чебышевского полосового фильтра:  

(Частота пропускания f0 = 5±0,4 кГц на уровне –1дБ.  Затухание  –20дБ при расстройке  ±2 кГц.  
Усиление G=2.   Расчет элементов проведен с помощью программы FilterProDTSetup®  

от Texas Instruments [7]) 
 

В статье [8] было получено, что в описанном устройстве для наблюдения сигнала  
датчика амплитуды противофазных сигналов на входах малошумящих усилителей должны 
быть не менее 17,2 мкВ. 

Такому значению амплитуды сигнала датчика соответствует следующее смещение 
резонатора от среднего положения: 
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где все обозначения показаны на Рис.1. 
 

        3. Результаты измерений чувствительности 
Синусоидальный сигнал с частотой 5кГц на вход малошумящих усилителей подавался с 

генератора через делитель 1 МОм : 10 Ом, т.е. ослаблялся в 100000 раз. Сигнал был подан 
только на один вход, второй вход был оставлен свободным. Далее учитывалось, что резистор 

МОмRRвх 2,812   во входной цепи был шунтирован резистором Ом10 .  
Для таких условий может быть рассчитано среднеквадратическое значение шума по 

формуле: 
 

нВfNfkTR усшвхвхш 908 2   ,    (2)  
 

и требуемая амплитуда сигнала для выделения его на фоне шума равна 

нВUm 1351090
2
3 9

1   . 
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Результаты измерений и осциллограммы приведены в Табл. 1.  
На приведённых рисунках видно, что сигнал может быть измерен на фоне шума, если 

размах сигнала (удвоенная амплитуда), подаваемый только на один из входов, равен 180мВ. 
Это эквивалентно амплитуде каждого из двух противофазных входных сигналов на каждом 

входе нВмВUm 450
22100000

180
1 


 .  

Табл. 1 
Эквивалентная 

амплитуда входного 
сигнала на каждом 

из двух входах 

Размах сигнала генератора на 
одном из входов до делителя 

1:100000 (больше, чем амплитуда на 
каждом из двух входов, в 400000 

раз) 

Сигнал на выходе полосового фильтра 

нВ

мВUm

350
22100000

140
1








 

  

нВ

мВUm

400
22100000

160
1








 

  

нВ

мВUm

450
22100000

180
1








 

  

нВ

мВUm

500
22100000

200
1
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Продолжение Табл. 1 
 

нВ

мВUm

550
22100000

220
1








 

  

нВ

мВUm

600
22100000

240
1








 

  

нВ

мВUm

650
22100000

260
1








 

  

 
Полученная величина в 3,3 раза выше, чем рассчитанное значение 135нВ. Вероятно, 

сказываются неучтённые шумы генератора, высокоомного резистора делителя напряжения 1 
МОм на входе и осциллографа (включённого, как видно на рисунке, на предел измерений с 
ценой деления 0,02 В/дел). 

Последующие осциллограммы показывают необходимость использования 
узкополосного фильтра при обработке сигнала.  

 
     4. Необходимость применения полосового фильтра 
Осциллограммы сигналов при размахе сигнала генератора 300 мв в различных точках 

схемы показаны в  Рис. 7...11. 
Проведенные измерения показали принципиальную необходимость применения 

узкополосного полосового фильтра для измерения амплитуды сигнала в присутствии 
сильных тепловых ("джонсоновских") шумов высокоомных резисторов во входных цепях. 
Оптимальное сопротивление этих резисторов (8,2 МОм) было подобрано с целью 
обеспечения максимального отношения сигнал / шум и не может быть уменьшено. 
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Рис. 7.   Размах сигнала генератора 300 мВ, 
соответствующий напряжению на входах 

усилителей после делителя 

1
300 750

100000 2 2m
мВU нВ 
 

. 

 
 

Рис. 8.   Входной сигнал после делителя на 
входе малошумящего первого каскада. Хорошо 

видна шумовая дорожка, обусловленная 
исключительно шумами осциллографа. Сигнал с 
размахом 3 мкВ при цене деления осциллографа 

20 мВ/дел не может быть виден. 

 
Рис. 9.   Выход второго каскада с 
коэффициентом усиления G=100. 

Размах сигнала 300 мкВ. Цена деления 
осциллографа 20 мВ/дел. 

Сигнал слишком слаб и не виден в шумах. 

 
Рис. 10.   Выход следующего каскада с 

коэффициентом усиления G=100. 
Размах сигнала 30 мВ. Экран засвечен шумами. 

Сигнал полностью маскируется шумами и не 
может быть обнаружен. 

 

Рис. 11.    Выход полосового фильтра. 
Размах сигнала 60 мВ.   Параметры сигнала могут 

быть легко измерены. 
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     5. Выводы 
Результаты измерений показали, что рассмотренной схемой принципиально возможно 

обнаружение и измерение амплитуды механических колебаний кварцевого резонатора 

порядка   10 94508.87 10 2,93 10 м
135

b        . 

Дальнейшие исследования должны быть проведены на реальных резонаторах. 
Также должен быть проведен расчет для сапфировых резонаторов, отличающихся от 

кварца диэлектрической проницаемостью и, следовательно, величиной сигнала датчика. 
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УДК 621.391 
 

Еременко A. С., к.т.н.; Лебеденко Т. Н., аспирантка;  Старкова Е. В., к.т.н. 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ИНТЕРФЕЙСА НА ДИНАМИКУ 
ЗАГРУЖЕННОСТИ ОЧЕРЕДИ НА МАРШРУТИЗАТОРЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
 

Yeremenko O. S., Lebedenko T. M., Starkova O. V. Analysis of interface state impact to the 
dynamics of queue utilization on telecommunication network router. Due to the high dynamics of 
changes of the interface state in the estimation of the average queue length and the related key indicators of 
quality of service in a number of important cases requires the use of a dynamic model, obtained by applying 
a pointwise stationary fluid flow approximation PSFFA and representation of the nonlinear differential 
equation of state, where the state was understood as the average queue length. As was shown by the 
analysis, the analytical calculation of the average queue length at the router interface is an important step 
addressing to the main tasks of queue management. The higher accuracy of calculation of the average queue 
length, the more informed decisions on the volume of discarded packets from it and the more accurate, in 
turn, can predict the value of the average delay and packet loss probability at the router interface. Using 
expressions to calculate the average queue length for the steady state often gives a very rough approximation 
of the true values. Using dynamic nonlinear model was able to show that the average queue length 
converges to a steady state value for some time, which can range from few to tens of seconds. 

Based on the obtained results, it is determined that the use of the steady state estimations when 
calculating the average queue length is possible only after the end of the transient process. Otherwise, it is 
advisable to use a more accurate differential model. As the results of the analysis, the duration of the 
transient process is influenced by such factors as the flow rate, capacity of the router interface, service 
discipline, etc. And it was found that the higher the interface throughput, the duration of the transient 
period is lower. From the set of considered service disciplines it was found that in the case of using the 
model M/D/1 average queue length convergence to the limit in the steady state is higher than for other 
models. Within these examples was shown that the use of non-linear differential model can improve the 
accuracy of the calculation of the average queue length, depending on the state of the interface and the 
selected service discipline. 

Keywords: quality of service, interface, flow rate, throughput, coefficient of queue utilization, 
average queue length  

 
Єременко О. С., Лебеденко Т. М., Старкова О. В. Аналіз впливу стану інтерфейса на 

динаміку завантаженості черги на маршрутизаторі телекомунікаційної мережі. Виконано 
аналіз впливу стану інтерфейса на динаміку завантаженості черги на маршрутизаторі 
телекомунікаційної мережі в ході аналітичного розрахунку середньої довжини черги на інтерфейсі 
маршрутизатора. Як показали результати аналізу, на тривалість перехідного процесу впливають 
такі фактори як інтенсивність потоку, пропускна здатність інтерфейса маршрутизатора, а також 
дисципліна обслуговування. При цьому використання нелінійної диференціальної моделі дозволяє 
поліпшити точність розрахунку середньої довжини черги в залежності від стану інтерфейсу та 
обраної дисципліни обслуговування. 

Ключові слова: якість обслуговування, інтерфейс, інтенсивність потока, пропускна здатність, 
завантаженість черги, середня довжина черги 

 
Еременко A. С., Лебеденко Т. Н., Старкова Е. В. Анализ влияния состояния интерфейса 

на динамику загруженности очереди на маршрутизаторе телекоммуникационной сети. 
Выполнен анализ влияния состояния интерфейса на динамику загруженности очереди на 
маршрутизаторе телекоммуникационной сети в ходе аналитического расчета средней длины 
очереди на интерфейсе маршрутизатора. Как показали результаты анализа, на длительность 
переходного процесса влияют такие факторы как интенсивность потока, пропускная способность 
интерфейса маршрутизатора, а также дисциплина обслуживания. При этом использование 
нелинейной дифференциальной модели позволяет улучшить точность расчета средней длины 
очереди в зависимости от состояния интерфейса и выбранной дисциплины обслуживания. 

Ключевые слова: качество обслуживания, интерфейс, интенсивность потока, пропускная 
способность, загруженность очереди, средняя длина очереди 

 
1. Введение и постановка задачи. Как показал проведенный анализ [1...3], численные 

значения основных показателей качества обслуживания (средней задержки, джиттера, 
вероятности потерь пакетов) во многом определяются результативностью решения задач по 
управлению буферным ресурсом телекоммуникационной сети (ТКС), т.е. очередями пакетов, 
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которые организуются на интерфейсах маршрутизаторов. При этом колебание длины 
очереди способствует росту вариации задержки пакетов (джиттера), а перегрузка очереди в 
целом ведет к увеличению числа отброшенных пакетов. В этой связи технологические 
механизмы управления очередью должны обладать эффективными механизмами анализа 
состояния интерфейса маршрутизатора, чтобы управленческие решения соответствовали 
требованиям относительно обеспечения требуемого качества обслуживания (Quality of 
Service, QoS). 

В научных исследованиях, посвященных решению задач по организации и контролю 
перегрузки очередей на маршрутизаторах сети, традиционно находит свое применение 
аппарат теории массового обслуживания [4...7], с помощью которого можно аналитически 
оценить влияние состояния интерфейса (пропускной способности, загруженности и 
максимальной длины буфера) на средний размер очереди, а через нее и на численные 
значения средней задержки, джиттера и вероятности потерь пакетов. Однако 
инструментарий теории массового обслуживания позволяет получить адекватные оценки 
искомых параметров лишь для установившегося режима работы интерфейса, т.е. по 
окончании всех переходных процессов, связанных с изменением состояния интерфейса. 
Учитывая то, что процессы оценки состояния интерфейса и последующего управления 
очередями являются процессами реального времени диапазона десятков миллисекунд, то 
полученные с использованием предельных вероятностей оценки состояния интерфейса могут 
отличаться от значений, соответствующих динамике незавершенного, в общем случае, 
переходного процесса. Поэтому при управлении очередями важно располагать моделями, 
позволяющими описать динамику изменения состояния интерфейса во времени с целью 
получения более точных оценок длины очереди и связанных с ней показателей QoS.  

 
2. Выбор и описание математической модели для исследования. К настоящему 

времени известно достаточно много разнотипных математических моделей, основанных на 
различных видах аппроксимаций динамики изменения состояния интерфейса на 
маршрутизаторе ТКС (табл. 1) [8...10]. 

 
Перечень аппроксимаций, используемых для описания  

динамики изменения состояния интерфейса                             Табл. 1 
  

Аппроксимация Краткая характеристика 
The Simple Stationary Approximation (SSA)  Простая стационарная аппроксимация 
The Stationary Peakedness Approximation (PK)  Стационарная пиковая аппроксимация 
The Average Stationary Approximation (ASA)  Средняя стационарная аппроксимация 
The Closure Approximation for  
Nonstationary Queues  

Замкнутая аппроксимация для нестационарных 
очередей 

The Pointwise Stationary Approximation (PSA)  Стационарная точечная аппроксимация 
The Pointwise Stationary Fluid Flow  
Approximation (PSFFA)  

Стационарная точечная аппроксимация 
нестационарного потока 

The Modified Offered Load Approximation (MOL)  Модифицированная аппроксимация 
загруженности 

The Fixed Point Approximation (FPA) Аппроксимация фиксированной точки 
 
Наибольшей эффективностью с точки зрения адекватности и наглядности, на наш 

взгляд, обладают модели, основанные на использовании  системы нелинейных 

дифференциальных уравнений состояния сети 
dt

tdxtx )()(   (под состоянием сети понималась 

средняя длина очереди на интерфейсе маршрутизатора), полученных в ходе стационарной 
точечной аппроксимации нестационарного потока (Pointwise Stationary Fluid Flow 
Approximation, PSFFA). Именно с помощью этой модели возможно оценить влияние 
состояния интерфейса,  характеристик потока и дисциплин обслуживания пакетов на 
динамику загруженности очереди на маршрутизаторе телекоммуникационной сети. Согласно 
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PSFFA, условия сохранения потока на интерфейсе маршрутизатора и метод стационарной 
точечной аппроксимации (Pointwise Stationary Approximation, PSA) объединены в едином 
нелинейном дифференциальном уравнении с целью аппроксимации нестационарных 
моделей на каждом интервале времени. 

В рамках выбранной модели известными полагаются следующие данные:  – 
интенсивность суммарного потока (пакетов в секунду, 1/с), поступающего в анализируемую 
очередь;   – пропускная способность интерфейса (пакетов в секунду, 1/с), выделенная 
данной очереди;    – загруженность очереди. Согласно условию сохранения потока, 
скорость изменения средней длинны очереди на интерфейсе маршрутизатора ТКС будет 
равняться разнице скоростей входящего и исходящего потоков [9] 

                                  )()()( tftftx inout  ,                                                       (1) 
где )()( ttfin   и )()( ttfout   − скорость входящего и исходящего потока соответственно. 

Тогда скорость изменения средней длины очереди на интерфейсе маршрутизатора ТКС 
примет вид  

)()()( tttx   .                                                          (2) 
При моделировании работы интерфейса системой массового обслуживания (СМО) 

M/G/1 (одноканальной системой массового обслуживания с пуассоновским входным 
потоком и произвольным распределением времени обслуживания) динамика средней длины 
очереди на маршрутизаторе ТКС может быть описана нелинейным дифференциальным 
уравнением вида 

                          )()( t
C

Cx-x
-tx

s

s  

















 2

22

1

121
 ,                                       (3) 

где 2
sC − квадрат коэффициента вариации распределения времени обслуживания. 

В зависимости от значения коэффициента 2
sC  могут определяться частные случаи 

модели PSFFA M/G/1 (Рис.1). 

 
 

Рис. 1. Частные случаи модели PSFFA M/G/1 при различных значениях коэффициента 2
sC  

 
Таким образом, при использовании в ходе аппроксимации различных видов СМО 

уравнение (3) изменит свою форму: 

– M/M/1:                                              










1x
xtx )( ,                                                    (4) 

 

– M/D/1:                                     



  11 2xxtx )()( ,                                           (5) 

M/G/1

M/M/1
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2=1/k, k≥1
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– M/Ek/1:                          
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где параметр k  определяет количество фаз обслуживания. 
 
3. Исследование динамики изменения загруженности очереди на интерфейсе 

маршрутизатора. С помощью выбранной модели (1)...(6) произведен анализ переходных 
процессов относительно загруженности очередей на маршрутизаторе 
телекоммуникационной сети с точки зрения влияния состояния интерфейса на длительность 
этих процессов и на точность получаемых оценок средней длины очереди. Установлено, что 
на время сходимости влияли следующие основные факторы: пропускная способность 
интерфейса, характеристики потока (интенсивность, длина пакета), а также вид дисциплины 
обслуживания пакетов. Учет данных факторов производился в рамках использования 
следующих систем массового обслуживания: M/M/1, M/D/1 и M/Ek/1, которые достаточно 
точно описывают реальные потоки, протекающие в современных мультисервисных ТКС [11]. 

На Рис. 2 представлены графики, характеризующие переходные процессы относительно 
загруженности очереди на интерфейсе маршрутизатора ТКС при моделировании его работы 
с использованием различных СМО. 

 
Рис. 2. Анализ сходимости средней длины очереди к своему предельному значению при 

моделировании работы интерфейса ( 100  1/с, 95  1/с) 
 

Как видно из Рис. 2, когда работа интерфейса моделировалась СМО M/D/1, то значение 
средней длины очереди сходилось к своему предельному значению (10 пакетов) за 8...10 
секунд. Однако если управление очередью осуществляется с периодом, например, в 100 мс, 
то средняя длина очереди составит приблизительно 2 пакета, что значительно (до 5 раз) 
отличается от значения средней длины очереди в установившемся режиме. При выборе 
моделей СМО M/Ek/1 и M/M/1 ситуация с получением адекватных оценок оказывается более 
проблематичной. В первом случае процесс сходился за 13...15 сек., во втором – за 18...20 сек., 
что способствовало еще большей потере точности при получении искомых оценок средней 
длины очереди. 

Кроме того, проводилось исследование влияния пропускной способности интерфейса на 
скорость сходимости средней длины очереди к своему предельному значению. На Рис. 3...5 
представлены графики влияния изменения ПС на динамику переходных процессов 
относительно загруженности очереди на интерфейсе маршрутизатора ТКС при 
моделировании различными СМО. 
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Рис. 3. Анализ влияния пропускной способности на время сходимости средней длины 
очереди для системы M/M/1  ( 951   1/с, 972   1/с, 1003  1/с, 92  1/с) 

 

 
Рис. 4. Анализ влияния пропускной способности на время сходимости средней длины 

очереди для системы M/D/1 ( 951   1/с, 972   1/с, 1003  1/с, 92  1/с) 
 

 
Рис. 5. Анализ влияния пропускной способности на время сходимости средней длины 

очереди для системы M/Ek/1( 951   1/с, 972   1/с, 1003  1/с, 92  1/с) 
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При анализе в случае использования модели СМО M/D/1 при условии исходных данных, 
указанных на Рис. 4, было показано, что при более высокой пропускной способности 
интерфейса значение средней длины очереди сходилось значительно быстрее  
(за 2...3 секунды) к своему предельному значению (6 пакетов). Тогда как при более высокой 
загруженности интерфейса 97011 ,   время сходимости средней длины очереди к 
предельному значению порядка 37-40 секунд. Те же тенденции наблюдались и при 
исследовании моделей СМО M/М/1 и M/Ek/1 (Рис. 3 и Рис. 5 соответственно). 

Исходя из проведенного исследования, выделим основные факторы влияния на время 
сходимости средней длины очереди к предельному значению в установившемся режиме. 
Более высокая пропускная способность интерфейса маршрутизатора ТКС, а соответственно 
меньшая загруженность очереди, приводит к значительному уменьшению времени 
сходимости средней длины очереди и ее размера. Также необходимо отметить влияние 
закона распределения времени обслуживания потоков на интерфейсах маршрутизаторов 
ТКС. Среди использованных моделей СМО наилучшие показатели имеет модель M/D/1 по 
сравнению с моделями M/М/1 и M/Ek/1 при одних и тех же исходных данных, в случае 
использования которой при наименьшей загруженности интерфейса время сходимости 
средней длины очереди порядка 2-3 секунд, тогда как другие модели имеют более 
длительный переходной процесс в установившийся режим (6-8 секунд). При использовании 
модели M/М/1 наблюдался самый длительный переходной процесс (45 секунд) при значении 
длины очереди 31 пакет. 

 
4. Выводы 

1) Ввиду высокой динамики изменения состояния интерфейса при оценке средней 
длины очереди и связанных с ней основных показателей качества обслуживания в ряде 
важных случаев необходимо использование динамической модели, получаемой при 
применении стационарной точечной аппроксимации нестационарного потока PSFFA и 
представленной нелинейным дифференциальным уравнением состояния, где под состоянием 
понималась средняя длина очереди. 

2) Как показал проведенный анализ, аналитический расчет средней длины очереди на 
интерфейсе маршрутизатора является важным этапом в ходе решения важных задач по 
управлению самой очередью. Чем выше точность расчета средней длины очереди, тем 
обоснованнее решение по объемам отбрасываемых пакетов из нее и тем точнее, в свою 
очередь, можно спрогнозировать величину средней задержки и вероятность потерь пакетов 
на интерфейсе маршрутизатора. Использование ставших классическими выражений для 
расчета средней длины очереди, полученных для предельного случая, достаточно часто дает 
очень грубое приближение к истинным значениям. С использованием динамической 
нелинейной модели (1)...(6) удалось показать, что средняя длина очереди сходится к 
предельному значению за некоторое время, которое сможет составлять от единиц до 
десятков секунд. 

3) Основываясь на полученных в работе результатах (Рис. 2...6), определено, что 
использовать предельные оценки при расчете средней длины очереди можно только лишь 
после окончания переходного процесса. В противном случае целесообразно использовать 
более точную дифференциальную модель (1)...(6). Как показали результаты анализа, на 
длительность переходного процесса влияют такие факторы как интенсивность потока, 
пропускная способность интерфейса маршрутизатора, дисциплина обслуживания и т.д. 
Причем установлено, что чем выше пропускная способность интерфейса, тем длительность 
переходного процесса меньше. Из множества рассмотренных дисциплин обслуживания 
установлено, что в случае использования модели M/D/1 сходимость средней длины очереди 
к предельному значению в установившемся режиме выше, чем при использовании других 
моделей.  
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4) В рамках приведенных примеров показано, что использование нелинейной 
дифференциальной модели позволяет улучшить точность расчета средней длины очереди от 
1,5-2 до 5 раз в зависимости от состояния интерфейса и выбранной дисциплины 
обслуживания.    
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УДК  621.391.833   
 

Дикарев А. В., к.т.н. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  СЕМЕЙСТВ КОЛЬЦЕВЫХ  КОДОВ 
 

Dikarev О. V. Identification of families of ring codes. It is shown that a certain uniform   
constructions  are separated by a single zero. These are treated as links in a chain-ring code, can be 
identified from the set of distributions of single symbols on the elements of the original vector. The  paper 
proves, that such construction, which being in a minimum on length, forms the basic original vector. It is 
both a basic link chain ring code too. The main characteristic of such a code are: it’s vector of the shift 
indexes, that repeats the structural features of the original vector and it can serve as an identifier. There 
was carried justification of the  fact, that with using of the addition of new units in basic original vector is 
possible to get a family of the chain ring codes with similar in appearance vectors of the shift indexes. 
The results indicate that the identification of any code word that   belongs to this family requires 
knowledge only of its length. The index of itself family is given once before its use and no longer 
repeated pending change of the family. It is proved that the chain-ring codes with the extension of the 
basic original vector on length have same properties. Thus at the end of the vector adds an additional null 
symbols, which number is chosen arbitrarily. In this case an additional null symbols, which number is 
chosen arbitrarily, are added  at the end of the vector. The new original vector enables to receive at least 
one code word, whose identifier is its length, and the index, as well as for families of the chain ring codes 
with spatial expansion is transmitted to the channel once and is not repeated in future. 

Keywords: ring code, code word,  identifier, fractal structure 
 

Дікарєв О. В. Ідентифікація сімейств  кільцевих кодів. У роботі доведено, що кільцеві 
коди особливого виду, де у вихідному векторі одиничні символи утворюють однакові за 
довжиною ділянки підряд без пробілів слідуючих один за одним одиниць, відокремлених між 
собою одним нульовим символом, утворюють вектори показників зсуву аналогічної структури 
вихідного вектору. Кількість ланок у ланцюгових кільцевих кодах може бути будь-якою. 
Приписування  у кінці базового вихідного вектора ланцюгового кільцевого коду нових нулів дає 
змогу отримати сімейство ланцюгових кільцевих кодів із якою завгодно кількістю членів-
представників сімейства. Доведено, що починаючи з деякого моменту вектори показників зсуву 
сімейства мають фрактальну структуру, зручну для використання при ідентифікації кодових слів 
того ж самого сімейства.  

Ключові слова: кільцевий код, кодове слово, ідентифікатор, фрактальна структура 
 

Дикарев А. В. Идентификация семейств кольцевых кодов. В работе показано, что 
кольцевые коды особого вида, где в исходном векторе единичные символы образуют равные  по 
длине участки подряд без пробелов  следующих друг за другом единиц, разделенных между собой 
одним нулем образуют векторы показателей сдвигов аналогичные по структуре исходному 
вектору. Число звеньев в цепочечном кольцевом коде может быть любым. Приписывание в конце 
базового исходного вектора цепочечного кольцевого кода новых нулей  позволяет получить 
семейство цепочечных кольцевых  кодов с каким угодно большим количеством членов-
представителей семейства. Показано, что начиная с некоторого момента векторы показателей 
сдвигов семейства  образуют фрактальную  структуру, которую удобно использовать при 
идентификации кодовых слов одного и того же семейства. 

Ключевые слова: кольцевой код, кодовое слово, идентификатор, фрактальная структура  
 

Исходные предпосылки. В общем виде любой кольцевой код представляет собой 
квадратную матрицу размером N N . Каждая строка кода содержит N двоичных символов, 
m из которых  единичные, а остальные N-m нулевые. Символы последующей строки 
относительно предыдущей строки сдвинуты на один бит влево либо вправо, но обязательно в 
одном направлении. Первая строка кольцевого кода принимается за исходный вектор или 
исходную последовательность, относительно которой осуществляется кольцевой сдвиг всех 
последующих строк и строится основной критерий кольцевого кода – его вектор показателей 
сдвигов. (N-1) отдельных  последовательностей  показателей сдвигов образуют квадратную 
числовую матрицу размером ( 1) ( 1)N N   . На основании первой и остальных строк 
кольцевого кода получается его вектор показателей сдвигов  (ВПС) размером (N-1) [1, 2]. 
Особенности кольцевых кодов с их матрицами или векторами показателей сдвигов изложены 
в [1...3].  Там же показано, что каждая строка кольцевого кода может служить при 
кодировании дискретной информации кодовым словом, которое необходимо 
идентифицировать. Идентификатором кодового слова должна быть его  уникальная 
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характеристика, присваиваемая пользователем или назначаемая информационной системой. 
По логике оптимизации процесса кодирования и обработке данных идентификаторы должны 
отвечать некоторым общим требованиям:  по возможности быть короткими, 
малоинформативными, чтобы лишней информацией не загружать канал связи; быть 
простыми в реализации; иметь возможность закладывать в них избыточность, позволяющую  
выявлять и корректировать канальные ошибки.  

Применительно к кольцевым кодам для этого  важно, чтобы идентификаторы содержали 
в себе параметры ВПС кольцевого кода, к которому принадлежит кодовое слово. Такими  
параметрами могут быть данные о полной или половинной длине ВПС, величине и 
размещению отдельных элементов, полной и части суммы элементов ВПС, принадлежности 
кольцевого кода к определённому семейству. Отметим, что ВПС плохо соответствует роли 
идентификатора вследствие большой информационной величины своих элементов, 
распределение по значению которых к тому же не имеет единой функциональной связи с 
распределением единиц и нулей в исходном векторе. Тем не менее, в ряде случаев такая 
функциональная и алгоритмическая связь имеется  и является достаточно простой и четкой,  
что, в свою очередь, позволяет создавать семейства подобных между собой  кольцевых кодов 
особой  структуры, ВПС которых подобны известным фракталам. Причём, число членов 
(представителей) каждого семейства выбирается произвольно и может быть неопределённо  
большим. Сформулируем  используемые далее понятия. 

– Особый вид кольцевого кода: его вариант, в котором распределение единичных 
символов в дельта-факторе имеет простую функциональную или алгоритмическую связь с 
размещением и величиной элементов его вектора показателей сдвигов. 

– Дельта-фактор: распределение единичных и нулевых символов в исходном векторе, куда  
входят все его единицы,  и крайние символы которого обязательно являются  единичными.  

– Семейство кольцевых кодов: множество кольцевых кодов особого вида  с общим  
базовым исходным вектором.  

– Представитель семейства кольцевого кода: кольцевой код, имеющий в качестве 
исходного вектора имеет внутреннее либо внешнее расширение исходного вектора базового 
родительского кольцевого кода. 

– База семейства кольцевых кодов: родительский кольцевой код, исходный вектор 
которого позволяет получить множество подобных кольцевых кодов семейства со 
свойствами ВПС базового кольцевого кода. В основном, исходной последовательностью 
базового кольцевого кода является либо  дельта-фактор в чистом виде, либо дельта-фактор, 
дополненный нулевым символом справа или слева. 

– Цепочечный кольцевой код: кольцевой код, состоящий из отдельных звеньев, каждое из 
которых является базовым вектором исходного базового кода и собранных в единую цепь.  

– Цепочечный расширенный по структуре кольцевой код: такой кольцевой код, 
исходные векторы отдельных представителей которого получаются добавлением в базовый 
исходный вектор новых звеньев. 

– Цепочечный расширенный по длине  кольцевой код: такой кольцевой код, исходные 
векторы отдельных представителей которого получаются добавлением в базовый исходный 
вектор новых нулевых символов. 

Базовым исходным вектором, на основании которого получаются отдельные звенья 
кольцевых кодов, являются, в частности, симметричные образования единичных символом, 
разделённых одним либо несколькими нулевыми символами. Были исследованы звенья 
следующего вида:     [1 1..1 0 1 1..1 0],  [1 0 1 1..1 0 1 0], [1 0 1 1..1 0], которые показали 
хорошие результаты. Единичные образования в отдельных звеньях цепочечных кольцевых 
кодов обычно разделяются одним нулем.  

Параметры исходного вектора-звена в этом случае обозначаются следующим образом:   
k1 – величина первого единичного образования до нулевого символа; 
k2 – величина второго единичного образования; 
k3 – величина третьего единичного образования и т.д.; 
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v – число звеньев в цепочечном коде,;  
m – общее число единичных символов в базовом исходном векторе и остальных 

исходных векторах семейства; 
N – длина исходного вектора представителя семейства.  

Одно звено обычно является дельта-фактором кольцевого кода, дополненное справа или 
слева одним нулем. Основные закономерности цепочечных кольцевых кодов можно 
продемонстрировать на их простейшем представителе с базовым исходным вектором, 
состоящим из двух одинаковых по длине единичных без пробелов образований k1=k2 и  
k1>1. По ассоциации с ровными площадками, образующими гладкую поверхность, набор 
цепочечных кольцевых кодов такого вида получил  название “Майдан”. 

 
Набор  семейств “Майдан”. В  таблицах 1 и 2 представлены два пространственно 

расширяющихся семейства цепочечных кольцевых кодов с одинаковыми по структуре, но 
различными по величине  базовыми исходными векторами. Параметры первого базового 
исходного вектора составляют  два сплошных набора единиц k=2, а второго – аналогично, но 
здесь   k=3.    Во всех таблицах  вектор показателей сдвигов  обозначается как “ПС” и 
соответствует кольцевым кодам с исходным вектором  различной длины N.  
 

        Пространственно расширенное семейство с базой k=2, m=4       Табл. 1 

 
 

          Пространственно расширенное семейство с базой k=3, m=6             Табл. 2 

 
 

Из Табл. 1 и 2 можно убедиться, что  вид вектора показателей сдвигов по своей 
структуре полностью соответствует виду исходного вектора цепочечного кольцевого кода. 
Кроме того, величина каждого элемента ВПС, кроме разделительных нулей, функционально 
зависит от числа звеньев цепочки v, составляя по значению элементов ВПС удвоенную 
величину  2×v . Идентификаторами  кодового слова для этих случаев могут служить 
параметры  исходного вектора k и v, либо  k и m, либо k и N. 

В Табл. 3 и 4 представлены семейства цепочечных кольцевых кодов, расширяющихся по 
длине N посредством добавления нулевых символов в конце базового исходного вектора. Причем,  
в Табл. 3 рассматривается внутреннее добавление нулей в дельта-фактор до его последней 
единицы, а  в Табл. 4 – внешнее добавление нулей после его последней единицы.  Результаты в 
обоих случаях получается одинаковыми, о чем свидетельствуют данные Табл. 3 и 4. 

 

      Семейство ”Майдан” с внутрибазовым линейным расширением          Табл. 3 

 
 

Такой результат  легко объяснить.  Действительно, если исходный вектор сложить в 
кольцо и после этого начать добавлять нули, то абсолютно безразлично, куда эти нули 
вставляются: до или после последней единицы дельта-фактора исходного вектора, 
вследствие линейности и кольцевой замкнутости операций расширения исходного базового 
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вектора [4...6]. Этот эффект и демонстрирует результаты Табл.  3 и 4.   Необходимо отметить, 
что общая сумма  всех элементов  ВПС с увеличением длины исходного вектора очередного 
представителя семейства на единицу увеличивается на одну и ту же величину (в нашем 
случае на 8), что имеет свое объяснение [1].    Внутренняя структура элементов ВПС при 
этом усложняется, меняются значения его средних элементов, наращиваясь каждый раз на 
две единицы, пока не достигнет своего предельного значения, равного величине 2m. 

 

     Семейство “Майдан” с  внешнебазовым линейным расширением              Табл. 4 

 
 

На основании данных таблиц, а также данных, приведенных в [7...9], чётко  
прослеживаются функциональные и структурные связи исходного базового вектора с ВПС 
порождающего  им цепочечного кольцевого кода, которые далее распространяются на 
отдельных представителей семейства, в часности, на членов семейства с базовым исходным 
вектором, параметры которого  k=2, v=2, а также  и на другие подобные семейства. Эти 
закономерности  сформулированы далее в виде выводов.  

 
Выводы 
– Сумма элементов ВПС каждого представителя семейства цепочечных кольцевых кодов 

с размером исходного вектора  N и числом единичных символов  m находится по формуле:   
( ) 2 ( )S N m N m  . 

– Сумма элементов ВПС двух соседних представителей одного и того же семейства 
цепочечных кольцевых кодов со структурой “Майдан” в коматозном состоянии отличается 
на  величину  2m. 

– Элементы ВПС образуют два симметричных и равных по значениям элементов 
подвектора. 

– Первые крайние элементы ВПС по значению равны 2v. 
– Значения следующих элементов возрастают на две единицы и этот принцип действует 

до тех пор, пока не будут сформированы две симметричные половины элементов ВПС, 
отвечающие заранее известной общей сумме  элементов ВПС. 

– Между двумя симметричными половинами элементов ВПС располагаются элементы, 
возрастающие по величине на две единицы до тех пор, пока не достигнут предельного 
значения 2m, после чего их рост прекращается. Для каждого нового представителя семейства 
с N на единицу больше его соседа слева в ВПС добавляется элемент со значением 2m. Такое 
состояние ВПС представителей семейства цепочечных кольцевых кодов является 
стационарным (“коматозным”) и может продолжаться для неопределенно большой длины  
исходного вектора N.   Насыщенное стационарное коматозное состояние цепочечных 
кольцевых кодов для одного из вариантов семейств “Майдан” с параметрами базового 
исходного вектора k=2, v=2  представлено в Табл.5. 

 
  Коматозное состояние представителей  семейства   “Майдан”                     Табл. 5 
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Насыщение начинается с появлением первого элемента ВПС со своим предельным 
значением 2·4=8 при N=10. Для других представителей семейства при увеличении на 
единицу длины исходного вектора N  в ВПС только добавляются новый элемент со 
значением 2m. 

 
Заключение 
1. Различные структурные разновидности семейств цепочечных кольцевых кодов вида 

“Майдан” допускают пространственное расширение посредством увеличения числа звеньев 
и линейное расширение при увеличении длины  исходного вектора N. 

2. Во всех случаях между видом дельта-фактора базового исходного вектора и ВПС 
порожденного им кольцевого кода имеется простая функциональная и алгоритмическая 
зависимость. 

3. Каждое семейство может в своем составе иметь неопределённо большое число  
представителей. 

4. Для идентификации кодовых слов, полученных на базе разновидностей семейств 
“Майдан”,  достаточно всего четырех  параметров исходного вектора N, k, v и буквенного 
индекса семейства. 
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Олещенко Л. М., к.т.н. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЗОНИ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЗАСОБАМИ ARCGIS 

 

Oleshchenko L. M. Modelling the optimal locations of retail space by ARCGIS. Rational 
location of new retail outlets requires complex research areas: characteristics of the population, demand 
for products, the presence of competitors. Such analysis requires the use of modern information 
technologies, particularly geographic information systems, through which is conducted the statistical 
analysis of spatial data, and simulation of optimal placement of commercial complexes using regression 
analysis. The article considers cartographic modelling of the location of filling stations in Chernihiv 
region. For modelling software used the ARCGIS Spatial Analyst extension.  The technology to create a 
model of a network of retail fuel and lubricant supply in the region is developed. For the simulation of the 
optimal structure of gas stations in the study area used historical data of the population with cars, the state 
and quality of the roads, the demand for fuel and lubricants. Modelling of optimal network of retail 
outlets in the ARCGIS platform provides the pre-digitization of maps of the region, splitting it on 
administration areas and mapping the network of existing shopping complexes.  To assess the optimal 
location of new petrol stations, the analysis of demand for fuel in existing petrol stations, the condition 
and congestion of roads, provision of road transport, the level of the average wage, income and mobility 
of the population. Using the capabilities provided by ARCGIS technology, proved the deciding factor for 
effective management of the process of choosing the location of retail outlets in the study area. 

Keywords: geographic information system, spatial data, cartographic modelling, statistical analysis, 
regression analysis, gravity model Huff, ARCGIS, Chernihiv  

 
Олещенко Л. М. Моделювання оптимального місця розташування зони роздрібної 

торгівлі засобами ARCGIS. Раціональне розміщення нових пунктів роздрібної торгівлі вимагає 
комплексного дослідження території: характеристик населення, попиту на продукцію, наявності 
конкурентів. Такий аналіз потребує використання сучасних інформаційних технологій, зокрема, 
геоінформаційних систем, за допомогою яких проводиться статистичний аналіз просторових 
даних, а також моделювання оптимального розміщення торгових комплексів за допомогою 
регресійного аналізу. У статті розглянуто картографічне моделювання розміщення  автозаправних 
станцій в Чернігівській області. Для побудови моделей використано програмний модуль ARCGIS 
Spatial Analyst.  

Ключові слова: геоінформаційна система, просторові дані, картографічне моделювання, 
статистичний аналіз, регресійний аналіз. гравітаційна модель Хаффа, ARCGIS, Чернігів 

 

Олещенко Л. М. Моделирование оптимального места расположения зоны розничной 
торговли средствами ARCGIS. Рациональное размещение новых пунктов розничной торговли 
требует комплексного исследования территории: характеристик населения, спроса на продукцию, 
наличия конкурентов. Такой анализ требует использования современных информационных 
технологий, в частности, геоинформационных систем, с помощью которых проводится 
статистический анализ пространственных данных, а также моделирование оптимального 
размещения торговых комплексов с помощью регрессионного анализа. В статье рассмотрены 
картографическое моделирование размещения автозаправочных станций в Черниговской области. 
Для построения моделей использован программный модуль ARCGIS Spatial Analyst.  

Ключевые слова: геоинформационная система, пространственные данные, картографическое 
моделирование, статистический анализ, регрессионный анализ, гравитационная модель Хаффа 

 

Вступ. Постановка задачі. Розміщення нових пунктів роздрібної торгівлі повинне 
здійснюватися як розв’язання задачі визначення меж ареалу вигідного збуту засобами 
статистичного аналізу в геоінформаційній системі ARCGIS, оскільки вона має мережевий і 
просторовий характер. Для моделювання оптимального розміщення нових магазинів або 
пунктів обслуговування населення у регіоні необхідно використовувати ймовірнісну 
гравітаційну модель Хаффа [1...4] та модуль ARCGIS Spatial Analyst. 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 58 

Моделювання оптимальної мережі пунктів роздрібної торгівлі у  платформі ARCGIS 
передбачає попереднє оцифрування карти регіону, розбиття його на адміністративні одиниці 
(райони) та нанесення на карту мережі існуючих торгових комплексів. Для оцінки 
оптимального розташування нових автозаправних станцій (АЗС) проводиться аналіз попиту 
на паливо існуючих АЗС, стан і завантаженість автодоріг, забезпеченість автомобільним 
транспортом, рівень середньомісячної зарплати, доходи та рухливість населення [5, 6].  

 
Картографічна модель розміщення. Побудуємо картографічну модель для 

оптимального розміщення 10 нових АЗС на території  Чернігівської області. 
Для вирішення задачі оптимального забезпечення транспорту паливно-мастильними 

матеріалами у Чернігівській області пропонується схема інформаційної технології 
визначення майбутніх пунктів розміщення АЗС (Рис.1): 

 

 
 

Рис. 1. Інформаційна технологія визначення пунктів розміщення АЗС 
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Модуль ARCGIS Spatial Analyst містить програмний код алгоритму моделі Хаффа [7, 8], 
який автоматично використовується користувачем після введення необхідної статистичної 
інформації про досліджувану територію для розміщення нових АЗС.  

На Рис. 2 зоображене робоче вікно ArcGis 10.0 (ліва частина рисунку), у якому 
проводиться редагування шару AZS, де наносяться точки розташування існуючих 
автозаправних станцій за адресами, а також вікно GoogleEarth із зображенням космічного 
знімку території для контролю наявності АЗС у конкретному місці. Вікно ArcGis 10.0 умовно 
поділяється на чотири частини: верхню, у якій розташована панель інструментів; нижню ліву 
– відображає зміст (включені в проект шари картографічної інформації); нижню середню – 
показує картографічну модель (картографічне зображення) території дослідження; нижню 
ліву – панель опцій редагування, шар, який редагується, функції редагування, що можна 
застосувати до обраного шару.  

 

 
 

Рис. 2. Робоче вікно ArcGis 10.0 
 
У робочому вікні ArcGis 10.0 показано картографічну модель, зміст проекту, вікно 

налаштування модулю NetworkAnalyst, атрибутивну таблицю (базу даних) шару існуючої 
мережі АЗС та діалогові вікна додавання атрибутів до існуючої бази із зовнішнього джерела 
інформації (в нашому випадку таблицю формату *.xls). За заголовками в діалогових вікнах 
зрозуміло, що до шару AZS приєднується лист «Кількість АЗС» із книги Excel «Дані по 
АЗС». Приєднання даних відбувається за стовцями «Number» та «ObjectID» що мають 
однакове значення поля для кожної окремої АЗС. Додавання статистичних даних до 
атрибутивної таблиці шейпу нанесених АЗС існуючої мережі зображено на Рис. 3. 

На Рис. 4 показано цифрову карту Чернігівської області, на якій, окрім 
загальногеографічної основи, подано існуючу мережу автозаправних станцій та можливі 
місця розташування автозаправних станцій.  
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Рис. 3. Атрибутивна таблиця шейпу нанесених АЗС існуючої мережі 
 
 

 
 

Рис. 4. Додавання інформації до шару Location-Allocation існуючої  мережі АЗС 
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Використовуємо діалогове вікно додавання векторних шарів тематичної інформації для 
створення мережі шляхів сполучення Dissolve Network (Input Network Dataset), за якою буде 
проводитись моделювання розташування АЗС. У модулі NetworkAnalyst обираємо функцію 
створення шару Location-Allocation. До шару Location-Allocation недодані дані (біля пунктів вмісту 
його складових стоїть позначка «(0)»), тому обираємо діалогове вікно Load Locations для 
додавання даних до шару Location-Allocation, а саме додавання існуючої в Чернігівській області 
мережі АЗС як конкурентів до новостворюваних. Для додавання точок-пропозицій для 
розташування нових АЗС та додавання точок з інформацією про попит обираємо в меню команди 
Load Locations/ Default Value/ Candidate/ Competitor. Додаємо дані до шару Location-Allocation, а 
саме об’єкти, що несуть інформацію про попит на пальне відповідно до його продажів за 
районами Чернігівської області. Вибираємо правило побудови мережі Layer Prop (Рис. 5). 

Для отримання кінцевого результату побудовано модель за параметрами: тип вирішення 
проблеми – найбільше покриття, кількість пропозицій, що будуть показані – 10 (для 10 АЗС), 
опір обрізання – 1, опір трансформування – лінійний, параметр опору – відсутній, частка 
цільового ринку – відсутня. Отриманий результат відображено на Рис. 6. 

 

  
а)                                                                  б)  

Рис. 5. Вибір правила побудови мережі:  
а) “мінімального опору”;      б) “максимальної частки ринку” 

 

 
а)                                                                  б) 

Рис. 6.   а) Моделювання оптимальних місць розміщення для 10 нових АЗС. 
б) Модель із зонами впливу існуючих АЗС радіусом 10 км  
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Для аналізу можливості розміщення нових АЗС у містах Чернігівської області  обрано м. 
Чернігів. Для території обласного центру створюємо картографічну модель з мережею 
вулиць, на неї наносимо мережу вже існуючих АЗС. Для моделювання в якості можливих 
місць розташування майбутніх АЗС алгоритму обираємо перехрестя вулиць м. Чернігова. 

У першому випадку використовуємо правило “мінімального опору”, отриманий 
результат відображено на Рис. 6, вектори показують можливості обслуговування точок 
попиту навіть при наявності АЗС-конкурента поблизу (Рис. 7). 

При використанні правила “Максимальна частка ринку” отримано картографічну 
наступну модель (Рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Найсприятливіші місця розташування п’яти нових АЗС у м.Чернігів, 
отримані за правилом “мінімального опору” 

 
 

 
 

Рис. 8. Найсприятливіші місця розташування п’яти нових АЗС у м.Чернігів згідно 
правила “Максимальна частка ринку”  
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Висновки. Розроблено технологію створення моделі оптимальної мережі  
пунктів роздрібної торгівлі  паливно-мастильного забезпечення регіону з використанням 
модуля ARCGIS Spatial Analyst. Для моделювання оптимальної структури АЗС у 
досліджуваному регіоні використано статистичну інформацію про забезпеченість  
населення автомобілями, стан та якість доріг, попит на паливно-мастильні матеріали. 
Використання можливостей, що надаються технологіями ARCGIS, виявилися  
вирішальним фактором для ефективного управління процесом вибору місцеположення 
пунктів роздрібної торгівлі у  регіоні.  
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УДК 621.396 
 

Лісовий І. П., д.т.н.;  Врублевський А. Р., аспірант;  Пилипенко Г. В.,  аспірант 
 

МАРШРУТИЗАЦІЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ  
ЗА ПРОТОКОЛОМ RIP  

 

Lisovyy I. P., Vrublevs’kyy A. R., Pylypenko H. V. Routing of fuzzy logic for RIP protocol. 
This work is devoted to the synthesis of routers that are in the process develop a control action based on 
fuzzy logic. With the development of telecommunication networks, there are more and more additional 
factors that must be considered in routing algorithm, which points to the need to improve routing 
protocols through analysis and evaluation performance networks. In this paper, a routing algorithm based 
on fuzzy logic for RIP protocol with two metrics parameters: loading buffers and number hops. On the 
basis of the knowledge base of rules conducted simulation application package Matlab. Application of 
control system based on fuzzy logic for routing flow management provides new opportunities based on 
simple heuristic rules and adaptation to extreme stress and unsteady. 

Keywords: telecommunication network,  routing, RIP protocol, metric, fuzzy logic, belonging 
function, knowledge base 

 

Лісовий І. П., Врублевський А. Р.,  Пилипенко Г. В. Маршрутизація на основі нечіткої 
логіки за протоколом  RIP. Дана робота присвячена синтезу маршрутизаторів, які здійснюють 
процес вироблення керуючого впливу на основі нечіткої логіки. Розроблено алгоритм 
маршрутизації на основі нечіткої логіки для протоколу RIP з розширеними параметрами метрики: 
протяжності маршруту, завантаження, швидкості і прискорення зміни коефіцієнта завантаження 
вихідного буфера маршрутизатора. 

Ключові слова:  телекомунікаційна мережа, маршрутизація, протокол RIP, метрика, нечітка 
логіка, функція належності, база знань 

 

Лесовой И. П., Врублевский А. Р., Пилипенко Г. В. Маршрутизация на основе нечеткой 
логики по протоколу  RIP. Данная работа посвящена синтезу маршрутизаторов, которые 
осуществляют процесс выработки управляющего воздействия на основе нечеткой логики. 
Разработан алгоритм маршрутизации на основе нечеткой логики для протокола RIP с 
расширенными параметрами метрики: протяженности маршрута, загрузка, скорости и ускорения 
изменения коэффициента загрузки выходного буфера маршрутизатора. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, маршрутизация, протокол RIP, метрика, 
нечеткая логика, функция принадлежности, база знаний 

 
Вступ. Проведений аналіз існуючих протоколів маршрутизації показав, що такий 

параметр як завантаженість буферного накопичувача стиків при обчисленні метрики 
зазвичай не враховується.  Маршрутизація пакету, виходячи тільки з параметрів, які 
враховуються в протоколі маршрутизації RIP, в гетерогенних мережах породжує ряд 
проблем, що ставлять доцільність використання протоколу RIP під велике питання. 
Пропонується збільшити кількість параметрів для обчислення метрики протоколу RIP, а саме 
урахуванням динаміки завантаження буферів маршрутизатора. 

 

Модифікація протоколу RIP. Протокол RIP дуже простий і досі продовжує 
застосовуватись. У великих мережах, що використовують протокол RIP, спостерігаються 
занадто тривалі затримки поширення інформації про новий маршрут. Такі затримки (більше 
5 хв) є неприпустимими для багатьох комерційних застосувань, що здійснюють доступ до 
баз даних або фінансові транзакції. 

Протокол маршрутизації  RIP використовує найлегшу для подання метрику, кількість 
маршрутизаторів, які пакет повинен перетнути, щоб досягти цільової мережі. Проте 
використання даного критерію в цілому ряді випадків не може забезпечити оптимальний 
вибір маршруту. 

Маршрутизатор володіє тільки маршрутною інформацією, отриману від його сусідів. 
Пакети, що надходять у вузол, залишаються в черзі до тих пір, поки не будуть відправлені 
далі. Якщо пакети надходять зі швидкістю, яка наближається до пропускної спроможності 
вузла, то пакети будуть накопичуватися в буфері, і середня затримка збільшиться до 
нескінченності. На практиці буфер має скінчену довжину, і пакети будуть губитися або 
змінюватиметься їх маршрут. Перевантаження буфера може стати результатом рішень, 
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пов'язаних з маршрутизацією, або просто наслідком непомірного навантаження на канал. 
При великій кількості вимог на встановлення віртуального каналу, можливість встановлення 
каналу не гарантує, що не виникне перевантаження.  

До алгоритму маршрутизації по протоколу RIP не включений механізм управління 
перевантаженням. Всі запити будуть направлятися за найкоротшим маршрутом. Надмірно 
спрощена система обліку "відстаней", прийнята в протоколі RIP, створює неоптимальні 
таблиці маршрутів, і в результаті пакети пересилаються через повільні або занадто дорогі 
лінії зв'язку, в той час як доступні більш ефективні маршрути. Інші протоколи маршрутизації 
використовують більш складні метрики, що враховують величину затримки, пропускну 
спроможність, надійність маршруту і навантаження на нього  

Перевантаження телекомунікаційної мережі відбувається коли ресурси мережі 
використовуються нерівномірно або виникає блокування, або коли кількість пакетів, що 
надійшли в мережу для транспортування між користувачами, перевищує деякий поріг. 
Пороговим значенням завантаження буфера часто приймають 0,8 ємності. При застосуванні 
системи керування завантаженням буфера на жорсткій логіці надмірне збільшення вимог до 
обмежених ресурсів телекомунікаційної мережі з боку одного або декількох користувачів 
може погіршити якість обслуговування інших користувачів мережі.  

Пошук оптимального маршруту здійснюється в мережі з нечітко заданими параметрами, 
оскільки параметри вузлів комутації і трактів передачі, що  використовуються для 
визначення метрики в протоколах маршрутизації можуть змінюватися внаслідок того що: 
передана інформація піддається впливу перешкод випадкового характеру;  надійність ліній 
та обладнання транспортної мережі обмежена;  обсяг буферної пам'яті маршрутизаторів 
обмежений;  для обробки пакету маршрутизатором необхідно якийсь час;   довжини всіх 
повідомлень незалежні. 

Вирішити проблему конструювання метрики на новій основі дозволяє теорія нечітких 
множин та заснована на ній нечітка логіка [1…3].  

Навантаження телекомунікаційної мережі не є рівномірним і з бігом часу воно  
змінюється. В окремих випадках при визначенні нерівномірного навантаження користуються 
середнім значенням та дисперсією навантаження. Середня швидкість зміни навантаження 
мережі  показує чому дорівнює зміна навантаження в середньому за одиницю часу. Проте 
зрозуміло, що якусь частину часу навантаження мережі не змінювалось, зростало на деяких 
проміжках часу, чи зменшувалось. Усе це при обчисленні середнього навантаження не 
береться до уваги і вважається, що протягом кожного проміжку часу змінюється рівномірно. 
Але знання середньої швидкості навантаження не дозволяє визначити зміну навантаження 
телекомунікаційної мережі.  

У роботі використовується термін швидкість в широкому сенсі, як швидкість зміни 
інтенсивності потоку навантаження, яка математично характеризується похідної функції. 
Слід зазначити, що результат є правильним тільки для відрізку часу для якого визначено 
середнє навантаження. Якщо користуватись середнім значенням швидкості зміни 
навантаження за проміжок часу менший відрізку часу для якого вона визначена, то 
отримаємо невірний результат. У кожний момент часу навантаження мережі може мати нове 
значення. Таким чином за допомогою поняття середнього навантаження не можливо 
визначити навантаження мережі в будь-який момент часу. Швидкість зміни навантаження 
мережі в даний момент часу називатимемо миттєвою швидкістю зміни навантаження. 
Миттєва швидкість зміни навантаження в даний момент часу дорівнює відношенню досить 
малої зміни навантаження за малий час, що передує даному моменту, до малого проміжку 
часу протягом якого здійснюється ця зміна. Значення миттєвої швидкості зміни 
навантаження збігається з напрямом зміни навантаження в даний момент часу. Миттєве 
навантаження телекомунікаційної мережі (маршрутизатора) безперервно змінюється, від 
одного моменту часу до іншого. Для визначення навантаження маршрутизатора у будь-який 
момент часу необхідно знати, як швидко змінюється навантаження, або як воно змінюється 
за одиницю часу. Якщо потоки навантаження за однакові проміжки часу змінюються 
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неоднаково, то на одних відрізках часу навантаження може зростати швидко, а на інших – 
повільно. Тоді й  прискорення на різних інтервалах часу будуть різні. В кожний момент часу 
навантаження яке змінюється нерівномірно, має певне прискорення, величина якого 
змінюється, від моменту до моменту.  

Для підвищення адекватності алгоритму маршрутизації у метриці необхідно враховувати 
більшу кількість факторів. Пропонується модифікувати протокол RIP шляхом  збільшення 
кількості параметрів для обчислення метрики, а саме урахуванням протяжності маршруту, 
завантаження, швидкості і прискорення зміни коефіцієнта завантаження вихідного буфера. 

 

Маршрутизатор на основі не6чіткої логіки. Застосування нечітких регуляторів 
(регуляторів, що працюють на базисі нечіткої логіки) для керування різноманітними (в саме, 
нестаціонарними та нелінійними) об’єктами показує їх високу ефективність та у ряді 
випадків значні переваги порівняно з лінійними цифровими регуляторами [1, 4]. Структурну 
схему маршрутизатора на основі нечіткої логіки наведено на Рис. 1 

 

 
 

Рис. 1. Структурна схема маршрутизатора на основі нечіткої логіки: 
 
У якості вхідних змінних пропонується використовувати значення похибки θ , швидкість 

зміни похибки (першу похідну) θ  та прискорення (другу похідну) похибки θ . Вихідної 
змінної керуючий вплив на об’єкт керування m .  

Основні параметри цифрових нечітких регуляторів, при яких виконується їх синтез та 
розрахунок, є, по-перше, кількість та  форма функцій належності )(uT  лінгвістичних 
величин і, по-друге, діапазони зміни вхідних та вихідної лінгвістичних змінних 
завантаженість буфера, першої похідної завантаженості буфера, другої похідної 
завантаженості буфера, керуючого впливу на комутатор, тобто 

 

],[ maxmin  , ],[ maxmin   ,  ],[ maxmin   ,  ],[ maxmin mm . 
 

Кількість функцій належності (ФН) – кількість термів, які описують вхідні та вихідну 
змінні – обмежують, по можливості, найменшим числом [2, 5]. Функції належності 
приймемо трикутними. Налагоджування трикутних ФН до експертних даних виконано 
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шляхом піднесення до степеня: kT u)]([ , де показник степеня визначає зміну форми ФН. На 
універсальній множині [0,1]U   задані дві нечіткі множини, монотонні функції належності 
яких для кожної лінгвістичної величини (наприклад, термів позитивна – 1, негативна – 2) 
наведено на Рис. 2.  

 
Рис. 2. Задання нечітких множин трикутними функціями належності 

 
Якщо прийняти  1( ) 1  ;u u     ]1,0[   ,)(2  uuu ,  то для налагоджування можна 

використати ФН виду 
;)1()(1 cuu  ]1,0[   ,)(2  uuu c     (1) 

та варіювати коефіцієнтом (показником ступеня) c . 
Якщо на універсальній множині [0,1]U   задано дві нечіткі підмножини, функції 

належності яких для кожної лінгвістичної величини записуються у вигляді 
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     та  визначаються як 
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               (2) 

то для налагодження можна також варіювати коефіцієнтом c . 
На універсальній множині [0,1]U   дві нечіткі підмножини можна описати також 

функціями належності  
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та для налагодження варіювати коефіцієнтом c . 
Для кожної лінгвістичної змінної можна використовувати свої функції належності. 

Таким чином, існує досить велика кількість варіантів задання функцій належності при 
оптимізації параметрів нечіткого регулятора. 

Результуючу ФН отримують звичайним способом, а розрахунок абсциси центру ваги 
),( ccc uSs   ділянки площини, яку охоплює результуюча ФН )(u  в межах діапазону 
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де 2 1 0( ) /U U M u   – крок дискретизації; M  – кількість відліків на інтервалі 2 1U U ,  
i =1,2,3,…, М–1. 

При формуванні результуючої ФН необхідно визначати абсциси точок перетину ФН 
нечітких підмножин (наприклад, термів позитивний – 1, негативний –2) з горизонтальними 
прямими. Найбільш просто це виконати для лінійних ФН. Для ФН виду 

;)1()(1 cuu  ]1,0[   ,)(2  uuu c ,        
абсциси точок перетину визначаються як 

c uu )(1 1     та c uu )(2    .     (4) 

Для ФН виду  1 2( ) 1/ [1 ( / ) ];u u c    
2 21( ) 1/ [1 ( ) ],    [0,1],uu u

c
 

    абсциси точок 

перетину визначаються як 

1

1 1
( )

u c
u


      та   2

11 1
( )

u c
u


    .     (5) 

Для ФН виду   1( ) ;cuu e    
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визначаються як 
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При оптимізації параметрів цифрового нечіткого регулятора у маршрутизаторі 
використали квадратичний критеріїв якості,  
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де завантаженість буфера v  обчислюється з кроком 0h , а число L  визначає інтервал 
спостереження. Оптимальні параметри відповідають мінімальному значенню критерію 
якості, а мінімізація критерію якості автоматично приводить до оптимізації перехідних 
процесів у системі керування комутатором.  

На Рис. 3 наведено поверхню метрики маршрутизації одержаної шляхом моделювання.  
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Рис. 3. Поверхня метрики маршрутизації 

 
Результат моделювання свідчать, що нечіткий алгоритм забезпечує збільшення частки 

успішно доставлених пакетів у 1,4 рази.  
Оптимізація параметрів налагоджування регулятора в процесі проектування та 

упровадження маршрутизатора  не потребує значного часу. Автоматизація процесу 
налагоджування маршрутизатора на основі нечіткої логіки, дозволить значно скоротити 
терміни розробки та вводу в експлуатацію. 
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Висновки.  1) У даний час спостерігається тенденція розвитку протоколів маршрутизації 
шляхом ускладнення відповідних алгоритмів вибору маршрутів. При цьому центральною 
проблемою стає конструювання метрики, що адекватно відображає процеси маршрутизації з 
урахуванням поточного навантаження мережі. Проведений авторами аналіз та 
систематизація протоколів маршрутизації показав, що на поточний момент системний підхід 
до формування метрики як основного критерію маршрутизації практично не застосовується. 
Використання різного роду евристичних формул для визначення метрик в різних протоколах 
маршрутизації не забезпечує універсальності та еволюційного розвитку, адекватного 
високим темпам розвитку телекомунікаційних мереж. 

2) Проведений аналіз способів конструювання метрики в різних протоколах 
маршрутизації виявив недостатньо глибоке відображенні в метриці всіх аспектів 
функціонування мережі. Незважаючи на ускладнення алгоритмів маршрутизації, кількість 
факторів які враховуються в метриці залишається невеликою (1-4 фактори). Для підвищення 
адекватності алгоритму маршрутизації, у метриці необхідно враховувати більшу кількість 
факторів. Вирішити проблему конструювання метрики на новій основі дозволяє теорія 
нечітких множин та заснована на ній нечітка логіка.  

3) Використання системи нечіткого виводу дозволило створити легко масштабовану 
систему маршрутизації, логіка роботи якої дозволяє легко нарощувати і змінювати структуру 
метрики на систематичній основі шляхом розширення (зміни) бази правил для вибору 
маршруту. Проведені дослідження показує, що застосування систем з нечіткими множинами 
в задачах маршрутизації відкриває нові можливості управління на основі простих 
евристичних правил і адаптації до умов нестаціонарного і екстремального трафіку. 
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УДК 004.056 
 

Вовк О. О., аспірантка  
 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВАЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ 

 

Vovk O. O. Determination of importance factors for expert evaluation of steganographic 
methods. Steganography comes under the assumption that if the feature is visible, the point of attack is 
evident, thus the goal here is always to conceal the very existence of the embedded data. Today, a large 
number of different steganographic methods are proposed, part of them are universal or designed for a 
wide range of tasks. Each steganographic task has different requirements to embedding methods. At the 
same time, different methods have their specific advantages and disadvantages of implementation and 
using.In order to determine the optimal hidden steganographic method for data transmission on 
communication networks it is necessary to carry out expert evaluation methods meeting defined criteria. 
The objective of this work is to study modern methods for determining of importance factors (IF) and 
selecting the most appropriate embedding methods to use in further researches. Multiple-criteria decision-
making methods will be used to determine the IF of criteria that used to evaluate steganographic methods. 
and later for comprehensive analysis of hiding techniques in the specific context of the examination. 

Basic modern approaches of calculating IF were investigated in this work. The advantages and 
disadvantages of the analytic hierarchy process for use in studies steganographic methods were defined. It 
is assumed that it will allow determining the importance (weight) of each of the quality characteristics of 
the hiding information methods in objective way. It was calculated and graphically displayed a high 
correlation rate of experts estimates based on ranking factors, direct placement and the analytic hierarchy 
process. So it indicates adequacy of evaluation results and the possibility of their further use in research. 
It is shown that the averaging procedure is not playing a significant role to determine weights 

Keywords: importance factor, impact factor, steganographic method, analytic hierarchy process, 
correlation, averaging, expert evaluation 

 

Вовк О. О. Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання 
стеганографічних методів. Досліджені основні сучасні підходи до розрахунку коефіцієнтів 
важливості. Визначені переваги та недоліки методу аналізу ієрархій для подальшого використання 
у дослідженнях стеганографічних методів. Розрахована та графічно відображена висока кореляція 
оцінок експертів за принципом ранжування факторів, прямої розстановки та методу аналізу 
ієрархій. Показано, що процедура усереднення не грає суттєвої ролі для визначення вагових 
коефіцієнтів. 

Ключові слова: коефіцієнт важливості, впливаючий фактор, стеганографічні методи, метод 
аналізу ієрархій, кореляція, усереднення, експертна оцінка 

 

Вовк О. О. Определение коэффициентов важности для экспертного оценивания 
стеганографических методов. Исследованы основные современные подходы к расчету 
коэффициентов важности. Определены преимущества и недостатки метода анализа иерархий для 
дальнейшего использования в исследованиях стеганографических методов. Рассчитана и 
графически отображена высокая корреляция оценок экспертов по принципу ранжирования 
факторов, прямой расстановки и метода анализа иерархий. Показано, что процедура усреднения не 
играет существенной роли для определения весовых коэффициентов. 

Ключевые слова: коэффициент важности, влияющий фактор, стеганографические методы, 
метод анализа иерархий, корреляция, усреднение, экспертная оценка 

 
1. Вступ і постановка задачі. Стеганографія є наукою, що дозволяє обмінюватися 

секретними даними за допомогою вибраного мультимедійного носія, наприклад, зображення, 
аудіо та відео файлів. Вона базується на припущенні, якщо приховання помітне, то воно 
неодмінно зазнає атакування. Отже, метою стеганографії завжди є приховання самого факту 
існування вбудованих даних. 

Стеганографія використовується для різноманітних додатків, як корисних, так інколи і 
зловмисних. В будь якому разі, інтерес до неї росте з кожним роком. Вже розроблено та 
активно використовується безліч стеганографічних методів, призначених для тих чи інших 
цілей. Це може бути: прихований зв'язок, захист авторських прав на зображення 
(автентифікація), відбитки пальців (відстеження порушника), додавання заголовків до 
зображень, додавання додаткової інформації, такої як субтитри до відео, захист цілісності 
зображень (виявлення випадків шахрайства), управління копіюванням при DVD записі та в 
інтелектуальних браузерах, автоматичне надання інформації про авторські права. Кожен з 
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цих додатків висуває різні вимоги до методу вбудовування даних. В той час, як окремі 
методи мають свої переваги та недоліки в реалізації та застосуванні [1]. 

Для визначення оптимального стеганографічного методу для прихованої передачі даних 
по мережах зв’язку необхідно здійснити експертне оцінювання існуючих методів за 
обраними критеріями. 

Експертне оцінювання стеганографічних методів проводиться відповідною експертною 
групою, до складу якої входять незалежні фахівці. В ході експертизи різноманітні параметри 
підлягають оцінці з боку експертної групи і в подальшому виникає необхідність обробки 
отриманих даних з метою їх узагальнення та формування кінцевих результатів експертизи. 
Початковою інформацією для обробки є судження, що відображають переваги метода у 
числовій і лінгвістичній формі, тому є необхідність використання якісних і кількісних 
методів обробки результатів експертної оцінки. Кількісні методи є більш зручними з точки 
зору їх застосування під час такого оцінювання [2]. Для агрегації результатів експертизи 
виникає необхідність використання параметру, який би відображав оцінку експерта. Ним 
може бути коефіцієнт важливості (КВ), який широко використовується для побудови 
рішення в багатокритеріальних задачах [3...5] та математичному програмуванні [6, 7]. 

Метою даної роботи є дослідження сучасних методів розрахунку КВ та визначення 
найбільш доцільного для подальшого використання у дослідженнях методів вбудовування 
інформації. Метод багатокритеріальної оцінки буде використовуватися для визначення КВ 
критеріїв, за якими оцінюються стеганографічні методи, а згодом для комплексного 
порівняльного аналізу методів приховування в конкретних умовах проведення експертизи. 

 

2. Аналіз літературних даних. Робота [8] присвячена огляду сучасних методів 
формування КВ, але в ній не розкрито особливості використання методів у сфері 
стеганографії. Отже, необхідно розглянути найпоширеніші методи багатокритеріальної 
оцінки, та визначити чиї переваги є найвпливовішими, а недоліки не суттєвими при 
оцінюванні саме стеганографічних методів приховування даних. 

Всі методи визначення пріоритету критеріїв (важливості критеріїв, обробки результатів 
експертизи, формування експертних суджень) прийнято поділяти на якісні та кількісні 
відповідно до інформації, яка надходить від експертів (вербальна або кількісна). Якісні 
методи придатні для тих випадків, коли метою експертизи є отримання якісних оцінок 
певних критеріїв об’єкту, визначення найкращої альтернативи, а кількісна характеристика 
носить другорядний характер. В іншому випадку, коли необхідно отримати числові оцінки, 
використовують кількісні методи. 

До якісних методів визначення пріоритету критеріїв відносять методи «Делфі» [9], 
ранжирування [9], бінарних [8] та множинних порівнянь [9], нормалізації [10], вектору 
переваг [8], а також кластерного аналізу [11]. 

Кількісні методи визначення пріоритету критеріїв прийнято розділяти на п’ять груп: 
попарних порівнянь [12...17], рангових перетворень [8], [12], [18...21], апроксимації функції 
корисності [3], [8], [22...24], трансформації частот [3], [7], [25, 26] та відхилення від точки 
рівноваги [15], [27...29]. Найбільш повний огляд методів визначення коефіцієнтів важливості 
наведений у літературі [8]. 

 

3. Стислий огляд найпоширеніших методів визначення коефіцієнтів важливості. 
Для розрахунку вагових коефіцієнтів використовуються різні підходи, у рамках яких 
розроблено безліч різноманітних методів [30]. Проаналізуємо  основні підходи. 

Пряма розстановка. Експерти розставляють ваги факторам, виходячи з деякої вимоги, 
наприклад, щоб сума усіх ваг була рівна одиниці або 100%, хоча може бути обрана і будь-яка 
інша константа, якщо це виявиться зручніше для подальших розрахунків. 

Труднощі цього підходу полягають у необхідності у неявному вигляді тримати у полі 
зору одночасно усі фактори, оскільки, присвоюючи певне числове значення конкретному 
фактору, експерт повинен одночасно його співставити з усіма іншими. Труднощі зростають у 
геометричній прогресії зі збільшенням числа факторів. 
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Є ще й технічне ускладнення у роботі експерта, пов’язане з необхідністю постійно 
контролювати поточну суму вагових коефіцієнтів, щоб не опинитися перед фактом 
перевищення заданої константи або залишити на останні фактори занадто велику частину. 
Якщо це відбувається, то доводиться перевизначати вже присвоєні коефіцієнти, що може 
відбуватися декілька разів, поки цей своєрідний ітераційний процес не скінчиться. Число 
ітерацій збільшується зі зростанням кількості факторів. 

 

Ранжування факторів. Цей підхід дещо полегшує експертам роботу, оскільки не 
потребує контролю загальної суми коефіцієнтів. Тут від експертів вимагається провести 
ранжування, тобто впорядкувати фактори, що досліджуються, за ступенем проявлення їх 
властивостей у порядку їх зростання або спадання. 

11 21 1

12 22 2

1 2

n

n

m m nm

R R R
R R R

R R R

, ,   , ;
, ,   , ;

;
, ,  , ;


 

 

      (1) 

де  ܴ – ранг (місце), присвоєне фактору Oi  j-м експертом у ряду з n досліджених об’єктів, 
впорядкованих цим експертом за ступенем прояву властивості, що аналізується. 

Допускається двом чи більше факторам присвоювати однаковий ранг, але тоді він буде 
дробовим. Зведену оцінку вагових коефіцієнтів можна отримати у результаті усереднення 
окремих рангів по стовпцям. 

Перевага цього методу полягає у його простоті, але це не той випадок, коли простота 
ефективна, оскільки усереднення рангів призводить до більш грубих оцінок вагових 
коефіцієнтів порівняно з іншими методами. Окрім того, він також не звільняє експерта від 
необхідності тримати у полі зору усі фактори, як і при прямій розстановці. 

 

Присвоєння коефіцієнтів факторам.У цьому методі експертам пропонується оцінити 
фактори по деякій бальній шкалі, наприклад від 1 до 10. Тоді отримуємо вираз: 
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де ݕ  – бальна оцінка фактору, отримана від j-го експерта; n – кількість факторів; 
m – число експертів. 

Зведені оцінки вагових коефіцієнтів зазвичай знаходять шляхом підбору відповідної 
регресійної моделі. Середню оцінку wi вагових коефіцієнтів факторів можливо отримати за 
простими формулами: 
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де   ijw  – вага i-го об’єкту, розрахована за оцінками усіх експертів; 

  ijx  – оцінка фактору i, що дана експертом j;   n – число факторів;   m – число експертів. 
Цей метод у деякій мірі робить слабшою залежність оцінки конкретного фактору від 

інших, але остаточно не звільняє від неї, оскільки фактори все ж потрібно співставляти – 
інакше коефіцієнти важливості неможливо коректно розставити. 

 

Метод аналізу ієрархій. Частково уникнути вказаних вище складностей покликаний 
метод аналізу ієрархій (МАІ), розроблений Т. Сааті [31] у 80-х роках минулого століття. Суть 
методу полягає у попарному порівнянні факторів відносно один одного за впливом на 
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кінцеву ціль. При цьому вплив інших факторів не враховується. Для попарного порівняння 
факторів Сааті запропонував спеціальну оціночну шкалу, що складається з п’яти основних та 
чотирьох проміжних суджень. Згідно з нею судження експертів представляються у 
наступному вигляді (Табл. 1): 

 

Ієрархія експертних порівнянь співвідношення факторів                Табл. 1
Судження Пояснення 

1. Рівна важливість Рівний вклад факторів у ціль 

3. Помірна перевага Досвід і судження дають легку перевагу 
одного фактору над іншим 

5. Суттєва перевага Досвід і судження дають сильну перевагу 
одного фактору над іншим 

7. Значна перевага Одному фактору дається настільки сильна 
перевага, що вона стає практично значимою 

9. Дуже сильна перевага Очевидність переваги одного фактору над 
іншим підтверджується найбільш сильно 

2, 4, 6, 8. Проміжне судження Застосовується у компромісному випадку 
 
У підсумку результати парних порівнянь представляються у вигляді квадратної матриці 

ijA a( )  з одиничною діагоналлю (порівняння фактору самого з собою дорівнює одиниці). 
Тут ija( )  означає відношення оцінок відповідних елементів; індекси i и j змінюються від 
одиниці до величини, що дорівнює кількості факторів. Оскільки при послідовному переборі 
усіх можливих пар фактори порівнюються між собою двічі (спочатку – фактор ai з фактором 
aj, потім – у зворотному порядку), при складанні матриці повинно виконуватися умова 

«оберненої симетричності»: 1
ji

ij

a
a

 . Із цього випливає, що достатньо заповнювати лише 

одну частину матриці – ту, що лежить вище або нижче діагоналі, це не має принципового 
значення внаслідок елементарного перерахунку взаємно обернених значень. Якщо 

розглядати n факторів, то всього можлива наявність 
2

2
n n  значень комбінацій. 

В МАІ для кодування використовується номер судження рядка Табл. 1. Кожне з 
приведених суджень кодується числом від 1/9 до 9. Наприклад, якщо надано значну перевагу 
елемента Аi (наприклад, стійкість стеганографічної системи для прихованої передачі даних) 
над елементом Аj (наприклад, пропускна здатність стеганографічної системи для прихованої 
передачі даних), то вважають, що в матриці парних порівнянь aij = 5 і відповідно aji = 1/5, 
оскільки для кодування використовується п’яте судження. 

Суть обробки матриці полягає у розкладанні:  

A Z U  ,  де 
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1 1
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z z
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.     (5) 

Мета – визначення компонент вектору ваг 1 nZ z z( , ..., ) , що дозволяє ранжувати 
фактори Аi. 

Розрахунок ваг можна здійснити кількома способами. Одним з можливих підходів до 
апроксимації вектора ваг може слугувати розрахунок власного вектора матриці парних 
порівнянь, який дорівнює відповідному максимальному власному числу. Відповідні 
алгоритми знаходження власного вектору достатньо детально розроблені, і їх опис можна 
знайти зокрема в монографіях [32, 33]. 

Процедура МАІ має в своєму розпорядженні вбудований критерій якості роботи 
експерта – індекс узгодженості (ІУ), який дає інформацію про ступінь порушення чисельної 
(кардинальної) і транзитивної (порядкової) узгодженості експертних суджень [34]. Перевірка 
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на кардинальність полягає у контролі певних числових характеристик, відхилення від яких 
свідчитиме про наявність помилок при формалізації експертних суджень. Іншими словами, 
якщо прийняті деякі правила кодування експертних суджень, наприклад, від нуля до 
одиниці, то експертні судження не повинні виходити за рамки встановленої цим правилом 
множини значень, тобто бути від’ємними чи більше одиниці. Транзитивність дозволяє 
перевірити логіку мислення експерта. Якщо експерт вважає, що фактор А переважає фактор 
Б, а фактор Б, в свою чергу, переважає фактор В, то при парному порівнянні фактор В не 
повинен переважати фактор А, тобто повинна виконуватися нерівність А > Б > В.  

Відсутність узгодженості може бути серйозним обмежуючим фактором для дослідження 
деяких проблем. ІУ у кожній матриці можна оцінити за формулою: 

1
nІУ

n
 




,      (6) 

де    – власне число;   n – число факторів, які порівнюються.  
Якщо порівняти ІУ з деякою величиною, отриманою при випадковому виборі кількісних 

оцінок, то можна знайти критерій якості роботи експерта. Розробник методу рекомендував 
визначені значення для оцінки середньої узгодженості (СУ) випадкових матриць різного 
порядку. Але згодом, Донеганом та Доддом [35] були проведені додаткові дослідження, що 
підвищили точність отриманих оцінок (див. Табл. 2.) 

 

Середні узгодженності (СУ) для випадкових матриць різного порядку    Табл. 2
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СС 0 0 0,49 0,80 1,06 1,18 1,25 1,32 1,37 1,41 
 
Якщо розділити ІУ на СУ для матриці того ж порядку, то отримаємо відношення 

узгодженості (ВУ): 

100ІУВУ
СУ

  % .     (7) 

Якість експерта оцінюється за величиною ВУ. За рекомендацією Сааті величина ВУ 
повинна бути порядку 10% або менше, щоб бути задовільною. У деяких випадках можливо 
допустити 20%, але не більше. Якщо ВУ виходить за ці межі, то результати роботи таких 
експертів повинні бути виключені з розгляду. 

 
4. Порівняння оцінок вагових коефіцієнтів, знайдених різними методами. Незалежно 

від кількості впливаючих факторів судження експертів будуть розходитися. Тому необхідне 
узагальнення оцінок індивідуальних експертів, результуюча величина яких і 
використовується безпосередньо в наукових і прикладних дослідженнях [36]. 

Залежність значень вагових коефіцієнтів від способу розрахунку та обробки експертних 
суджень покажемо на даних, отриманих у процесі аналізу вимог до стеганографічних 
методів приховування даних при передачі мережами зв’язку. У якості спеціального завдання 
експертам було запропоновано порівняти фактори впливу методом аналізу ієрархій, прямої 
розстановки ваг у вигляді процентів і ранжування факторів за їх значимістю. Опитування 
проводилося шляхом індивідуального анкетування експертів в області стеганографії, задля 
уникнення негативних проявів, властивих груповим обговоренням. 

Результати роботи експертів у зведеному вигляді наведені у Табл. 3, де у стовпцях 
наведені значення вагових коефіцієнтів, розрахованих шляхом використання трьох методів: 
МАІ, ранжування (Р) і прямої розстановки (ПР). 

Зв'язок між ваговими коефіцієнтами, знайденими різними методами, оцінювався за 
допомогою коефіцієнта кореляції. Розрахунок коефіцієнтів кореляції виконаний для кожного 
експерта окремо, тобто розраховувався за даними, наведеними у стовпцях Табл. 3. Всього 
можливо три комбінації: МАІ – ранжування, МАІ – пряма розстановка, ранжування – пряма 
розстановка. 
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Вагові коефіцієнти, розраховані трьома методами                        Табл. 3 

 Фактори 
Експерти 

1 2 3 4 5 
МАІ Р ПР МАІ Р ПР МАІ Р ПР МАІ Р ПР МАІ Р ПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Пропускна 
здатність 0,32 0,24 0,30 0,29 0,24 0,20 0,41 0,29 0,40 0,18 0,19 0,20 0,31 0,26 0,31 

2 Стійкість 0,02 0,05 0,02 0,03 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03 
3 Невидимість 0,30 0,24 0,25 0,30 0,24 0,40 0,29 0,21 0,30 0,33 0,24 0,25 0,29 0,19 0,28 
4 Захищеність 0,29 0,24 0,28 0,30 0,24 0,30 0,21 0,21 0,20 0,41 0,29 0,40 0,30 0,26 0,30 

5 Складність 
вбудовування 0,04 0,10 0,10 0,04 0,12 0,04 0,04 0,14 0,04 0,04 0,12 0,01 0,04 0,14 0,05 

6 Складність 
вилучення 0,04 0,14 0,05 0,04 0,12 0,04 0,03 0,10 0,04 0,04 0,12 0,10 0,04 0,10 0,04 

 
Результати розрахунків зображені на Рис. 1. Оскільки графіки вагових коефіцієнтів 

частково пересікаються, то ступінь близькості методів визначався за середнім коефіцієнтом 
кореляції для кожного порівнюваного випадку. 

 
Рис. 1. Значення коефіцієнтів кореляції вагових коефіцієнтів за п’ятьма експертами 

 
Найменше розходження виявилося у МАІ та прямої розстановки: середній коефіцієнт 

кореляції дуже високий і дорівнює 0,97. Це насамперед пов’язане з високою кваліфікацією 
експертів, а також фактом того, що експерти порівнювали фактори на протязі одного 
опитування та мали можливість корегувати свої результати, порівнюючи переваги одних 
факторів над іншими і їхню відповідність присвоєним відсоткам. Якщо відбувалося 
протиріччя, наприклад порушувалося правило транзитивності, то була можливість змінити 
розставлені відсотки чи співставлення. Але необхідно відзначити, що при збільшенні кількості 
факторів, що оцінюються, можливість вдало корегувати пріоритетність стає важчою. 

Середній коефіцієнт кореляції між рангами та МАІ, рангами та прямою розстановкою 
дещо менший - 0,9 і 0,87 відповідно. Це пов’язано не лише з індивідуальними особливостями 
експертів, а також з деякими закономірностями. Одна з причин розходжень була закладена 
вже умовами ранжування, коли вимагалося, щоб фактори були розставлені у суворій 
послідовності у порядку спадання їх важливості, в той час я к в МАІ і при прямій розстановці 
можливість рівності факторів допускалася. Взагалі умова суворого ранжування не є 
обов’язковою, і часто погоджуються з пропозиціями Д. Хіммельблау [37] та інших авторів 
давати середній рейтинг двом або декільком факторам, якщо експерти вважаюь їхній вклад 
рівним. Тому не можна виключати можливість, що при умовах можливості надавати двом і 
більше факторам рівних рангів, корельованість результатів була б вищою. 

Величина розходжень неоднакова у різних експертів і змінюється від 7% до 30%. Однак, 
як видно з Рис. 1, тенденція корельованості результатів практично у всіх експертів однакова. 
Слід відзначити, що квазіпаралельний характер графіків кореляційних кривих дає підставу 
вважати, що логіка мислення експертів достатньо стійка і отримані в ході цього 
експерименту результати цілком можливо використовувати для досліджень. 
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5. Обробка експертних суджень. Знайдені в результаті обробки індивідуальних 
експертних суджень вагові коефіцієнти (Табл. 3) необхідно усереднити. Задача полягає у 
знаходженні усереднених оцінок вагових коефіцієнтів для кожного фактору. Розв’язана вона 
може декількома способами. 

Середнє арифметичне. Найпростішою оцінкою є середнє арифметичне по фактору: 

1

1ˆ
m

a i
i

k k
m 

  , де ik  – вага фактору і-го експерта.    (8) 

Воно зручне тим, що після усереднення не порушується вимога рівності одиниці суми 
вагових коефіцієнтів. Усереднення проводиться для кожного фактору окремо. Таке 
усереднення допускається проводити у тих випадках, коли щільність розподілу ik  симетрична, 
наприклад, підлягає нормальному розподілу, або самі коефіцієнти практично однорідні і 
можуть бути апроксимовані рівномірним розподілом. Тоді оцінка ak̂  буде незміщеною.  

Середнє геометричне. Вагові коефіцієнти за своєю природою не є лінійними. Тому для 
їх усереднення допустимо використовувати нелінійні методи. Одним з найпростіших методів 
нелінійної оцінки є середнє геометричне: 

1 2
m

геом mk k k kˆ ... .     (9) 
Оскільки середнє геометричне завжди менше середнього арифметичного, сума 

усереднених вагових коефіцієнтів буде менше одиниці. Щоб цього не відбулося, необхідно 
кожний усереднений ваговий коефіцієнт m геомk .

ˆ  нормувати на суму по всім факторам: 

1
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m
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.

.
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.      (10) 

Середнє арифметичне і середнє геометричне мають один ліміт [37]. Отже, різниця між 

ak̂  та геомk̂  буде зменшуватися із збільшенням кількості експертів і асимптотично 
наближатися до нуля. 

Середнє гармонійне. Ще однією нелінійною величиною є середнє гармонійне. Його 
можна знайти з рівняння: 

1

1 1 1m

i mгарм m kk̂ 

  .       (11) 

Як відомо, середнє гармонійне менше середнього арифметичного і середнього 
геометричного. Отже, і вагові коефіцієнти, знайдені таким чином, також необхідно 
нормувати на суму коефіцієнтів усіх факторів за аналогією з формулою (10). 

Медіана. Усереднення вагових коефіцієнтів також можливо провести за допомогою 
медіани. Особливо ефективно її використовувати для коротких рядів. Як відомо, медіана 
представляє собою найбільш імовірні значення ряду: 

1
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1
2 2

1
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, _ ,

, _ _ ,
    (12) 

де Кі – значення ваги фактору для і-го експерта. 
При використанні медіани для усереднення в загальному випадку порушується 

виконуваність умови рівності одиниці сумі вагових коефіцієнтів. Тому необхідно здійснити 
відповідні нормування, щоб застосування вагових коефіцієнтів не втратило свій сенс. 

Для дослідження залежності усереднених вагових коефіцієнтів від методу усереднення 
були проведені розрахунки за формулами (8) – (12). Виявилося, що метод усереднення слабо 
впливає на результуючі значення вагових коефіцієнтів – всі вони достатньо близькі між 
собою, що відображено на Рис.2. 
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Рис. 2. Усереднені значення вагових коефіцієнтів впливаючих факторів  

(ряд 1 – середнє арифметичне;   ряд 2 – середнє геометричне;   ряд 3 – середнє гармонічне;   ряд 4 – медіана) 
 
6. Переваги і недоліки МАІ. Проаналізувавши основні підходи до формування КВ 

найбільш придатними для подальшого визначення впливовості критеріїв та проведення 
порівняльної характеристики стеганографічних методів був обраний метод аналізу ієрархій. 
У підсумку були визначені його переваги та недоліки саме для оцінки роботи методів 
вбудовування інформації у різних додатках. 

Позитивні сторони. На перший погляд, здається, що МАІ являє собою ідеальний 
інструментарій для вирішення широкого кола багатофакторних задач, в яких експертні 
методи використовуються як ключові. Це багато в чому дійсно так, вкажемо на основні 
причини цього. 

Попарність порівнянь. Порівняння предметів парами закладено в самій людській 
природі [6]. Відсутність необхідності постійно тримати у полі зору всі фактори або, 
принаймні, групу однорідних факторів, дозволяє експерту сконцентрувати увагу на 
конкретній проблемі: наскільки фактор Аi перевершує фактор Bj або поступається йому. 
Внаслідок цього слід очікувати більш точних результатів. 

Доповнюваність вихідної матриці. У практиці досліджень систем нерідко виникають 
ситуації, коли число факторів впливу змінюється. Тоді доводиться додавати, зменшувати або 
замінювати одні фактори іншими. При використанні МАІ це призводить лише до 
необхідності порівняння новопосталих пар або ж до викреслювання рядків і стовпців матриці 
парних порівнянь, відповідних вилученим з розгляду факторам, тобто до утворення мінору 
матриці. Отримані результати попередніх опитувань зберігаються, і не потрібно повного 
оновлення анкети, як це відбувається в інших випадках. З урахуванням того, що процедура 
МАІ, по суті, зводиться до пошуку власного вектора відповідної матриці, що належить 
максимальному власному значенню, з “технічної” точки зору включення додаткових 
факторів є збільшення розмірності відповідного лінійного простору за рахунок додавання 
прямих доданків. 

Наявність вербально-числової шкали. Звичайні числові шкали не завжди зручні для 
зіставлення факторів, які визначаються в різних розмірностях і поняттях. Особливо складно 
порівнювати чинники, характеристиками яких, з одного боку, є кількісні величини, а з 
іншого – якісні. Так, шкала Харрінгтона, що використовується найбільш часто, “приймає на 
вході” тільки відносні кількісні характеристики, розподілені в інтервалі від 0 до 1. 
Вербально-числові шкали, одним з варіантів яких є шкала Сааті, якраз і покликані оцінювати 
такі невідповідності показників факторів впливу. 

Вбудований критерій якості роботи експерта. За результатами опитування експерти, як 
правило, підлягають перевірці. Для цього зазвичай застосовуються різні числові індекси, 
розроблені як для групових, так і для індивідуальних опитувань. При цьому питання про 
оптимальний критерій є відкритим, а його вибір довільний. У цьому сенсі наявність в МАІ 
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такої характеристики (параметру), як відношення узгодженості, дуже зручне, особливо при 
створенні автоматизованого програмно-апаратного комплексу. 

Недоліки методу. Однак не всі переваги МАІ так очевидні. Виникає ряд питань при 
інтерпретації результатів, і пов'язані вони, насамперед, з критерієм якості роботи експерта – з 
відношенням узгодженості. 

Використання транзитивності для якісних показників. Транзитивность добре працює, 
коли всі характеристики системи, що досліджується, можна представити числовими 
величинами. Але як тільки це стає неможливим, вимога наявності транзитивності часто 
вступає у протиріччя з логікою дослідника. 

“Зворотна” логіка. Критерії якості роботи експерта в своїй більшості, і відношення 
узгодженості також, ґрунтуються на відхиленні від якоїсь статистичної характеристики, 
наприклад, математичного сподівання. Як і всі критерії, що мають в основі статистичний 
характер, відношення узгодженості є формальним і в деяких випадках призводить до 
результатів, що достатньо важко інтерпретуються. 

Аналізуючи результати опитувань експертів, які потрапляли в межі заданого рівня якості 
(ВУ <10-20%), практично завжди виявляються випадки, коли деякі вагові коефіцієнти різко 
відрізняються від більшості, а то і носять прямо протилежний характер: фактори, яким 
більшість надавала найбільшу значимість, ці експерти оцінювали як менш значущі і – 
навпаки. При усереднені результатів всіх експертів, які відповідають заданому критерію, що 
зазвичай роблять для отримання узагальнених оцінок, це призводить до зміщення середніх 
значень вагових коефіцієнтів. 

Ненадійність відношення узгодженості. Відношення узгодженості – формула (7) – 
засноване на порівнянні результатів даного експерта з якимось еталонним експертом – 
Табл. 2. Однак, що таке еталонний експерт в МАІ, не зовсім зрозуміло. Розглянемо 
ідеалізовану ситуацію, коли експерти розставляють оцінки, суворо дотримуючись 
транзитивності своїх переваг відносно нумерації факторів, тобто. aij > ai + 1, j + 1 (або, навпаки, 
aij < ai + 1, j + 1) – Табл. 4. 
 

Матриця парних порівнянь для восьми факторів               Табл. 4 

Ф 
а 
к 
т 
о 
р 
и 

Фактори 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 8 8 8 8 8 8 8 
2 1/8 1 7 7 7 7 7 7 
3 1/8 1/7 1 6 6 6 6 6 
4 1/8 1/7 1/6 1 5 5 5 5 
5 1/8 1/7 1/6 1/5 1 4 4 4 
6 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1 3 3 
7 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1 2 
8 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

 
Начебто, обробка такої матриці повинна дати дуже низьке значення відношення 

узгодженості, близьке до нуля. Однак воно дорівнює 23,3%! Для n = 9 при побудові такого ж 
типу матриці ВУ складе вже 27,8%, а зростання ВУ буде збільшуватися зі збільшенням числа 
факторів, що заставляє замислитися про якість даного критерію. 

 
7. Висновки. В даній роботі були досліджені основні сучасні підходи до розрахунку 

коефіцієнтів важливості. Були проаналізовані переваги та недоліки методів 
багатокритеріальної оцінки для подальшого використання у дослідженнях методів 
вбудовування інформації. Після детального аналізу методу аналізу ієрархій встановлено, що 
він є достатньо якісною процедурою для знаходження вагових коефіцієнтів факторів впливу 
при аналізі стеганографічних систем. Стверджується, що він дасть змогу об’єктивним 
шляхом визначити важливість (вагу) кожної з якісних характеристик методів приховування 
інформації. Однак критерій відбору експертів, що входить до його складу, щонайменше, 
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потребує підключення додаткових процедур із відповідними алгоритмами, що потребують 
спеціального вивчення. 

Анкетування експертів за принципом ранжування факторів, прямої розстановки та 
методу аналізу ієрархій протягом одного опитування показало, що розраховані за 
підсумками опитування вагові коефіцієнти факторів впливу високо корельовані між собою, 
що свідчить про адекватність оціночних результатів та можливість їх подальшого 
використання у дослідженнях. 

Усереднення вагових коефіцієнтів шляхом розрахунку середнього арифметичного, 
середнього геометричного, середнього гармонічного та медіанних оцінок, при умові 
нормування трьох останніх характеристик, показало, що отримані таким чином значення 
близькі між собою. Відтак, процедура усереднення не грає суттєвої ролі для визначення 
вагових коефіцієнтів, принаймні, для отриманих у поточній роботі даних експертних 
суджень. 
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Орлов Є. В., аспірант  
 

МЕТОДИКА СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ МОДЕЛІ КОНТРОЛЬОВАНОГО  
ОБ’ЄКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕКОМПОЗИЦІЇ МОДЕЛІ 

 
Orlov Ye. V. Technique of structural synthesis of model of controlled object by means of 

decomposition of model. The problem of choice and grounding of number and specific features of key 
performance indicators in complex technical systems is rather urgent and important of general problem of 
optimization such systems. In the last few years the developers of telecommunication networks all more 
frequent decide the tasks of planning of difficult control system by objects telecommunication. Therefore 
objects for which a task of making of new conceptions is at the construction of control system that large 
systems, present the special interest. The article a technique of structural synthesis of model of controlled 
object by means of decomposition of model is offered. Also, some recommendations of rather optimum 
choice of depth of decomposition process are provided. In particular, with the increase of level of 
decomposition complication of every element of model of the controlled object diminishes not so 
intensively, that and results in the increase of complication of decomposition object. An optimum 
decomposition minimizes complication of the decomposition system. The purpose of decomposition of 
model consists in simplification of the subsequent synthesis of model of object by its “breakdown” on 
more simpler elements. This process shall be followed taking into account prior information on structural 
features of object. 

Keywords: telecommunications, complex system, structural synthesis, control the system, 
optimization, decomposition, control system, optimization, management criteria 

 
Орлов Є. В. Методика структурного синтезу моделі контрольованого об’єкту за 

допомогою декомпозиції моделі.  У роботі запропонована методика структурного синтезу моделі 
контрольованого об’єкту за допомогою декомпозиції моделі. Також, наведені деякі рекомендації 
щодо оптимального вибору глибини декомпозиційного процесу. Ціль декомпозиції моделі полягає 
у спрощенні наступного синтезу моделі об’єкту шляхом її “розщеплення” на більш прості 
елементи. Цей процес обов’язково повинен супроводжуватись з урахуванням апріорної інформації 
про структурні особливості об’єкту. 

Ключові слова: телекомунікації, складна система, структурний синтез, декомпозиція, система 
управління, оптимізація, критерії управління 

 
Орлов Е. В. Методика структурного синтеза модели контролируемого объекта с 

помощью декомпозиции модели.  
В работе предложена методика структурного синтеза модели контролируемого объекта с 

помощью декомпозиции модели. Также, приведены некоторые рекомендации относительно 
оптимального выбора глубины декомпозиционного процесса. Цель декомпозиции модели 
заключается в упрощении последующего синтеза модели объекта путем ее “расщепление” на 
более простые элементы. Этот процесс обязательно должен сопровождаться с учетом априорной 
информации о структурных особенностях объекта. 

Ключевые слова: телекоммуникации, сложная система, структурный синтез, декомпозиция, 
система управления, оптимизация, критерии управления 

 
1. Введення та постановка задачі. За останні роки розробники все частіше вирішують 

задачі проектування складних систем управління (СУ) об’єктами телекомунікації. 
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’єкту типу різнорідної 
телекомунікаційної мережі унеможливлює застосування централізованої СУ, яка забезпечила 
б роботу мережі. Лише перехід до децентралізованого управління, управління локальними 
підсистемами з локальними функціями забезпечив би доцільне використання можливостей 
різнорідної телекомунікаційної мережі. 
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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 контрольованого об’єкту (КО), поведінка яких значною мірою визначає 
поведінку всього об’єкту. На відміну від автоматів КО мають не жорстко детерміновану 
поведінку, а поведінку пов’язану з багатьма можливими режимами роботи. Це ускладнює 
прогнозування поведінки об’єкту управління, особливо тоді, коли є великий спектр 
зовнішніх впливів. У цьому разі доцільно використовувати вірогідність моделі 
прогнозування. 

4. При побудові моделі КО в теорії управління розглядали за початковий не унікальний 
об’єкт, а деякий типовий. Як тільки модель об’єкту (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’єкту, потрібно мати модель відкритого 
типу, яка під час свого функціонування має збагачуватися та змінюватися. 

 
2. Методика структурного синтезу моделі контрольованого об’єкту за допомогою 

декомпозиції моделі. Структура моделі об’єкту управління визначає вид та характер зв’язку 
між входами (U) і виходами (W) моделі об’єкту [1]. 

У більшості випадків об’єкт розглядається як “чорний ящик”, про внутрішній склад якого 
нічого не відомо, і модель представляється багатополюсником з невідомою структурою [2, 3]. 

На стадії структурного синтезу моделі використовується додаткова інформація про об’єкт 
як про систему взаємодіючих елементів. Наприклад, такий об’єкт управління, як автоматична 
телефонна станція, являє собою систему взаємодіючих комутаційних пристроїв; технологічний 
процес – систему взаємодіючих операцій; організм – систему взаємодіючих органів; а 
колектив – систему взаємодіючих членів цього колективу і т.д. [4]. 

Інформація про подібні структурні особливості об’єкту і є початковою для декомпозиції 
моделі об’єкту, тобто для “розщеплення” моделі на взаємодіючі елементи, що відображають 
складну багатоелементну структуру об’єкту [5, 6]. Приклад такої декомпозиції показаний на 
Рис. 1, де модель із трьома входами та чотирма 
виходами представлена шістьома більш простими 
елементами. 

Зміст декомпозиції полягає в том, щоб, 
скориставшись апріорними відомостями про структуру 
об’єкту, спростити задачу синтезу моделі [7]. Це 
спрощення може йти за двома напрямками. З одного 
боку, кожний елемент декомпозиційної системи 
простіше первинної (недекомпозиційної) системи, що 
полегшує синтез моделі цього елемента та, в 
остаточному результаті, моделі всього об’єкту. З 
іншого боку, спростити задачу синтезу можна 
незалежно від складності елементів, зменшивши число 
входів-виходів кожного елемента в порівнянні з 
вихідним об’єктом. 

Складність моделі як “чорного ящика” визначається чисельною мірою. В основі цієї міри 
покладено трудомісткість синтезу моделі, тобто витрати, які необхідні для створення моделі. 
Складність на стадії аналізу (стадії “чорного ящика”) повинна враховувати лише число входів 
m і виходів h моделі (для спрощення розрахунків управляємі та неуправляємі входи 
розрізнятись не будуть). Нехай складність має вигляд 

 

V=V(m, h) 
 

 
Рис. 1. Приклад декомпозиції  

моделі КО 
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Щодо виду цієї функції можна сформулювати наступні вимоги. По-перше, вона повинна 
монотонно зростати по m та h. По-друге, число входів m, як правило, сильніше впливає на 
складність, чим число виходів. І останнє: цю функцію можна вважати адитивною, тобто якщо 
об’єкт складається з декількох g підсистем, то її складність дорівнює сумі складностей цих 
підсистем, тобто 

1

g

i
i

V V


 ,                                                  (1) 
 

де Vi – складність i-ї  підсистеми первинного об’єкту (при великому g це твердження невірне, 
тому що складна система не є сума своїх частин. Вираз (1) не враховує труднощів, пов’язаних 
з поділом об’єкту на його складові). Всім цим вимогам задовольняє наступний вираз: 
 

V m h ,                                                   (2) 
 

де γ > 1, тому що число входів сильніше впливає на складність, чим число виходів. Величину γ 
варто визначати залежно від того, у скільки разів збільшується трудомісткість синтезу моделі 
при збільшенні числа її входів на одиницю. Нехай трудомісткість збільшилася в q разів, тоді з 
(2) маємо 

( 1)m h qm h   , 
 

звідки легко одержати вираз для показника  : 
1/ lg( )lqg m
m

    ,                                            (3) 
 

Застосовуючи цю формулу для приклада декомпозиції моделі, показаної на Рис. 1, 
одержуємо для первинної системи  3 4V   ,   а для декомпозиційної –  

 

6

1
1 1 1 3 1 2 4 3 2iVД i

V    


          . 

 

Як видно, V > VД навіть при γ = 1, V = 12,  a VД = 9. При невідомому γ його можна вважати 
рівним одиниці, що дає явно занижену оцінку складності V. 

Процес декомпозиції моделі можна розглядати як процес мінімізації її складності, тобто як 
рішення наступної мінімізаційної задачі [8]: 

 

*

{ }
minД S S

V S


  , 
 

де S – операція декомпозиції;    {S} – множина припустимих даним об’єктом декомпозицій;  
S* – оптимальна декомпозиція,   мінімізуюча складність V декомпозованої системи. 

Застосувавши формулу (2) до декомпозиції, що не 
опирається на апріорні відомості про структуру об’єкту 
Рис. 2. 

Одержуємо 

1 1
1

h h

Д i
i i

V V m m h 

 
     , 

 

тобто складність декомпозованої системи не 
зменшилася в порівнянні з первинною V, тому що така 
декомпозиція відображає лише можливість подання 
векторної моделі W=F(U) у скалярній формі 
 

( ), 1,...,i iW f U i h                  (4) 
 

що не спрощує задачу. Однак, якщо з апріорних 
відомостей про об’єкт відомо, що деякі виходи Wi в (4) 
не залежать від деяких входів, то облік цієї інформації в 
процесі такої декомпозиції зменшує складність 

декомпозованої системи, тобто VД  < V.  

 
Рис. 2. Декомпозиція (m×h)-
полюсника без врахування 

апріорних відомостей про структуру 
об’єкту 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 84 

В цьому випадку  
1

h

Д i
i

V m


  ,  тобто VД 

< V,  де mi – число входів i-го елемента 
декомпозованої моделі ( )im m . 

Приклад декомпозиції об’єкту на два 
різних елементи N різними способами Рис. 3. 
Це означає, що множина {L} складається з N 
варіантів, причому для різних варіантів 
декомпозиції числа k і g приймають різні 
значення. Очевидно, що успішною 
декомпозицією варто вважати ту, у якій ці 
числа мінімальні. 

Дійсно, з (1) та (2) одержуємо для задачі 

{ }
( , ) ( ) ( ) min *

L
V k g m g k k h g L       . 

 

Оптимальною декомпозицією L* з {L} буде та, котра мінімізує V(k,g). Нехай Li – i-я 
декомпозиція, що визначається двома числами: 

 

,i i iL k g   ,   i= 1, … ,  N . 
 

Рішення поставленої задачі має вигляд L*=Ll ,  якщо 
 

1,...,
( , ) min { ( , )}l l i ii N

V k g V k g


 . 
 

Таким чином, ціль декомпозиції моделі складається у спрощенні наступного синтезу 
моделі об’єкту шляхом її “розщеплення” на більш прості елементи. Цей процес обов’язково 
повинен супроводжуватись з урахуванням апріорної інформації про структурні особливості 
об’єкту [9...11]. 

У результаті декомпозиції об’єкту на q елементів задача синтезу моделі об’єкту зводиться 
до q задач синтезу моделі кожного елемента, тобто до більш простих задач. 

Процес декомпозиції можна (а іноді й доцільно) застосувати й до отриманих елементів, 
декомпозуючи їх на більш дрібні складові. Однак цей процес доцільно закінчувати на певній 
стадії, коли подальше дроблення об’єкту лише ускладнює задачу. На Рис. 4 а показано 
залежність числа елементів та їхньої складності від рівня декомпозиції. 

Зі збільшенням рівня декомпозиції складність кожного елемента зменшується не настільки 
інтенсивно, що й приводить до збільшення складності декомпозиційного об’єкту Рис. 4 б. 
Оптимальна декомпозиція мінімізує складність декомпозиційної системи. 
 

 
 

Рис. 4. Вплив рівня декомпозиції на складність елементів Li та q – (a), 
а також на складність декомпозиційного об’єкту – (б) 

 
За допомогою декомпозиції первинний (m x h)-полюсник (“чорний ящик”) вдається звести 

до набору більш простих “чорних шухлядок”, щоб на наступній стадії структурного синтезу 

 

Рис. 3. Приклад декомпозиції на два елемента 
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визначити тільки їхню структуру. Сам по собі процес декомпозиції зводиться, таким чином, до 
визначення елементів об’єкту та встановленню взаємозв’язку цих елементів в об’єкті. 

 
3. Висновки. У статті надається методика структурного синтезу моделі контрольованого 

об’єкту за допомогою декомпозиції моделі. Також, наведені деякі рекомендації щодо 
оптимального вибору глибини декомпозиційного процесу. Зокрема, зі збільшенням рівня 
декомпозиції складність кожного елемента зменшується не настільки інтенсивно, що й 
призводить до збільшення складності декомпозиційного об’єкту. Оптимальна декомпозиція 
мінімізує складність декомпозиційної системи. Ціль декомпозиції моделі полягає у спрощенні 
наступного синтезу моделі об’єкту шляхом її “розщеплення” на більш прості елементи. Цей 
процес обов’язково повинен супроводжуватись з урахуванням апріорної інформації про 
структурні особливості об’єкту. 
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УДК 621.395 
 

Бишовец  А. Ю., аспирантка 
 

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ГОЛОСА В LTE 
 

Byshovets H. Yu. The main solutions to transmission voice in LTE. Types of services based on 
Long Term Evolution (LTE) networks is the transmission of data, support services for voice LTE network 
is not defined. The three main technologies – CSFB, VoLGA, SRVCC – for the transmission of voice 
over LTE are considered. In  this  paper сomparative analysis of solutions of voice in LTE is made. So the 
question of the mechanisms of voice over LTE is still open, therefore it is necessary to develop a united 
solution to eliminate the defects of solutions . This united solution can be completion subscriber unit, 
which will provide for the automatic recognition  and connection to different radio access systems 
LTE/GSM/UMTS, which will provide a continuous handover and improve quality of voice services in 
mobile networks. 

Keywords: mobile networks, Long Term Evolution, voice in LTE, CSFB, VoLGA, SRVCC, radio 
access, subscriber  unit, handover 

  

Бишовець Г. Ю. Основні рішення по передачі голосу в LTE. Проведений порівняльний 
аналіз рішень передачі голосу в LTE. Розглянуто три основні технології – CSFB, VOLGA і 
SRVCC, визначені їх основні недоліки.  Обгрунтована необхідність вироблення єдиних рішень, які 
дозволять усунути недоліки вказаних технологій. Таким загальним рішенням може бути 
доопрацювання абонентського пристрою, яке забезпечує автоматичне розпізнавання і 
підключення до різних систем радіодоступу LTE/GSM/UMTS, що дозволить забезпечити 
безперервний хендовер і підвищити якість надання голосових послуг в мобільних мережах 
широкосмугового доступу.  

Ключові слова: мобільна мережа, Long Term Evolution, передача голосу в LTE, CSFB, 
VOLGA, SRVCC, радіодоступ, абонентський пристрій, хендовер 

 

Бышовец А. Ю. Основные решения по передаче голоса в LTE. Проведен сравнительный 
анализ решений передачи голоса в LTE. Рассмотрены три основные технологии – CSFB, VoLGA и 
SRVCC, определены их основные недостатки.  Обоснована необходимость выработки единых 
решений, позволяющих устранить недостатки указанных технологий. Таким общим решением 
может быть доработка абонентского устройства, позволяющего обеспечивать автоматическое 
распознавание и подключение к различным системам радиодоступа LTE/GSM/UMTS, что 
позволит обеспечить непрерывный хендовер и повысить качество предоставления голосовых 
услуг в мобильных сетях широкополосного доступа.  

Ключевые слова: мобильная сеть, Long Term Evolution, передача голоса в LTE, CSFB, 
VoLGA, SRVCC, радиодоступ, абонентское устройство, хендовер 

 
Введение. В связи с растущим интересом к мобильному широкополосному доступу в 

Интернет операторы сотовой связи и производители оборудования пришли к выводу, что 
возникла необходимость разработать технологию нового поколения в соответствии с 
потребностями пользователей. Одной из таких технологий, призванной решать насущные 
задачи, является технология четвертого поколения (Long-Term Evolution – LTE). Сам 
стандарт разработан для передачи пакетного трафика, поэтому по умолчанию он не 
реализует услугу телефонии с коммутацией каналов [1]. Но именно голосовой трафик дает 
мобильным операторам до половины общего дохода. По этой причине сотовые компании 
ищут разнообразные варианты переброски голосового трафика в LTE, а также из LTE в сети 
третьего и второго поколений. 

Существует несколько частных решений (технологий) для передачи голоса по сетям LTE:  
CSFB (Circuit Switched FallBack – передача голоса с использованием коммутации каналов);  
VoLGA (Voice over LTE Generic Access – передача голоса по сети четвертого поколения 
через общий доступ);  SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity – одномоментный сеанс 
голосовой связи и передачи данных). 

 

Постановка задачи. Качество голосовой связи в сетях передачи данных определяется 
параметрами доставки голосовых пакетов. Параметры доставки голосовых пакетов 
оказывают влияние на разборчивость, искажения, задержки речевого сигнала, наличие эха. 

К сожалению, в настоящее время мобильные беспроводные системы передачи данных во 
многих случаях не удовлетворяют требованиям по качеству голосовых услуг, что 
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обусловлено реальными условиями функционирования (и во многом условиями 
распространения радиоволн). 

К основным факторам, которые влияют на качество IP-телефонии, относятся:   задержка 
доставки пакета;   вероятность потери пакетов;  джиттер (вариация задержки пакета);   
пропускная способность сети;   необходимая полоса пропускания.  

Основные требования к передаче голоса в сетях передачи данных LTE: односторонняя 
задержка передачи пакета – менее 150 мс; джиттер – менее 30 мс; необходимая полоса 
пропускания – 21...320 кбит/с.  

Архитектура сети LTE была разработана таким образом, чтобы обеспечить поддержку 
пакетного трафика с так называемой "гладкой" мобильностью, минимальными задержками 
доставки пакетов и высокими показателями качества обслуживания [2, 3]. Основным 
назначением сетей на базе технологии LTE есть доступ в Интернет, передача голосовых 
услуг ранее в этих системах не предусматривалась [2]. Однако, так как голосовые услуги 
остаются по-прежнему достаточно прибыльными для операторов связи, был разработан ряд 
решений различными производителями по передаче голоса в сетях LTE, а также 
рекомендации ETSI, например:  

– 3GPP TS 123.216 (Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);  
– LTE; Single Radio Voice Call Continuity (Release 8));  
– 3GPP TS 23.272 ( Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS) (Release 8));  
– 3GPP TS 23.216 (Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);  
– LTE; Single Radio Voice Call Continuity (Release 11)).  
 
Технология Circuit Switched Fallback (CSFB). Впервые была разработано 

Консорциумом 3GPP и определено, в рекомендациях 3GPP TS 23.272, ETSI TS 122 011 – 
решение Circuit Switched Fallback (CSFB). 

Архитектура сети на основе технологии CSFB приведена на Рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Архитектура сети CSFB  
 

На Рис. 1 и далее приняты обозначения: MME (Mobility Management Entity) – узел 
управления мобильностью; HSS (Home Subscriber Server) – сервер абонента;   SGSN (Serving 
GPRS Support Node) – сервисный узел поддержки GPRS;  GGSN (Gateway GPRS Support 
Node)  – шлюзовый узел поддержки пакетного трафика;  RNC (Radio Network Controller) – 
контролер сети радиодоступа;  MSC (Mobile Switching Center) – центр коммутации 
мобильной  связи. 

Все голосовые вызовы, инициируемые в сети LTE, осуществляются в 2G/3G сетях в 
режиме коммутации каналов (CS-Voice). Для реализации такой возможности применяется 
технология CSFB. При этом услуги передачи данных, передаются через сеть LTE, а 
голосовые услуги – через сети GSM/UMTS.  

Базовая станция сети GSM должна поддерживать режим одновременной передачи Dual 
Transfer Mode, чтобы обеспечить одновременно передачу голоса и данных, т. к. после 
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завершения вызова абонентское устройство обратно в сеть LTE переходит не сразу. Среднее 
время установления вызова при использовании функционала CSFB составляет 3...6 сек. 

Для работы CSFB необходимо перекрытие радиосетей LTE и GSM/UMTS. Также 
необходима поддержка CSFB на абонентском оборудовании и на коммутаторах мобильной 
связи (MSC). На MSC реализуется специальный интерфейс в сторону оборудования 
LTE/EPC, который предназначен для пейджинга абонентских устройств и управления их 
переключением между сетями LTE и GSM/UMTS, а также для доставки входящих и 
исходящих SMS [4]. 

Технология CSFB имеет несколько недостатков, в частности:  
– требует модернизации узлов управления мобильностью MME и MSC для 

сигнализации и SMS, а также универсальной наземной подсистемы радио доступа E-UTRAN 
(Evolved Universal Terrastrial Radio Access Network) ; 

– перекрытие зон сети радиодоступа GSM / сети радиодоступа UMTS (GSM EDGE 
Radio Access Network / UMTS Terrastrial Radio Access Network - GERAN/UTRAN);  

– увеличение задержки при установлении голосового соединения, снижение скорости 
передачи данных до скоростей в сетях 2,5 и 3 поколения  2,5G/3G..  

– требуется время, чтобы мобильный терминал вернулся в сеть LTE после окончания 
разговора (при использовании  VoLTE  такого не происходит – после окончания голосового 
вызова абонент остается в сети LTE;  

– вследствие прекращения сессии передачи данных или снижение скоростей до 
уровня GSM / UMTS у абонентов может создаваться впечатление, что во время разговора 
сессия передачи данных прерывается; 

– необходимо обязательно перекрытия радиосетей LTE и GSM / UMTS.  
 

Основные преимущества технологии CSFB: 
– не требует мультимедийной подсистемы IP ( IP multimedia subsystem – IМS); 
– позволяет использовать существующую инфраструктуру сетей СSМ / UМТS и LTE. 
 

Технология Voice over LTE Generic Access (VoLGA). Решение VoLGA было 
разработано VoLGA Forum. Решение VoLGA так же полностью использует инфраструктуру 
сетей GSM / UMTS и LTE [5]. Ключевой особенностью решения VoLGA является наличие 
шлюза доступа – контроллера VANC (VoLGA 
Access Network Controller), который предназначен 
для одновременной передачи голоса и данных.  

Архитектура VoLGA приведена на Рис. 2,  где  
SGW (Serving GW) – обслуживающий шлюз;  
PGW  (Packet Data Gateway ) – пакетный шлюз. 

В сетях LTE, VANC подключается к пакетному 
шлюзу (PGW) по стандартному интерфейсу SGi, по 
которому передается как сигнальный, так и 
пользовательский трафик (голосовой). Со стороны 
сети LTE, VANC выглядит как любой другой 
внешний IP-узел и IP-пакеты передаются между 
абонентским устройством и шлюзом VANC.  

С точки зрения сети коммутация каналов (GSM 
/ UMTS) шлюз VANC подключается к коммутатору 
MSC [7].  

Для MSC шлюз VANC-обычный контроллер базовых станций сети GSM или контроллер 
радиосети UMTS. В этом случае абоненты VoLGA представляются коммутатора MSC 
обычными абонентами GSM / UMTS.  

Решение VoLGA позволяет операторам использовать установленные коммутаторы MSC 
без их модернизации и предоставлять абонентам весь набор традиционных услуг, доступных 

 
 
Рис. 2. Архитектура решения VoLGA  
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с MSC. Для работы в сети VoLGA естественным требованием является поддержка процедур 
и протоколов VoLGA на абонентских устройствах. 

Основные недостатки технологии VoLGA: 
– на абонентском оборудовании нужна поддержка специализированных процедур и 

протоколов,   решение не стандартизировано; 
– требуется использования дополнительного оборудования (VАNС). 

Основные преимущества технологии VoLGA: 
– не требует доработки центров коммутации (MSC); 
– позволяет приспособить существующую инфраструктуру сетей GSM / UМТS и LТE. 

 
Технология Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC). Решение SRVCC было 

стандартизировано в рекомендациях: 3GPP TS 23.216,3 GPP TS 23.292, 3GPP TS 23.237. 
Данное решение базируется на конвергенции беспроводных сетей передачи данных LTE 

и мобильных сетей подвижной связи GSM / UMTS. Ключевой особенностью является 
наличие у оператора оборудования IMS. В этом решении конвергенция осуществляется на 
абонентском уровне: терминал должен быть двухрежимным и поддерживать работу в обеих 
технологиях, взаимодействие сетей LTE и GSM / UMTS осуществляется на уровне 
оборудования IMS [9, 3]. 

Решение SRVCC позволяет автоматически плавно передавать текущую сессию 
(хендовер), что дает возможность операторам бесшовно передавать голосовой трафик из 
сетей LTE в сети GSM / UMTS. 

Суть решения SRVCC заключается в том, что любой вызов с точки зрения сигнализации 
"закрепляется" в домене IMS за специальным сервером приложений (SCCAS). Сеть LTE 
сигнализирует коммутатору MSC о хэндовере абонентского устройства в GSM / UMTS, и 
коммутатор MSC, усовершенствованный для поддержки SRVCC, инициирует процедуру 
перевода разговора (от SCCAS к абонентского устройства) на себя, координируя эту 
процедуру с процессом обычного handover абонентского устройства в GSM / UMTS [8, 10]. 
При этом вторая "половинка" вызова, от SCCAS до адресата, остается неизменной. 

Архитектура SRVCC приведена на Рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Архитектура решения SRVCC 

 
Архитектура SRVCC использует расширенный вариант SIP (Session Initiation Protocol) 

для обработки голосовых звонков и текстовых сообщений.  
Для реализации этого решения было выявлено несколько проблем.  

– требуется наличие терминалов с поддержкой SRVCC;  
– внедрение IMS в сети оператора, что само по себе дорогое решение;  
– модернизация коммутатора MSC сети GSM / UMTS.  
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Но реализация решения SRVCC на базе IMS имеет ряд преимуществ: 
– поддержка непрерывности голосового соединения при хэндовер LТЕ-GSМ / UMТS; 
– минимальная пост-сборочная задержка; 
– поддержка экстренных служб.  

 

Выводы. Современные решения предусматривают передачу голоса: 
– через инфраструктуру сетей сотовой связи; 
– при наличии IMS;  
– передача голоса по IP протоколу; 
– с применением контроллеров в сетях LTE для установления вызова. 

Вопрос о механизмах передачи голоса в сетях LTE остается открытым, поэтому 
необходимо выработать единое решение, позволяющее устранить недостатки решений 
CSFB, VoLGA, SRVCC. Таким общим решением может быть доработка абонентского 
устройства, позволяющего обеспечивать автоматическое распознавание и подключение к 
различным системам радио доступа LTE / GSM / UMTS, что позволит обеспечить 
непрерывный хендовер и повысить качество предоставления голосовых услуг в мобильных 
сетях широкополосного доступа. 
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УДК  621.396 
 

Максимюк Т. А., аспірант; Яремко О. М., викладач; Піцик М. В., асистент 
 

МОДЕЛІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО  
ЗВ’ЯЗКУ 5-го ПОКОЛІННЯ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ D2D 

 
Maksymyuk T. A, Yaremko O. M., Pitsyk M. V. Convergence models of 5G heterogeneous 

mobile networks based on D2D technology. Future 5G mobile networks have taken the challenge of 
1000-fold capacity increasing comparing with existing LTE networks. The promising approach for 5G is 
network densification by introducing additional small cells and Device-to-Device (D2D) technology. In 
this article, we propose two models for D2D convergence in a cellular network environment. Geometry 
based convergence model takes into account physical distance between base station and corresponding 
user’s device. To deal with SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio) maintenance, we propose an 
energy based convergence model, which takes into account path losses of D2D links and transmission 
power of end devices. We derive mathematical model with objective function to determine optimal 
transmission power for each device. The optimal criterion is maximizing of SINR values in the network. 
Due to the random walk behavior, some D2D domains, which utilize same spectrum, may be eventually 
close enough to create harmful interference to each other. We propose two different approaches for 
interference cancelation between D2D domains with assistance from base station. In coordinated 
reallocation, base station connects all devices within interfering cells, while eliminating all existing D2D 
connections. Another approach is joint transmission between base station and D2D with time division 
multiplexing (TDM). In this case, the TDM frame with duration Ts is divided into M subframes, where M 
is the number of interfering D2D domains. Each D2D has a predefined time slot for its own transmission 
through D2D link, while others D2D domains are served by base station. Simulation results have shown 
that proposed approaches increases spectral efficiency up to 83%.  

Keywords: convergence, heterogeneous mobile networks, 5G, Device-to-Device, SINR, spectral 
efficiency, interference, coordinated reallocation  

 
Максимюк Т. А, Яремко О. М., Піцик М. В. Моделі конвергенції гетерогенних мереж 

мобільного зв’язку 5-го покоління на основі технології D2D. Мережі мобільного зв’язку 
п’ятого покоління повинні забезпечити тисячократне збільшення спектральної ефективності. Дані 
вимоги можна забезпечити шляхом просторового ущільнення мережі та використання технології 
D2D, що дає змогу більш ефективно використовувати спектральні ресурси. Проте, така 
архітектура призводить до суттєвого зростання інтерференції між спільно-канальними 
передавачами. У статті запропоновано моделі конвергенції гетерогенних мереж мобільного 
зв’язку на основі геометричних та енергетичних параметрів. Для уникнення інтерференції між 
динамічно-змінними D2D доменами, запропоновано методи координованої реконфігурації та 
узгодженого передавання у конвергентних мережах. Результати моделювання показують виграш 
запропонованих методів з точки зору спектральної ефективності на 29% та 83% для D2D доменів 
та комірок, відповідно.  

Ключові слова: конвергенція, мобільний зв’язок, гетерогенна мережа , 5G, Device-to-Device, 
SINR, спектральна ефективність, інтерференція, координована реконфігурація   

 
Максимюк Т. А, Яремко О. Н., Пицык М. В. Модели конвергенции гетерогенных сетей 

мобильной связи 5-го поколения на основе технологии D2D. Сети мобильной связи пятого 
поколения должны обеспечить тысячекратное увеличение спектральной эффективности. Данные 
требования можно обеспечить путем пространственного уплотнения сети и использования 
технологии D2D, что позволяет более эффективно использовать спектральные ресурсы. Однако, 
такая архитектура приводит к существенному росту интерференции между общеканальными 
передатчиками. В статье предложены модели конвергенции гетерогенных сетей мобильной связи 
на основе геометрических и энергетических параметров. Во избежание интерференции между 
динамично-переменными D2D доменами, предложены методы координированной 
реконфигурации и согласованной передачи в конвергентных сетях. Результаты моделирования 
показывают выигрыш предложенных методов с точки зрения спектральной эффективности на 29% 
и 83% для D2D доменов и сот, соответственно.  

Ключевые слова: конвергенция, мобильная связь, гетерогенная сеть , 5G, Device-to-Device, 
SINR, спектральная эффективность, интерференция, координированная реконфигурация 
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Вступ. Мережі мобільного зв’язку п’ятого покоління поставлені перед новими 
викликами. Зокрема, сумарна пропускна здатність мережі повинна бути підвищена у 1000 
разів, забезпечуючи при цьому 100-кратне підвищення швидкості передавання даних для 
кінцевих користувачів. Очікується, що в мережах наступного покоління пропускна здатність 
для одного користувача повинна становити від 1 Гбіт/с до 10 Гбіт/с, в залежності від їх 
мобільності [1]. Враховуючи тенденцію стрімкого зростання кількості пристроїв у мережі, 
можна зробити висновок, що у майбутніх мережах густина абонентського навантаження у 
комірці суттєво зросте. Це в свою чергу потребує значного збільшення спектральних 
ресурсів мережі, оскільки для забезпечення зростаючих вимог до пропускної здатності 
необхідні значно ширші частотні смуги. Проте, спектральні ресурси є обмеженими, а 
проблема їхньої недостачі спостерігається вже зараз. Одним із варіантів подолання проблеми 
підвищення пропускної здатності мережі в умовах обмеженого спектру є ущільнення мережі. 
Ущільнення мережі поєднує агрегацію спектру та збільшення кількості комірок на одиницю 
площі. Агрегація спектру у поєднанні із новими методами передавання сигналів у 
радіоканалах дає змогу досягнути високої пропускної здатності для кінцевих користувачів. 
Просторове ущільнення дає змогу досягнути більшої продуктивності мережі за рахунок 
впровадження великої кількості малих комірок та використання технології міжтермінальної 
взаємодії D2D (Device-to-Device) для підвищення коефіцієнта перевикористання спектру [2]. 
Як показують попередні дослідження, комбінація просторової та спектральної агрегації 
дозволяє досягнути 1000-кратного підвищення пропускної здатності у комірковій мережі. 
Проте, в умовах недостатнього спектрального ресурсу, просторове ущільнення мережі 
обмежується зростаючим рівнем інтерференції, що не дає змогу необмежено підвищувати 
пропускну здатність гетерогенної мережі.  

Інтерференція суттєво обмежує продуктивність мережі. Використання спільного 
частотного діапазону для гетерогенної мережі ускладнюється за рахунок динамічної природи 
міжтермінальних мереж, що спричиняє нестабільну інтерференційну картину [2]. 
Використання спільного частотного діапазону для коміркових та D2D мереж дає змогу 
підвищити спектральну  ефективність мережі, проте вимагає нових підходів для боротьби з 
інтерференцією [3]. Невизначеність локалізації мобільних  користувачів і, як наслідок, 
плаваючі межі доменів міжтермінальних мереж призводить до складної проблеми 
інтерференції у гетерогенних мережах (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Повторне використання спектру та інтерференційні завади в гетерогенній мережі з 
використанням технології D2D 
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Конвергенція гетерогенних мереж з використанням технології міжтермінальної 
взаємодії, дає змогу підвищити спектральну ефективність за рахунок більш оптимального 
передавання інформаційних потоків від базової станції до абонентських пристроїв. Дана 
технологія передбачає, що тільки обмежене число мобільних терміналів буде зв'язуватися 
безпосередньо з базовою станцією (БС). Ці термінали називаються вузлами з прямим 
підключенням (ВПП). Інші вузли підключаються до ВПП як до точки доступу. Такі 
термінали називаються вузлами з опосередкованим підключенням (ВОП). Кожен термінал 
може працювати як ВПП або ВОП в залежності від поточних умов у каналі зв’язку. Основна 
відмінність цього підходу від існуючих рішень когнітивного радіо полягає у принципах 
реалізації радіоінтерфейсу. Сучасні когнітивні мережі використовують неліцензований 
спектр технології Wi-Fi та Bluetooth для зв'язку між терміналами. Проте, цього недостатньо 
для нових мобільних мереж з високою пропускною здатністю у зв’язку із обмеженою 
кількістю доступних каналів. Тому, пропонується альтернативний розв’язок проблеми, який 
передбачає спільне використання спектрального діапазону для міжтермінального обміну та 
зв’язку між ВПП та БС [4]. ВПП безпосередньо отримує частотні ресурси від базових 
станцій. Абонент, який є фактичним власником даного ВПП використовує тільки частину 
інформаційного потоку для свого сеансу зв’язку. Решта інформації проходить транзитом 
через ВПП до всіх ВОП, використовуючи інші спектральні ресурси. В такому випадку 
використовується адаптивний метод повторного використання частотних ресурсів для того 
щоб уникнути інтерференції, покращити завадозахищеність та забезпечити належний рівень 
якості сприйняття послуг. Цей метод передбачає конвертування несучих частот у ВПП, для 
того щоб відокремити спектр передавання сигналів з базової станції до ВПП, від спектру 
який використовується в міжтермінальній мережі.  

 
Геометрична модель конвергенції D2D мереж з комірковою інфраструктурою. 

Розглянемо випадок коли N вузлів рівномірно розподілені у круглій комірці з радіусом R. 
При N➝∞, середня відстань від вузла до базової стації визначається шляхом зважування 
усіх радіусів та ділення їх суми  на суму ваг цих радіусів: 
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де f(r) – вагова функція, яка записується як:  
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Функція (1) зважує кожен радіус, шляхом знаходження відповідної довжини кола, яка 
йому відповідає. Підставляючи (2) у (1) отримаємо: 
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Відстань у (3) є середньою відстанню між випадковим абонентським пристроєм та 
базової станції комірки (Рис. 2.а). Канали D2D в свою чергу створюються без участі базової 
станції, як показано на Рис. 2.б. 
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Середня відстань між двома випадковими вузлами в межах одного кола з радіусом R 
визначається як:  

  128 0.954
45

RE r R


  .     (4) 

З (4) випливає, що середня відстань між двома пристроями у міжтермінальній мережі 
залежить від відстані цієї мережі до коміркової базової станції. Тобто відстань між 
довільними пристроями в мережі є функцією від їх відстані до базової станції, що ускладнює 
процес конвергенції коміркового та міжтермінального зв’язку. При збільшенні відстані 
міжтермінальної мережі (D2D домену) від базової станції середня відстань між вузлами в 
D2D домені буде зростати. Взаємозв’язок середньої відстані між вузлами у D2D домені від 
відстані цього домену до базової станції показаний на Рис. 3.  

 

 

 

 
               а)                               б)                      а)                               б)  

 
Рис. 2. Схематичне зображення відстаней: 
між базовою станцією та абонентами – а) 

та між двома абонентами – б) 

 Рис. 3. Межі D2D домену в залежності від 
відстані до базової станції: при розташуванні 

абонента поблизу базової станції – а)  
та на межі дії комірки – б) 

 
Як показано на Рис. 3, кращі можливості для D2D зв’язку виникають при збільшенні 

користувачів від центру комірки. Найпростішим варіантом для міжтермінального зв’язку є 
вибір найкоротшої відстані між вузлами. В такому випадку максимальна дальність таких 
каналів є меншою від R. При відстані більше від R, пріоритетним каналом стає канал до 
базової станції. 

В реальних умовах, рішення про перемикання локальних сеансів зв’язку з каналів 
коміркового зв’язку на канали D2D залежить від поточних умов у системі. Враховуючи 
обмежені енергетичні ресурси абонентських пристроїв, важливим аспектом при виборі способу 
передавання є споживана потужність та енергетична ефективність. При прийнятті рішення про 
перемикання абонента, який обслуговується комірковою базовою станцією, на обслуговування 
через D2D канал важливим аспектом є характеристики каналів зв’язку між ними. 

Іншим важливим параметром є тип передаваного трафіку. Зокрема, для коротких та 
нечастих коротких повідомлень використання D2D не дає відчутних переваг, оскільки обсяг 
сигнальної інформації для узгодженого передавання даних є співмірним з обсягом 
передаваного трафіку. З іншого боку для передавання великих обсягів даних протягом 
тривалого часу, перенаправлення потоку даних з коміркового зв’язку до міжтермінального 
дає змогу суттєво розвантажити базову станцію за рахунок зменшення кількості одночасних 
зв’язків на стороні базової станції. 

Проте, наявність великої кількості міжтермінальних сеансів зв’язку близько один до 
одного, може спричиняти суттєвий рівень інтерференції між ними, що унеможливлює їх 
ефективне функціонування. При достатній рознесеності доменів міжтермінальних мереж 
інтерференція послаблюється за рахунок збільшення шляху поширення інтерферуючого 
сигналу і, як наслідок, його великого загасання. 
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Тому, для подальшої ефективної конвергенції технологій коміркового та 
міжтермінального зв’язку необхідно враховувати моделі поширення сигналу у радіоканалах 
між базовою станцією та абонентським пристроями та каналах між самими абонентськими 
пристроями, що дає змогу ефективно визначати необхідне рознесення D2D доменів для 
забезпечення вимог до інтерференції у каналах зв’язку. 

 
Енергетична модель конвергенції D2D мереж з комірковою інфраструктурою. 

Загасання сигналу – це втрата потужності сигналу при поширенні його у вільному просторі. 
Моделі поширення сигналу дають змогу оцінити загасання  сигналу у каналі зв’язку як 
функцію від відстані між передавальною та приймальною антеною та інших параметрів. Для 
даного дослідження ми використовуємо модель поширення на основі логарифмічної відстані, 
яка дає змогу оцінити поширення сигналу у зонах з високою густиною абонентського 
навантаження [5]. Дана модель широко використовувалась у різних дослідженнях, і 
характерна простотою та достатньою точністю відтворення реального загасання сигналу у 
каналі зв’язку.  За даною моделлю, загасання у безпровідному каналі зв’язку у міському 
середовищі визначається як:  
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де PL0 – загасання у вільному просторі для відстані d0 < d, d – відстань від передавальної 
антени до приймальної;   n – експонента втрат у каналі;   x – випадкова величина, яка 
описується гаусівським розподілом з нульовим середнім значенням і відображає випадкових 
характер відбивань при поширенні сигналу.  

Для відображення різних типів каналів у гетерогенній конвергентній мережі, 
модифікуємо параметри моделі. Для макрокоміркових мереж d0 приймається рівним 1 км, 
для мікрокоміркових мереж – 100 м, і 1 м для безпровідних мереж у приміщеннях. 
Експонента втрат для вільного простору становить n=2. При наявності перешкод на шляху 
поширення сигналу, значення експоненти загасання становить n >2, і зростає при збільшенні 
їх кількості. Для двопроменевої моделі поширення сигналу – n=4. 

При  фіксованих значеннях параметрів системи ми нехтуємо параметром відбивань x, 
модифікуючи формулу (5) до функції однієї змінної d: 

   
0

10 lg ,dPL d n С дБ
d

 
  

 
,    (7) 

де C – константа, яка залежить від обраних параметрів системи, таких як розміри комірок, та 
експонента загасання.   

На Рис. 4 показано відмінність між короткими та довгими D2D каналами.  
Рис. 4.а показує випадок, при якому dD2D < dl, тобто рознесення D2D доменів є суттєво 

більшим від їх розмірів. У цьому випадку відношення потужності сигналу до шуму та 
інтерференції забезпечується на необхідному рівні. 

На Рис. 4.б зображено ситуацію, при якій розмір D2D домену є співмірним з відстанню 
між цими доменами. У такому випадку сусідні D2D домени створюють значно більші 
інтерференційні завади, якщо вони функціонують у тих самих спектральних смугах. 
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а)       б) 

Рис. 4. Співвідношення розмірів D2D доменів до їх рознесення: 
 для коротких – а)     та довгих – б)  D2D каналів 

 
Розглянемо випадок коли два D2D канали працюють одночасно, використовуючи 

спільні частотні смуги (Рис. 5).  На рисунку показано приклад встановлення D2D каналу між 
вузлами i та j, коли вузол i взаємодіє з вузлом j, при тому, що вузол k передає дані до вузла l.  
У такому випадку, відношення потужності сигналу до шуму та інтерференції для вузла i 
визначається наступним чином: 

 ,ij

ik

R
i

R

P
SINR дБ

P N



,     (8) 

де PRij – потужність сигналу отриманого від вузла i до вузла j;   PRik – потужність 
інтерферуючого сигналу від вузла k;   N – потужність адитивного білого гаусівського шуму. 

 
Рис. 5. Виникнення інтерференції між спільно-канальними D2D доменами. 

 

Зауважимо, що в подальших результатах рівнем адитивного шуму можна знехтувати, 
оскільки при високій щільності конвергентних гетерогенних мереж, інтерференція постає 
основним обмежуючим фактором. Отже, формулу (8) можна переписати у вигляді:  

 ,
ij iki R RSINR P P дБ  ,     (9) 

при  

   ,
ij jR T ijP P PL d дБ  ,     (10)  

 

   ,
ik kR T ikP P PL d дБ  ,     (11) 

де PTj і PTk  – потужності передавання вузлів j та k, відповідно;  PL (d) – втрати при поширенні 
сигналу;   dij – відстань між приймачем та інтерферуючим передавачем.  

Втрати потужності сигналу визначаються на основі формули (7). Підставляючи (10) та 
(11) у формулу (9), отримаємо [5]:  

     ,
j ki T ij T ikSINR P PL d P PL d дБ    .    (12) 
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Припустимо, що максимальна дальність D2D каналу становить dD2Dmax, а всі пристрої 
мають максимальну потужність передавання PTmax. Також встановимо мінімальні вимоги до 
співвідношення потужності сигналу до шуму та інтерференції на рівні SINRi > SINRкр (дБ). 
Якщо інтерферуючий пристрій k є надто близьким до вузла i, вимоги до значення SINR 
можуть не задовольнятись навіть, якщо вузол j буде передавати дані з максимальною 
потужністю PTj =PTmax. Тому, важливо визначити необхідні умови, при яких мінімальне 
значення відстані dmin між приймачем i та інтерферуючим передавачем k , буде 
задовольняти умові мінімального рівня інтерференції:  

 minik кр id d SINR SINR   .    (13) 

Отже, формула (12) модифікується наступним чином: 

     min ,
j kкр i T ij TSINR SINR P PL d P PL d дБ     .   (14) 

У найгіршому випадку, інтерферуючий вузол передає з повною потужністю PTk =PTmax. 
Тоді, SINRкр= SINRi.. Підставляючи ці значення у формулу  (14) отримаємо: 

         
max max min min ,кр T ij T ijSINR P PL d P PL d PL d PL d дБ      .  (15) 

Підставляючи (7) у (15) для розрахунку загасання потужності сигналу, отримуємо:  

      min10 lg 10 lg ,кр ijSINR n d C n d C дБ    ,    (16) 

що після скорочення C та розв’язку логарифмів можна переписати як: 

 10
min 10 ,

крSINR
n

ijd d дБ
 

  
  

.     (17) 

Формула (17)  відображає шукане співвідношення мінімальної необхідної відстані між 
спільноканальними D2D доменами для забезпечення необхідного рівня інтерференції між ними. 

Отже, для будь-яких пар вузлів i-j та k-l, які одночасно функціонують в одній 
спектральній смузі повинна задовольнятися умова: 

       minmin , , , max ,ik il jk jl ij kl m крd d d d d d d SINR SINR   ,   (18) 

де m – може бути будь-яким вузлом серед {i,j,k,l}, а dmin визначається за формулою (17).  
Розглянемо випадок для трьох одночасних D2D каналів з випадковою топологією 

представлений на Рис. 6.  

 
Рис. 6. Випадкова топологія мережі D2D та загасання сигналу  

при поширенні між вузлами 
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Вузли T1, T2, T3 передають дані до вузлів R1, R2, R3. Потужність сигналу на вході 
приймача визначається як: 

iR Ti iP P  ,      (19) 

де        PRi – потужність сигналу на вході приймача Ri;     
PTi – потужність передавача Ti; 
αi – фактор загасання сигналу при поширенні.  

Потужність інтерферуючого сигналу від вузла Ti до вузла Rj визначається як: 
 

,j i iR T T ijI P  ,      (20) 
 

де     IRj, Ti, – потужність інтерферуючого сигналу від вузла Ti до вузла Rj;    
  PTi – потужність передавача Ti;     

βij – фактор загасання сигналу при поширенні від вузла Ti до вузла Rj. Причому 
взаємозв’язок між фактором загасання α (або β) та втратами при поширенні сигналу PL 
визначається із наступного співвідношення: 

1
PL

   .      (21) 

Для оптимізації потужності передавання у D2D мережі запишемо основні рівняння для 
співвідношення потужності сигналу до шуму та інтерференції для кожного каналу: 
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.    (22) 

Рівняння (22) можна переписати у наступному вигляді: 
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.   (23) 

З формули (23) можна легко перейти до матричного представлення: 

1
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3
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.  (24) 

Запишемо матричне рівняння (24) у вигляді Ax<b шляхом заміни усіх знаків на 
протилежні: 
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Узагальнюючи рівняння (25) для довільної кількості вузлів M, отримаємо остаточну 
систему рівнянь для оптимізації потужності передавання абонентських пристроїв у 
конвергентній мережі з використанням D2D: 
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.        (26) 

Рівняння (26) може бути розв’язаним, якщо відомі значення загасання та мінімальні 
вимоги до співвідношення потужності сигналу до шуму та інтерференції. У такому випадку, 
з використанням запропонованої моделі можна легко визначати необхідні параметри для 
конвергентних гетерогенних мереж на основі D2D взаємодії. 

 
Метод координованого обслуговування у конвергентних гетерогенних мережах з 

використанням D2D. Основною  проблемою для D2D є динамічна поведінка користувачів, 
що призводить до динамічно-змінної топології мережі. Звісно при створенні нових D2D 
з’єднань та вибору частоти для них, враховується існуюча інтерференційна картина в мережі. 
Проте, динамічна зміна позицій таких мереж призводить до того, що спільночастотні D2D 
домени можуть опинитися критично близько один до одного, що призведе до високого рівня 
інтерференції в  таких мережах. В такій ситуації ефективність мережі суттєво знижується.  

При координованому обслуговуванні кілька базових станцій узгоджено передають дані 
до одного користувача, взаємодіючи між собою через опорну транспортну мережу.  Це дає 
змогу досягнути підвищення швидкості передавання та зменшення інтерференції між 
комірками [6]. Підвищення потужності сигналу та зменшення завад може бути досягнуто 
шляхом узгодженого формування діаграми спрямованості антенних решіток з 
використанням декількох передавальних антен та врахування взаємної інтерференції між 
користувачами.  

Ми пропонуємо використання модифікованого методу координованого обслуговування, 
який передбачає узгоджене передавання між базовою станцією та ВПП для уникнення 
взаємних інтерференційних завад. Запропонований метод може бути використаний у 
гетерогенних мережах різного масштабу для планування та ортогоналізації ресурсів між 
різними рівнями комірок (наприклад, макро- і фемтокомірок) та кластеризації доменів 
всередині комірки для спільної обробки та координації різних типів технологій. У всіх цих 
випадках можна досягти підвищення ефективності використання частотних ресурсів та 
зменшення рівня інтерференційних завад.  

Ми пропонуємо два способи уникнення інтерференції між комірковою інфраструктурою 
та D2D доменами: координована реконфігурація та узгоджене передавання (Рис. 7). 

Як показано на Рис. 7, якщо дві спільно-канальні підмережі D2D наближаються одна до 
одної, між ними виникає інтерференція. Це призводить до зниження відношення SINR нижче 
критичного рівня, тобто:  i крSINR SINR . Для того щоб уникнути інтерференції та 
забезпечити належний рівень пропускної здатності у гетерогенній  мережі використовуємо 
критерій оптимальності енергетичних параметрів мережі: 
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Рис. 7. Способи уникнення інтерференції у гетерогенних мережах:  
координована реконфігурація – а)     та узгоджене передавання – б) 

 
У випадку координованої реконфігурації, базова станція бере на себе обслуговування 

усіх пристроїв, що призводить до розриву усіх між поточних термінальних з’єднань. Базова 
станція обслуговує усі пристрої до того моменту, поки міжтермінальні мережі не створяться 
наново, задовольнивши умови (18) та (27). Даний процес проілюстрований на Рис. 7.а.  

Більш гнучкий спосіб полягає у часовому мультиплексуванні каналів передавання між 
базовою станцією та D2D доменом. У такому випадку, часовий кадр тривалістю Ts 
розділяється на M підкадрів, де M – кількість інтерферуючих D2D мереж. Як показано  
на Рис. 7.б (для М=2), перший D2D домен передає дані протягом першого підкадру 
тривалістю Ts/2, у той час коли абоненти другого D2D домену обслуговуються базовою 
станцією. Протягом наступного підкадру тривалістю Ts/2, перший D2D домен 
обслуговується базовою станцією, у той час як другий D2D домен використовує 
міжтермінальні з’єднання для передавання інформації. Таке часове розділення здійснюється 
до тих пір поки не буде виконана умова (27) для інтерферуючих D2D доменів. Основною  
відмінністю між двома способами є те, що узгоджене передавання зберігає існуючі 
міжтермінальні зв’язки, в той час як координована реконфігурація передбачає їх видалення. 
На практиці, обидва підходи можуть застосовуватись в залежності від поточної ситуації.  

 
Моделювання поведінки конвергентної гетерогенної мережі при використанні 

методу координованого обслуговування. Оцінка ефективності запропонованих методів 
здійснюється на основі розробленої моделі даної системи в програмному пакеті Matlab 
R2015a. При моделюванні використовувались стандартизовані бібліотеки 3GPP (3rd 
Generation Parthership Project) LTE System Toolbox [7]. Моделювання процесу передавання 
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даних проводилися з випадковою кількістю одночасних запитів на обслуговування від 
користувачів. Для моделювання системи використовувались наступні вхідні дані: 

 смуга пропускання: 20 МГц; 
 модуляція: 64 QAM; 
 конфігурація антен: кругова; 
 розподіл абонентів у комірці: рівномірний; 
 критичне значення SINR: ─6.2 дБ. 

На Рис. 8 показано функцію розподілу (CDF) відношення SINR у мережі для 
розглянутих схем координованого обслуговування (CoMP – Coordinated Multi Point). Як 
показано на Рис. 8.а, продуктивність значно підвищується за рахунок використання 
координованої реконфігурації.  Порівнюючи базові сценарії на Рис. 8.б, можна зробити 
висновок, що конвергенція коміркових мереж з D2D доменами суттєво погіршує відношення 
SINR у мережі. При конвергенції гетерогенних мереж, багато користувачів не можуть 
обслуговуватись у комірці через те, що значення SINR є нижчим від критичного рівня 
(SINRкр= -6.2 дБ). Це пов’язано із високим рівнем інтерференції від міжтермінальних мереж.  

 

 
а)     б) 

Рис.8. Співвідношення сигнал/шум у гетерогенній мережі: 
 при координованій реконфігурації – а)       та узгодженому передаванні – б) 

 

Використання запропонованого способу узгодженого передавання, дає змогу підвищити 
ефективність мережі за рахунок підвищення рівня SINR у мережі, як показано на рис. 8.б. 
Результати підтверджують ефективність запропонованого алгоритму координованого 
обслуговування з точки зору усунення впливу інтерференції, що відповідно дає змогу 
підвищити спектральну ефективність для  задоволення вимог до мереж 5G. 

Для теоретичної оцінки виграшу у спектральній ефективності ми аналізуємо кількість 
користувачів, які отримують значення SINR не менше ніж порогове значення φ=-6.2 дБ. 
Згідно з отриманими результатами, запропонований метод координованого обслуговування 
дає змогу суттєво знизити рівень інтерференції у мережі. Це, в свою чергу, підвищує 
значення співвідношення потужності сигналу до шуму та інтерференції (SINR) у мережі та 
збільшує кількість абонентів, які можуть одночасно обслуговуватись. Відповідно, при 
використанні запропонованого методу координованого обслуговування можна досягнути 
виграшу в ефективності використання спектру до 83% для коміркової мережі та до 29% для 
D2D доменів. 

 
Висновок. У статті запропоновано ряд моделей та методів для конвергенції 

гетерогенних мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління з використанням технології D2D. 
Розглянуто геометричні та енергетичні підходи для реалізації конвергентних гетерогенних 
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мереж п’ятого покоління. Запропоновано математичну модель для оптимізації енергетичних 
параметрів мережі мобільного зв’язку, таких як потужності передавання мобільних 
пристроїв та відношення потужності сигналу до шуму та інтерференції. Для уникнення 
інтерференції у гетерогенних мережах з динамічною топологією, запропоновано методи 
координованої реконфігурації та узгодженого передавання між базовими станціями та D2D  
доменами. Результати моделювання показують виграш запропонованих методів на 83% для 
коміркової мережі та на 29% для D2D доменів, з точки зору спектральної ефективності. 
Отримані значення підтверджують ефективність впровадження запропонованих рішень в 
гетерогенних мережах мобільного зв’язку п’ятого покоління. 
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