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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОГРАМНО-
КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ 

 
Толубко В. Б., Беркман Л. Н., Комарова Л. О., Орлов Є. В. Багатокритеріальна оптимізація 

параметрів програмно-конфігурованих мереж. Розглядається метод багатокритеріальної оптимізації 
багаторівневих мереж, який дозволяє здійснити векторний синтез системи управління (СУ) програмно-
конфігурованих мереж. Визначено, що процес пошуку оптимального розв’язання в задачах проектування як 
при багатокритеріальній оптимізації, так і при врахуванні випадкових чинників практично зводиться до 
числового розв’язання детермінованої задачі нелінійної оптимізації. Розроблено метод визначення 
результуючої цільової функції, який дозволяє здійснити векторний синтез СУ інфокомунікаційної мережі. 
Показано, що при проектуванні СУ доцільно зупинитися на оптимальній кількості показників якості, які 
доцільно враховувати при синтезі.  

Ключові слова: програмно-конфігурована мережа, SDN, система управління, багатокритеріальна 
оптимізація, векторний синтез, цільова функція  

 
Толубко В. Б., Беркман Л. Н., Комарова Л. А., Орлов Є. В. Многокритериальная оптимизация 

программно-конфигурируемых сетей. Рассматривается метод многокритериальной оптимизации многоуровневых 
сетей, который позволяет осуществить векторный синтез системы управления (СУ) программно-конфигурируемых 
сетей. Определено, что процесс поиска оптимального решения в задачах проектирования как при многокритериальной 
оптимизации, так и при учете случайных факторов практически сводится к решению детерминированной задачи 
нелинейной оптимизации. Разработан метод определения результирующей целевой функции, который позволяет 
осуществить векторный синтез СУ инфокоммуникационной сети. Показано, что при проектировании СУ 
целесообразно остановиться на оптимальном количестве показателей качества, которые целесообразно учитывать при 
синтезе. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемая сеть, SDN, система управления, многокритериальная 
оптимизация, векторный синтез, целевая функция 

 
Tolubko V. B., Berkman L. N., Komarova L. O., Orlov Ye. V. Multicriterion optimization of software-

defined networks. The paper discusses the method of multicriterion optimization of multilayer networks that allows for the 
vector synthesis of control system (CS) software-defined networks. There is determined the process of finding the optimal 
solution in problems of design as in multicriterion optimization, and taking into account the random factors practically reduced to 
the solution of a deterministic problem of nonlinear optimization. The method of determining the resultant objective function, 
which allows for vector synthesis CS of information and communication network is considered. It is shown the design of CS 
advisable to stay on the optimum number of quality indicators, which should be taken into account during the synthesis. 

Keywords: software-defined network, SDN, control system, multicriterion optimization, vector synthesis, objective 
function  

 
Вступ. Комп’ютерна мережа, як основоположна інфраструктура, є стратегічним 

чинником розвитку сучасних інформаційних технологій (ІТ).  Проте архітектура Мережі, 
основи якої закладалися ще в кінці минулому столітті, застаріла і вже не завжди здатна 
адекватно та ефективно реагувати на нові потреби. Сучасний етап розвитку комп’ютерних 
систем можна охарактеризувати зростанням ролі розподілених мережевих структур 
внаслідок об’єктивного зниження темпів зростання продуктивності окремих вузлів та 
необхідністю організації їх спільної роботи для досягнення потрібних характеристик. 
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Одним із напрямів “модернізації” класичного підходу до організації мережевої 
архітектури є створення програмно-конфігурованих мереж (ПКМ, англ. – Software Defined 
Networks, SDN), що використовують протокол OpenFlow. Саме тому, програмно-
конфігуровані мережі – одна з самих “горячих” на сьогодні технологій, що встали на шляху 
колапсу Мережі. За рахунок підвищення якості та збільшення обсягів надання послуг 
кількість управляючої інформації в системі управління (СУ) стрімко зростає. Внаслідок 
цього СУ може поглинути основну мережу. 

Концепція ПКМ припускає новий підхід до організації мережевої взаємодії, при якій 
рівні управління мережею та пристроїв передачі даних розділяються, а функції рівня 
управління реалізуються окремим вузлом, що взаємодіє з мережевими пристроями. Ця 
концепція розходиться з класичною моделлю організації роботи комутаторів та 
маршрутизаторів в мережах зв’язку, в якій функції управління та передачі трафіку об’єднані 
в рамках одного пристрою [1]. 

Логічно-централізоване управління даними в мережі припускає винесення всіх функцій 
управління мережею на окремий фізичний сервер (контролер), який знаходиться у веденні 
адміністратора мережі. Контролер може управляти як одним, так і декількома OpenFlow-
комутаторами [2] і містить мережеву операційну систему, що надає мережеві сервіси по 
низькорівневому управлінню мережею, сегментами мережі та станом мережевих елементів, а 
також додатки, що здійснюють високорівневе управління мережею та потоками даних [3]. 

Розв’язання задачі побудови оптимальної структури передавання даних для системи 
управління мережею потребує вирішення таких ключових питань як вибір та обґрунтування 
мети оптимізації, вибір кількості та складу критеріїв оптимізації, узгодження мети з 
наявними можливостями, тобто визначення обмежень та отримання експериментального 
значення показника якості з врахуванням обмежень [4].  

Вибір та обґрунтування мети багатокритеріальної оптимізації передбачають визначення 
критеріїв ефективності роботи системи управління та цільових функцій, які якнайповніше 
відображають цілі оптимізації. 

 
Багатокритеріальна оптимізація для дослідження багаторівневих мереж. 

Оптимізація параметрів ПКМ містить у собі оптимізацію як самої системи управління, так і 
процесу її проектування. Обидва напрямку оптимізації взаємозалежні. Показники якості 
розроблюваної системи істотно залежать від оптимальності процесу та терміну часу 
розробки, засобів устаткування. У свою чергу, час і засоби, затрачені на процес розробки 
системи в значній мірі визначаються структурою системи та її параметрами.  

Проте задача одночасного вирішення оптимізації системи управління та процесу її 
розробки – складна. Тому, в статті основна увага буде приділена оптимізації системи 
управління ПКМ. В процесі розробки будемо враховувати лише оптимальну характеристику 
– показник вартості – Kр  (Kр враховує також затрати на проектування). 

Використання методів багатокритеріальної оптимізації для дослідження ПКМ, як 
багаторівневої мережі, є безсумнівним. Процес пошуку оптимального рішення в задачах 
проектування мереж (як при багатокритеріальній оптимізації, так і з врахуванням 
непрогнозованих факторів) практично зводиться до кількісного рішення задачі нелінійної 
оптимізації. 
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Задачі нелінійної оптимізації можна розділити на два класи [5]: 
– задачі пошуку безумовного мінімуму одновимірних унімодальних функцій; 

багатоекстремальних довільних кривих; багатопараметричних унімодальних функцій; 
багатоекстремальних функцій декількох змінних; 

– задачі нелінійного програмування з обмеженнями, які створюють опуклу множину 
допустимих рішень (задачі опуклого програмування);   та з обмеженнями, які створюють 
неопуклу множину допустимих рішень (задачі неопуклого програмування). 

При проектуванні мереж доцільно зупинитися на виборі кількості показників якості, що 
враховуються при синтезі. Кількість показників, які характеризують якість реальної системи, 
може бути дуже великою. Це означає, що чим більша кількість показників якості 
враховується при синтезі системи, тим більш досконалою буде синтезована система.  
Тому на практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку необхідно враховувати. 
Введення додаткових показників якості призводить не до покращення, а до погіршення 
результатів синтезу. 

При проектуванні ПКМ необхідно враховувати наступні показники: 
1. Кількість управляючої інформації (а отже, і необхідну пропускну спроможність 

каналів), що забезпечує задану точність параметрів об’єктів мережі. При цьому визначається 
мінімальна кількість управляючої інформації, яка дозволяє мережі мати як властивість 
адаптивності до плинноспрогнозованих збурень, так й інваріантності до заздалегідь 
непрогнозованих факторів (К1); 

2. Затримка управляючої інформації, при якій час передавання команд управління до 
контрольованих об’єктів не перевищує заданого (К2); 

3. Достовірність (вірогідність помилки) при передаванні інформації (К3); 
4. Вартість (К4). 

Кожна система характеризується вектором показників якості: К=(k1, k2, …, km).  
У  m-мірному просторі Rm показників якості  k1, …, km  кожній СУ відповідає єдине визначене 
значення вектора і навпаки, кожному вектору К відповідає єдина цілком визначена система. 
У просторі Rm всім строго допустимим значенням вектора К відповідає множина точок 
(множина строго допустима, що задовольняє цим обмеженням). Вид цієї множини 
визначається сукупністю умов і обмежень, які накладаються на синтезовану систему та її 
показники якості. 

Задача векторного синтезу зводиться до того, щоб з множини строго допустимих точок 
вибрати таку точку (систему), яка має найкраще значення вектора К. При цьому 
передбачається, що поняття "найкращого вектора К" уточнюється, виходячи з умови задачі. 

Суб’єктивну результуючу цільову функцію доцільно представити так: 

1 1 2 2 3 3 4 4

0
1

;

' ; 1, 0, 1, .

p

m

i i i i i
i

K C K C K C K C K

K K K C C i m


    



    



, 

де   Кі0 – деяке опорне значення ненормованого показника якості Кі’; 
       Сі – вагові коефіцієнти, котрі вибираються, виходячи з відносної важливості кожного з 
показників якості К1,…Кm, за зростанням значимості показника Кі. Іншими словами – чим 
більш суттєво показник Кі мінімізується у процесі синтезу, тим більшою обирається 
відповідна йому вага Сі; 

),...,,...,(min 1 mipMSp KKKfK


 . 
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Будемо вважати оптимальною мережу, що забезпечує виконання умов: 
Кі ≤ Кіm ,           mi ,1  , 

де  Кіm – значення показника якості  Кі максимально допустиме, з точки зору вимог 
замовника  до системи управління;  

     М  –  множина, до якої входять допустимі параметри системи S. 
Визначення кожного з Кіm – це окремі самостійні завдання. З множини варіантів 

побудови мережі необхідно вибрати найкращий. Якість системи характеризується такими 
основними показниками якості:  К1,  К2,  К3,  і  К4. 

1 2 3 4min ( , , , )p pS M
K f K K K K


 . 

Зазначимо, що серед цих чотирьох показників якості показники К2 і К3, К3 і К4 
суперечливі. Як відомо, чим менша затримка інформації К2, тим більша вартість. Ці 
показники пов’язані обернено пропорційною залежністю: К4 = f(К3), при цьому затримка 
інформації залежить від пропускної спроможності каналів: К3 = f(К2). Тоді цільова функція 
має вигляд:  

Кр = [С1К1; C2K2; C3K3; C4 f(K3 )] = min [C1 ;
1
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K
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де  К4=f(К3);   K3=f(K2). 
При цьому необхідно розглянути допустимі варіанти зміни Кі від мінімально можливих 

до максимальних значень, вибрати оптимальні. Для вирішення цієї задачі потрібно 
визначити максимальні та мінімальні значення коефіцієнтів Кі.  

Оберемо крок ΔКі, тобто зміни показників якості від Кі min до Кі max. Нехай вагові 
коефіцієнти Сі становлять: С1 = 0,3;  C2 = 0,2;  C3 = 0,4; C4 = 0,1. Ці коефіцієнти обрані за 
допомогою методу експертних оцінок, коли найбільш важливою є потреба мінімізації 
затримки переданої інформації, тоді як пропускна спроможність каналів та вірогідність 
помилки мають приблизно однакові пріоритети. Вартість обирається мінімально можливою, 
однак необхідною для виконання решти вимог до якості системи, тому їх вага мінімальна. 
Виходячи з вищенаведеного, узагальнений критерій оптимальності представимо у вигляді: 

Кр = min (C1 ;
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Тоді, у даному випадку, оптимальною буде система Sі, де Кі буде мінімальним. 
Вирішення оптимізаційної задачі проектування із врахуванням випадкових факторів 

дозволяє досить чітко описати процеси, які протікають у системі управління. Критерій 
оптимальності й обмеження за фіксованими значеннями керованих змінних х – це випадкові 
величини, що залежать від вектора зовнішніх факторів у:  

 

),,(min yxQ
Dx

       (1) 

де    D = {x[ gi(x,y)]  0,   і = 1,2,...,m};      D – область рішень. 
Запропонований метод отримання узагальненого критерію Кр при оптимізації 

програмно-конфігурованої мережі дозволяє одержати ефективні значення параметрів мережі 
з урахуванням поставлених до них вимог, навіть в надзвичайних ситуаціях. Вимоги до 
точності управління мережею часто поєднуються з вимогами збільшення швидкодії. 
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Врахування випадкових чинників в задачах оптимізації. При розгляді імовірності 
математичної моделі об'єкту оптимізації φ=φ(x, y) постановка задачі оптимального 
проектування потребує уточнення, оскільки критерії оптимальності та обмеження при 
фіксованих значеннях керованих змінних х є випадковими величинами, залежними від 
вектора зовнішніх чинників у  (1). 

При розв’язанні задачі (1) можливі дві ситуації: 
– оптимальне розв’язання х потрібно визначити до реалізації чинників у, тобто 

незалежно від їх конкретних значень; 
– оптимальне розв’язання x необхідно визначити після того, як стали відомі чинники у. 

У першому випадку урахування випадкових значень вектора у в умовах задачі 
оптимізації (1) зводиться, за суттю, до введення нового критерію оптимальності та 
обмежень, які дозволяють позбавиться випадковості або невизначеності.  

Залежно від ступеня інформованості про закон розподілу випадкових величин у можна 
розглядати три випадки [6]: 

– про факти у нічого не відомо, крім того, що вони належать деякій сфері Dy; Dy ; 
– для чинників у задана довільна, але відома функція розподілу f(y); 
– для чинників у тип закону розподілу відомий з точністю до вектора параметрів , 

тобто задана функція f(у,), для якої невідомі параметри , належні сфері D. 
Залежно від ступеня інформованості про закон розподілу випадкових чинників вибір 

нового критерію оптимальності і обмежень доводиться здійснювати або розраховувавши на 
якнайгірший випадок щодо значень вектора у, або орієнтуючись на деякі середні значення 
критерію і обмежень. 

У тих випадках, коли тільки відомо, що у yD , критерій оптимальності призначається з 

умови забезпечення якнайкращого результату в найгіршому по невизначеності у випадку: 
),(max)( yxQxQ

yDy
 .      (2) 

Аналогічно для обмеження можна записати 
),(max)( yxgxg i

Dy
i

y
 .     (3) 

Підставляючи (2), (3) до: 
Q = Q(x1, x2, ..., xn);        ,...,,2,1,0)...,,,( 21 mixxxg n   

за відсутності інформації про чинники у (випадок невизначеності) приходимо до 
детермінованої задачі оптимізації: 

),(minmin yxQ
yDyDx 

,  де     ....,,1,0),(min























miyxgxD i
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Поява інформації про те, що у – випадкові величини, дозволяє вибрати критерій 
оптимальності переважнішим, ніж (2). Це пов'язано з тим, що знання законів розподілу в 
критерії (2) нічого нового не дає в порівнянні з випадком невизначеності. Тому критерій 
оптимальності та обмеження необхідно змінити так, щоб одержаний по них результат був 
якнайкращим “в середньому” для сукупності ситуацій, що задаються законом розподілу f(у). 
В цьому випадку ми відходимо в бік від “обережності”, властивої функціям (2), (3), і йдемо 
на деякий ризик, пов’язаний з тим, що якнайкраще при цьому розв’язання може і не бути 
оптимальним в кожній конкретній ситуації. 
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При відомих законах розподілу як критерій оптимальності можна використовувати 
математичне очікування (середнє значення) випадкової функції Q(х, у): 

 

  
 yDy

ydfyxQyxQMxQ )(),(),()( ,    (4) 

або квадрат стандартного відхилення значення функції Q(х,у) від заданого рівня Q+: 
 

 2 2
( ) ( , ) ( , ) ( )

yy D

Q x M Q x y Q Q x y Q df y 



          ,       (5) 

або імовірність того, що випадкова величина Q(х,у) перевищить деякий заданий  
рівень Q -: 

 ( ) ( , )Q x P Q x y Q       (6) 

тощо. 
Використовуючи вирази типу (4)...(6) як критерій оптимальності та обмежень, для 

випадку відомих законів розподілу приходимо до однієї з таких задач стохастичного 
програмування [7]. 

 
Усереднена задача стохастичного програмування. Задача полягає в знаходженні 

вектору керованих змінних х, який забезпечує 
 

)(),(min ydfyxQ
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за умови 
....,,2,1,0)(),( miydfyxg

yDy
i 


 

За наявності інформації про закони розподілу випадкових чинників, заданих з точністю 
до вектора параметрів , вирази (4)...(6) стають функціями від цих змінних. При цьому про 
вектор  нічого не відомо, крім того, що він належить сфері D. В цьому випадку необхідно 
використовувати комбінований критерій, що поєднує в собі вираз (2) і один з виразів (4)...(6). 
Це дозволяє перейти від задачі (1) до однієї із задач стохастичного програмування. 
Наприклад, усереднена задача стохастичного програмування в цьому випадку формулюється 
так. Знайти вектор керованих x, який забезпечує 

 

),(),(maxmin 
 

ydfyxQ
yDyDx

     за умови      ....,,2,1,0),( pmiyxgP i   

Таким чином визначення оптимального розв’язання х, незалежного від конкретної 
реалізації у, зводиться до розв’язання задачі нелінійної оптимізації )(min xQ

Dx
, в якій 

статистична природа початкової задачі (1) виявляється тільки на етапі обчислення критерію 
оптимальності та обмежень. 

При визначенні оптимального розв’язання після того, як стають відомими значення у, 
задача (2) аналогічна звичайній детермінованій задачі оптимізації. При цьому різним 
реалізаціям випадкових чинників у, взагалі кажучи, відповідають різні оптимальні 
розв’язання х=х(у), тобто при зміні умов в задачі оптимізації ми можемо перебудовувати 
оптимальне розв’язання [8]. 

 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 11 

Висновки.  Таким чином, процес пошуку оптимального розв’язання в задачах 
проектування як при багатокритеріальній оптимізації, так і при обліку випадкових чинників 
практично зводиться до числового розв’язання детермінованої задачі нелінійної оптимізації. 

Розроблено метод визначення результуючої цільової функції, який дозволяє здійснити 
векторний синтез СУ. Показано, що при проектуванні СУ доцільно зупинитися на виборі 
кількості показників якості, які враховуються при синтезі. Показано, що кількість 
показників, які характеризують якість реальної системи, може бути дуже великою. Це 
означає, що чим більша кількість показників якості враховується при синтезі системи, тим 
більш досконалою буде синтезована система. В той час, коли більше врахованих показників 
якості, тоді складніше провести синтез без введення порівняно грубих припущень. Тому на 
практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку необхідно враховувати. Введення 
додаткових показників якості призводить не до покращення, а до погіршення результатів 
синтезу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СИНТЕЗУ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 
Беркман Л. Н., Копійка О. В.  Теоретичні основи методології синтезу інформаційно-комунікаційних 

систем. У статті розглядається задача розробки методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем на 
базі єдиної інформаційної платформи. Методологія складається з трьох основ: концептуальної, теоретичної та 
технологічної. Під теоретичною основою методології синтезу інформаційно-комунікаційних системи розуміємо 
використання методів векторного синтезу, динамічного програмування та багатокритеріальної оптимізації для 
обґрунтування принципів  концептуальної частині методології та вибору сценаріїв застосування інформаційно-
комунікаційних системи. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні системи, векторний синтез, динамічне програмування,  
багатокритеріальна оптимізація 

 
Беркман Л. Н., Копейка О. В. Теоретические основы методологии синтеза информационно-

коммуникационных систем. В статье рассматривается задача разработки методологии синтеза 
информационно-коммуникационных систем на базе единой информационной платформы. Методология состоит 
из трех основ: концептуальной, теоретической и технологической. Под теоретической основой методологии 
синтеза информационно-коммуникационных систем понимаем использование методов векторного синтеза, 
динамического программирования и многокритериальной оптимизации для обоснования принципов 
концептуальной части методологии и выбора сценариев применения информационно-коммуникационных 
систем. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные системы, векторный синтез, динамическое 
программирование, многокритериальная оптимизация 

 
Berkman L. N., Kopiyka O. V. Theoretical bases methodology synthesis of information and communication 

systems. The article deals with the task of developing the methodology of synthesis of information and communication 
systems based on a unified information platform. The methodology consists of three pillars: the conceptual,  
theoretical and technological. Under the theoretical basis of the methodology of synthesis of information  
and communication systems to understand the use of methods of vector synthesis, dynamic programming and  
multi-criteria optimization to support the principles of the methodology and conceptual scenario selection of 
information and communication systems. 

Keywords: information and communication systems,  vector synthesis, dynamic programming, multiobjective 
optimization 

 
Постановка проблеми.  Вирішується задача створення гнучко масштабованої, 

високоавтоматизованої і надпотужної інформаційної платформи, яка складається з 
інформаційно-комунікаційних систем (ІКС). Реалізація такої платформи неможлива за 
допомогою невпорядкованих і часто різноспрямованих дій з об'єднання розрізнених процесів 
і систем, які так поширені серед постачальників послуг сьогодні. Щоб конкурувати і досягти 
успіху, компанії повинні чітко уявляти, як створити максимально ефективну, інтегровану, 
але притому гнучку систему на базі існуючих бізнес-процесів та інформаційних технологій 
[1...6]. Тому, треба провести синтез ІКС для надання їм властивості єдиної інформаційної 
платформи. 

Іншими словами необхідно провести синтез ІКС, які  забезпечують автоматизацію 
виробничого та управлінського процесів, операційну діяльність, засоби виробництва (чи у 
випадку інформаційної інфраструктури транспортування інформації) та загальносистемне 
забезпечення,  а також  забезпечують створення, обробку, збереження, видалення та 
транспортування інформації.   

 
Задача синтезу інформаційно-комунікаційні системи. Ставиться задача синтезувати 

інформаційно-комунікаційні системи на базі єдиної інформаційної платформи яка 
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складається із таких компонентів:  структури бізнес-процесів; структури додатків; 
інформаційної структури. 

Побудова єдиної інформаційної платформи базується на п`яти  основних принципах: 
загальна інформаційна модель; загальна спільно використовувана телекомунікаційна 
інфраструктура; чітко встановлені інтерфейси; розділ бізнес-процесів і застосовуваних 
додатків; використання розподіленої системи з нежорсткими зв'язками між її компонентами. 

Для телекомунікаційного оператора пропонуються удосконалені елементи Frameworx: 
– у якості структури бізнес-процесів використовується модифікована карта бізнес-

процесів  Telecom Operations Map (eTOM);  
– у якості структури структури додатків – модифікована карта додатків  Telecom 

Application Map (TAM);  
– у якості структури інформаційної структури – модифікована модель даних Shared 

Information/Data (SID) model;  
– у якості структури інтеграційної структури – модифіковане інтеграційне 

середовище Integration Program (TIP).  
Для автоматизації інших об`єктів використовуються індивідуально розроблені структури 

з використанням рекомендацій Frameworks.    
Під теоретичною основою методології синтезу ІКС розуміємо використання методів 

векторного синтезу, динамічного програмування та багатокритеріальної оптимізації для 
обгрунтування задекларованих  принципів в концептуальній частині методології та вибору 
сценаріїв застосування ІКС [7]. 

 
Загальне математичне формулювання задачі. За рахунок виконання першого 

принципу – побудови загальної інформаційної моделі – ми отримуємо єдину інформаційну 
модель для даних, якими обмінюються додатки ІКС. При виконанні другого принципу – при 
побудові загальної спільно використовуваної телекомунікаційної інфраструктури – ми 
розглядаємо мережеву інфраструктуру як  інформаційну систему, яка управляє спільною 
телекомунікаційною інфраструктурою.  

Таким чином, ми будуємо систему ІКС,  стан якої характеризується додатками (x, y),  які 
набувають n дискретних значень xi (і = 1, 2,...,n )  і   yj  (j = 1, 2,.., n). 

При використанні третього принципу, коли проектуються чітко встановлені 
інтерфейси ми можемо сформувати наступну задачу: на площині існує множина додатків, 
які за рахунок інтерфейсів можуть визначати  траєкторії переходу системи із  стану (x1, y1) в 
стан y(xn, yn)  (Рис. 1). Уся множина траєкторій утворюється переходом зображуючої точки з 
якого-небудь додатка в додаток, який лежить праворуч (ліворуч), або в додаток, що лежить 
зверху. Всього зображуюча точка при оптимальній траєкторії пройде через N=2(n–1) етапів 
або зробить N=2(п–1) переходів. 
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       Рис. 1. Траєкторії переходу системи 
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За рахунок описаних інтерфейсів можна для кожної траєкторії переходу зі стану (x1, y1) в 
стан (xn, yn)  визначити функцію вигоди R, яка утвориться як сума збільшень функцій вигоди 

j
ir   у всіх додатках, через які пройде процес. 

Таким чином, ми моделюємо виконання четвертого принципу – розділ бізнес-процесів 
і застосовуваних додатків. Тепер ми можемо моделювати бізнес-процеси, які 
використовують різні ІКС та їх додатки. 

Нашу єдину інформаційну платформу ми представляємо у вигляді стану який 
характеризується вектором х з  т  координатами в m-вимірному просторі. Для використання 
глобальних для платформи бізнес-процесів протягом етапів відбувається перетворення 
вектору х, починаючи із свого початкового значення  х0, шляхом отримання ще N–1 
значення  х0, х1,..., хN-1. Вважатимемо, що перехід вектору з одного стану в інший на 
кожному  етапі відбувається відповідно до залежності 

 

xk+1=T(xk,yk), 
 

де  yk – векторна величина, що складається на кожному етапі з визначеного числа скалярних 
компонентів ук1, ук2,..., уkn, і є параметром переходу. 

При заданому векторі стану додатків х k  на початку якого-небудь етапу стан додатків 
наприкінці цього етапу або на початку наступного залежить від вибору параметра 
перетворення yk. Задаючи всі можливі значення параметру перетворення на кожному  
етапі, одержуємо всі можливі варіанти багатоетапного процесу або всі можливі способи 
переходу бізнес процесів з одного додатку x0 до  кінцевого xk.  Вибір параметра 
перетворення уk на кожному етапі відповідає розв'язанню способу переходу або 
перетворення додатків зі стану х k  в стан х k + і .  Обрана послідовність параметрів 
перетворення у0, у1,..., уN-1, називається програмою.  

Нехай метою багатоетапного процесу перетворення є досягнення оптимуму деякої 
скалярної величини R, що характеризує наявність інтерфейсів між додатками. Для 
визначеності вважатимемо R функцією вигоди і вимоги такого моменту багатоетапного 
процесу, щоб функція вигоди була максимальною. На кожному етапі функція вигоди 
залежатиме від початкового стану системи х 0  й обраної програми у0, у1,..., уN-1 ,  тобто 

 

R 1 = R 1 ( х 0 ,  у 0 ) ;  
 

R 2 =R 2 ( х 0 ,  у 0 ,  у 1 ) ;  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

R N =R N ( х 0 ,  у 0 ,  у 1 , . . . ,  у N - 1 ) .  
 

При оптимальній програмі  у0, у1,..., уN-1  функція вигоди набуде максимального значення 
і залежатиме тільки від початкового стану системи. Позначивши максимуми функцій вигоди 
як fк(х0), будемо мати 

f1(х0) = mах у0 R 1 ( х 0 , у 0 ) ;  
 

f2(х0) = mах у0, y1 R 2 ( х 0 , у 0 , y 1 ) ;  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            ( 1 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fN(х0) = mах у0,y1,...,yN-1 R N ( х 0 ,  у 0 ,  у 1 , . . .  ,  у N - 1  ) .  

 

Індекси у0, у1 позначають, що найбільше значення Т шукається по всій множині 
програм або послідовностей у0, у1,..., уN-1. Безпосереднє визначення максимуму виразу (1) 
сліпим пошуком часто є практично нездійсненною задачею. Застосування методу 
динамічного програмування, заснованого на принципі оптимальності, спрощує в багатьох 
випадках визначення максимальної функції вигоди fN(х0) й оптимальної програми у0, у1,..., 
уN-1, що забезпечує цю максимальну функцію вигоди. 
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Відповідно до принципу оптимальності, який би не був початковий стан х0 і 
початковий розв'язок у0, програма у0, у1,..., уN-1 має бути оптимальною і функція 
вигоди на N–1-у  етапі має бути максимальною.  

Застосуємо цей принцип послідовно до дво-, три-, ... і N-етапного процесу. 
Для першого етапу двоетапного процесу, як уже вказувалося, маємо  
 

f1(х0) = mаху0R1(х0, у0). 
 

Стан системи на другому етапі     x1 =Т(х0, у0). 
За умовою, які б не були х0, у0 , другий етап має бути оптимальним, тобто 

f1(х1) =f1|Т(х0, у0)|  та  ху1R1(х1, у1). 
Сумарна функція вигоди двоетапного процесу 

R 2 ( х 0 ,  у 0 ,  у 1 ) =R 1 ( х 0 ,  у 0 ) + f1 |Т(х0, у0)|. 
Відповідно максимальне значення функції вигоди для двоетапного процесу 

f2(х0) = та  ху0  {R 1 ( х 0 ,  у 0 ) + f1|Т(х0, у0)|}. 
Для триетапного процесу аналогічно матимемо: 

f3(х0) = mаху0  {R 1 (х 0 ,  у 0 ) + f2| Т(х0, у0)|}. 
І, нарешті, для N етапів 

fN(х0) = mаху0 {R 1 ( х 0 ,  у 0 ) + fN-1| Т(х0, у0)|}.         (2) 
Рекурентне співвідношення (2) дає змогу послідовно обчислити шукане значення  fN(х0) 

й оптимальний розв'язок у0 на першому етапі для N-етапного процесу, що буде деякою 
функцією початкового стану системи, тобто  у0 = yN(х0). 

У нашому випадку ми маємо 5 систем:  
• y1(х) – функція, яка характеризує автоматизацію управлінської діяльності;  
• y2(х) – функція, що характеризує автоматизацію виробничої діяльності;  
• y3(х) – функція, яка характеризує автоматизацію засобів транспортної 

інфраструктури (виробництва для оператора телекомунікацій);  
• y4(х) – функція, яка характеризує автоматизацію загальносистемного забезпечення 

(працездатність дата-центрів); 
• y5(х)  – функція, що характеризує автоматизацію допоміжних функцій.  

В такому випадку стан платформи характеризується координатами (x, y), які набувають  
n дискретних значень xi  (і = 1, 2,..., n)  і  yj (j = 1, 2,.., 5). Потрібно перевести систему зі стану   
(x1, y1) у стан (xn, y5)  (див. Рис. 1). На площині існує множина процесів або траєкторій 
переходу системи зі стану (x1, y1)  у стан  (xn, y5). Нехай далі для кожної траєкторії переходу 
зі стану (x1, y1) у стан (xn, y5)  визначена функція вигоди R, яка утвориться як сума збільшень 
функцій вигоди j

ir  у всіх додатках, через які пройде точка. 
Потрібно забезпечити перехід даних з положення (x1, y1)  в положення (xn, yn) по такій 

траєкторії, щоб сумарна функція вигоди була найбільшою. Отже,  в есь  процес переходу 
системи з початкового стану в кінцевий – це N=2(п–1)-етапний процес. При цьому на 
кожному етапі варто прийняти такий напрямок руху (нагору або вправо чи вліво на Рис. 1), 
щоб одержати найбільше значення сумарної функції вигоди R.  

Розв'язок поставленої задачі можна спробувати одержати методом сліпого пошуку або 
перебором усіх можливих траєкторій. Однак такий підхід можливий тільки в дуже простих 
випадках. У більш-менш складних, для яких і розроблений власне метод динамічного 
програмування, сліпий пошук оптимальних розв'язків вимагає непомірної обчислювальної 
роботи. 

В основі методу динамічного програмування лежить інтуїтивний принцип 
оптимальності, що дає змогу розв'язувати задачі оптимізації багатоетапних процесів 
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послідовно побудовою рекурентних співвідношень. Для застосування принципу 
оптимальності в розглянутому прикладі поділимо траєкторію зображуючої точки на дві 
ділянки: від початку до деякого проміжного (xi, у j)  етапу і від цього проміжного етапу до 
кінця (хп , у5) . 

Відповідно до принципу оптимальності, якою б не була початкова ділянка траєкторії і 
яке б значення функція вигоди не мала на етапі (xi, у j) ,  для того щоб у сформованій ситуації 
все-таки одержати найвищий ефект, остання ділянка траєкторії від (xi, у j)   до (хп , у5), має 
бути оптимальною. Очевидно, чим ближче проміжний етап (xi, у j)  до кінцевого, тим 
простіше визначити оптимальну траєкторію.  

Так, для проміжного етапу (хп -1 ,  уп -1) найбільше значення функції вигоди 푅   буде 
дорівнювати найбільшій з двох сум: 

푅 =max 	, 
 

де    푅 = 푅 + 푟 ,         푅 = 푅 + 푟 . 
 

Разом з визначенням 푅  визначається і траєкторія від (хп -1 ,  уп -1) до (хп , уп ), тобто рух 
праворуч чи ліворуч або вверх. Після визначення 푅  можна знайти: 

 

푅 =max ,         푅 =max , 
 

де     								푅 = 푅 + 푟 ,     								푅 = 푅 + 푟 . 
 

Далі аналогічно можна для будь-якого проміжного етапу (xi,у j ) визначити найбільше 
значення функції вигоди 푅  при переміщенні від цього проміжного етапу до кінця. 
Одночасно з визначенням 푅  визначається і траєкторія переміщення з (x1,у 1 )  в положення 
(xn ,у n ) ,  що і є розв'язком поставленої задачі. 

У таблицях 1 і 2 наведено числовий приклад для п = 5. В Табл. 1,  наведено числові 
значення 푟 , а в Табл. 2,  — числові значення 푅  й оптимальна траєкторія від (x1,у 1 )   
до (x5 ,у 5 ) .  Приклад досить ясно ілюструє основну ідею методу. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

При виконанні п`ятого принципу – використання розподіленої системи з нежорсткими 
зв'язками між її компонентами, вирішується наступна задача. Використання розподіленої 
системи передбачає набір інтегрованих і взаємодіючих один з одним додатків, а не 
монолітного додатка для управління всіма операціями підприємства. 

Таким чином, в оточенні з нежорсткими зв'язками, в один додаток можуть бути внесені 
зміни без впливу на інші програми. В цьому випадку проводиться корегування  функції 
вигоди R,  тобто, виникає необхідність вирішення задачі (1) для нової функції вигоди R. 

Під технологічною основою методології синтезу ІКС розуміємо об’єднання 
інформаційно-комунікаційні системи в перспективну архітектуру інформаційно-
комунікаційних систем (ПАІКС).  

ПАІКС адекватна поняттю “велика система”. Остання характеризується кількома 
специфічними ознаками. Це, насамперед, багатомірність розмаїття структури; 

풓풋풊      Табл. 1  푹풋풊      Табл. 2 
y5 7 3 2 6 12  y5 30 23 20 19 12 
y4 4 8 9 10 7  y4 50 49 38 29 19 
y3 1 5 1 5 3  y3 52 51 39 34 22 
y2 4 9 3 7 6  y2 64 60 44 41 36 
y1 6 1 9 11 8  y1 70 62 51 52 36 
 x1 x2 x3 x4 x5   x1 x2 x3 x4 x5 
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багатозв'язність елементів (взаємозв'язок підсистем на одному рівні та між різними рівнями 
ієрархії); різнорідність бази елементів; багатократність зміни складу і стану (змінність 
структури, зв'язків і складу системи); багатокритерійність; багатоплановість. 

Оптимізація систем такого типу містить у собі оптимізацію як самої системи, так і 
процесу її проектування.  

Знаходженням оптимальної ПАІКС будемо називати процес синтезу системи. Задача 
синтезу полягає в знаходженні такої ПАІКС, яка компромісно оптимізує показники при 
обмежених вхідних даних та спектра визначених умов. Зазначимо, що синтез ПАІКС такого 
типу має бути векторним, тобто виконуватися з урахуванням значень сукупності (векторів) 
показників, включаючи  технологічні та економічні, які заздалегідь враховані 
(прогнозуються) в критерії переваги (критерії оптимальності системи).  

Векторним називається синтез, який виконується з урахуванням декількох показників, 
тобто на основі векторів К(к1, к2, ..., кт). Це обумовлено властивостями багатокритерійної 
складної системи, тобто якою і є ПАІКС. На відміну від векторного синтез, проведений за 
одним показником якості, називається скалярним. 

Отже, при проведенні векторного синтезу потрібно визначити такі значення керуючих 
змінних х ∈ D які забезпечують одночасно мінімум усіх уведених критеріїв оптимальності 
Qk(x),  к=1,2, ..., s. Звичайно ці критерії суперечливі, оптимізація за кожним з них призводить 
до різних значень керуючих змінних х. У зв'язку з цим для врахування всієї сукупності 
часткових критеріїв необхідно проаналізувати векторний критерій оптимальності  
Q(х) = [Q1(х), ..., Qs(х)], який призводить до розв'язку задачі багатокритерійної оптимізації. 

Розв'язання задачі оптимального синтезу – це процес вибору змінних х, що належать 
допустимій області D і забезпечують оптимальне значення характеристики ПАІКС Q(х). 
Характеристика, яка показує відносну “перевагу” одного варіанта порівняно з іншими, 
називається критерієм оптимальності (цільовою функцією, критерієм ефективності, 
функцією корисності тощо). 

Екстремальне значення критерію оптимальності Q(х) (кількісне значення) характеризує 
одну з найважливіших властивостей ПАІКС. Залежно від конкретного завдання потрібно 
отримати або максимум, або мінімум цієї функції. 

Таким чином, для кожного критерію Q1(х), Q2(х),..., Qs(х) необхідно знайти вектор  
х = (х1, х2 , …, xn),  що забезпечує мінімальне (максимальне) значення критерію оптимальності 

Q = Q(х1, х2,…, хn),     (3) 
при розв'язанні системи нерівностей 

Q(х1, х2,…, хn)≥0,    (4) 
 

x j - <х j < х j + ,    j=1, 2,..., n ,             (5) 
де xj–, xj+ – значення j-ї керованої змінної, які характеризують область її можливих змін 
виходячи з реальних умов. 

Отже, розв'язання задачі оптимізації ПАІКС зводиться до вирішення умови оптимізації 
виразів (3)...(5), тобто до визначення оптимального значення що задовольняє нерівностям 
(4), (5) та знаходження мінімального (максимального) значення критерію оптимальності (3). 

Для ПАІКС, наприклад, маємо такі часткові критерії: 
Q1(х) – функція, яка характеризує автоматизацію управлінської діяльності; 
Q2(х) – функція, що характеризує автоматизацію виробничої діяльності; 
Q3(х) – функція, яка характеризує автоматизацію засобів транспортної інфраструктури 

(виробництва для оператора телекомунікацій); 
Q4(х) – функція, яка характеризує автоматизацію загальносистемного забезпечення 

(працездатність дата-центрів); 
Q5(х)  – функція, що характеризує автоматизацію допоміжних функцій. 
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При однокритерійному розв'язанні таких задач перевага надавалася одному з 
вищенаведених критеріїв, а для інших визначалася область припустимих рішень. 

Для ПАІКС такий підхід недостатньо ефективний, оскільки перелічені критерії мають 
забезпечити виконанню поставлених задач, при цьому всі критерії приймають у цьому 
участь. 

Розв'язання задачі багатокритерійної оптимізації в загальному випадку неоптимальне 
для жодного з часткових критеріїв, але є компромісним для вектора Q(х) в цілому. Потрібно 
зазначити, що розв'язання задачі багатокритерійної оптимізації (компромісне рішення) х ∈ D 

є ефективною точкою, якщо для неї слушною є нерівність Q(х*)  ≤ Q(х) при х ∈ D,  тобто, 
будь-який компонент Qk(х*)  ≤ Qк(х) де к = 1, 2, ..., s, але хоча б для одного j з s чисел 
знайдеться точка х не належить D,  в якій виконується жорстка нерівність  
Q j(х*)>Q j(х) .  З визначення ефективної точки випливає, що вона не єдина. Множиною всіх 
ефективних точок називається область визначення, або область рішень. Оптимальність 
векторного критерію Q(х) означає, що не можна далі зменшувати значення одного з 
часткових критеріїв, не збільшуючи значення хоча б одного з інших. 

Для визначення мінімуму векторного критерію Q(х) необхідно перейти від задачі 
векторної оптимізації до задачі нелінійної оптимізації зі спеціально сформульованою 
цільовою функцією: 

Q(x) = Ф[Q1(x),  Q2(x),  .. . , QS(x)].         (6)  
Процес пошуку скалярної функції (4), який є узагальненим критерієм для задачі 

багатокритерійної оптимізації, називається об'єднанням (згортанням) векторного критерію 
оптимальності. 

 
Методи об'єднання часткових критеріїв 
Об'єднання кількісно сумісних критеріїв. Критерії оптимальності Q к(х) ,  k=1,2,..., s 

будемо вважати кількісно сумісними, якщо вони характеризують важливість кожного з них 
порівняно з іншими критеріями. Параметри 휆к називаються ваговими коефіцієнтами (сту-
пенем корисності k-го критерію, вагою критерію і т. д.). Розмірності вагових коефіцієнтів 휆к 
такі: в чисельнику – загальна розмірність, а в знаменнику – розмірність часткового критерію 
Qк(х) .  Це дає змогу одержати узагальнений скалярний критерій Q(х), який називається 
адитивною функцією корисності, утворенням суми часткових критеріїв та множенням її на 
свої вагові коефіцієнти (метод зважених сум): 

Q(х) =∑ 휆k Qk(х),      (7) 
де 휆k ≥0,   ∑ 휆k =1. 

У деяких випадках допускається порівнювати не критерії оптимальності, а втрати за 
кожним з них. Втрати визначаються як різниця між Qk(х) і його оптимальною величиною  

Q*
k: ( ),k kQ Q x x    

При цьому адитивна функція корисності має вигляд: 
Q(х) =∑ 휆 k [Qk(х)–Q*

k ].      (8) 
Вираз (7) об'єднує часткові критерії Qk(х) різних розмірностей, а рівність (8) приводить 

ці критерії до загального початку відліку і до однієї розмірності. 
Недоліком методу зважених сум є те, що компромісне та оптимальне рішення у складі 

узагальненого критерію Q(х)  може виявитися незадовільним за одним з часткових рішень 
Qk(х) ,  тобто при забезпеченні мінімального значення для Q(х) може виявитися, що один 
критерій компенсується за рахунок інших, які можуть виявитися дуже великими. Для 
усунення цього недоліку необхідно ввести параметр Сkl, що дає змогу визначити відхилення 
оптимального значення одного з часткових критеріїв від його значення, отриманого 
оптимальним рішенням для інших критеріїв: 

Сkl =|[ Qk(х*
k)–Qk(х*

l)]/  Qk(х*
k) | . 

Значення параметра Ск1 характеризує вплив вектора  х*l  на критерій Qk(х) .  
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Об'єднання критеріїв, несумісних між собою. За відсутності інформації про вагомість 
часткових критеріїв можна припустити, що вони рівноцінні. Це дає можливість як 
узагальнений критерій використовувати суму відносних відхилень часткових критеріїв від їх 
оптимальних значень: 

Q(х) =∑ [푄k(х)–Q*
k ]/ Q*

k .         (9) 
Розв'язок задачі нелінійної оптимізації з цільовою функцією, заданою виразом (9), 

забезпечує одержання компромісного рішення, тобто – найкращим “середнім”. Для 
отримання рішення, яке забезпечує найкраще наближення до критерію, “найбільш” 
віддаленого від свого оптимального значення, необхідно розглянути узагальнені критерії: 

Q(х) =max |[Q k(х)–Q*
k ]/ Q*

k|.              (10) 
Якщо про вагові коефіцієнти  휆  відомо тільки те, що вони належать до множини: 

∆휆 ={ 	휆 / 	휆k≥0 ,  к = 1 , 2 , , . . . , S ;    ∑ λk=1}, 
тоді узагальнений критерій оптимальності можна зобразити як 

Q(х) =max ∈ ∑ 휆k Q k ( х ) .      (11) 
Розв'язок задачі нелінійної оптимізації з критерієм оптимальності (11) дає змогу 

одержати найкраще рішення х* для найгіршого розкладу вагових коефіцієнтів 휆к. 
За допомогою поданих методів об'єднання часткових критеріїв оптимальності можна 

отримати тільки кількісні дані про задачу багатокритерійної оптимізації.  
 
Висновки. 
1. Удосконалено методику оптимізації послідовних процесів між додатками різних 

інформаційно-комунікаційних систем, що мають декомпозиційну природу на основі метода 
динамічного програмування,  в якості функції вигоди використовує інтеграційну структуру 
єдиної інформаційної платформи, що дозволило реалізувати принципи розділу бізнес-
процесів і застосовуваних додатків та використання розподіленої системи з нежорсткими 
зв'язками між її компонентами. 

2. Набув подальшого розвитку метод векторного синтезу інформаційно-комунікаційних 
систем телекомунікаційного оператора, який відрізняється використанням 
багатокритеріальної оптимізації за рахунок об'єднання критеріїв, для яких визначено 
співвідношення переваги за вагомістю, що дозволяє моделювати різні сценарії розвитку 
телекомунікаційного оператора. 
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ПАССИВНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СЕТЬ С КОДОВЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 
 

Розорінов Г. М., Платоненко А. В. Пасивна оптична мережа з кодовим розділенням каналів. 
Розглядається пасивна оптична мережа з кодовим розділенням каналів, що використовує коди виправлення 
помилок. Пасивна оптична мережа включає множину оптичних мережевих модулів і центральний офіс. 
Розроблений варіант модифікації пасивної оптичної мережі зв'язку з оптичним багатостанційним доступом і 
кодовим розділенням каналів. Показано, що введення в таку систему кодів, контролюючих помилки, дозволяє не 
лише зменшити вірогідність появи помилок при передачі інформації, але й істотно понизити рівень оптичного 
інтерференційного шуму. 

Ключові слова: пасивна оптична мережа,оптичний мережевий модуль, колективний доступ, кодове 
розділення каналів, інтерференційний шум 

 
Розоринов Г. Н., Платоненко А. В. Пассивная оптическая сеть с кодовым разделением каналов. 

Рассматривается пассивная оптическая сеть с кодовым разделением каналов, использующая коды исправления 
ошибок. Пассивная оптическая сеть включает множество оптических сетевых модулей и центральный офис. 
Разработан вариант модификации пассивной оптической сети связи с оптическим многостанционным доступом и 
кодовым разделением каналов. Показано, что введение в такую систему кодов, контролирующих ошибки, 
позволяет не только уменьшить вероятность появления ошибок при передаче информации, но и существенно 
снизить уровень оптического интерференционного шума.  

Ключевые слова: пассивная оптическая сеть, оптический сетевой модуль, коллективный доступ, кодовое 
разделение каналов, интерференционный шум 

 
Rozorynov G. N., Platonenko A. V. A passive optical network with the code demultiplexing. A passive 

optical network is examined with the code demultiplexing, using error correction codes. A passive optical network 
includes the great number of the optical network units and central office. The modification variant of passive optical 
communication network is worked out with optical multiunit access and code demultiplexing. It is shown that introduction 
to such system of controlling codes  allows not only to decrease probability of appearance of errors at an information 
transfer but also substantially to bring down the level of optical interference noise. 

Keywords: passive optical network, optical network unit, multiple access, code demultiplexing, interference noise 
 

Вступление. Потребность в увеличении пропускной способности сетей связи 
удваивается каждый год, и этот темп вряд ли замедлится в ближайшее время. Кроме того, эта 
потребность все шире распространяется географически. Снижение цен поставщиками, 
ослабление монопольных позиций государства в телекоммуникациях и неослабевающий 
интерес к использованию Интернета приводят только к увеличению спроса на скорость 
передачи. Во многих случаях благодаря применению современных цифровых технологий 
пропускная способность оптической линии связи может быть увеличена в сотни раз. 
Впечатляющий рост пропускной способности достигается при увеличении скорости 
передачи данных в каждом канале [1]. 

Переход к широкополосным сигналам при построении систем связи различного 
назначения идет по пути внедрения цифровых методов передачи информации.  
Это объясняется в основном хорошей электромагнитной совместимостью таких сигналов, 
что в условиях постоянного роста потребности в услугах связи и жесткого ограничения 
частотного ресурса приводит к необходимости более эффективного использования этого 
ценного национального достояния.  

Применение широкополосных сигналов базируется на технологии CDMA (Code Division 
Multiple Access) – кодовом разделении сигналов (каналов). Эта технология позволяет 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 21 

использовать уже занятые частотные диапазоны, обеспечивая условия  
полной электромагнитной совместимости [2]. Наряду с этим, достоинствами  
систем с широкополосными сигналами являются их помехозащищенность и большая 
пропускная способность. 

 
Пассивная оптическая сеть. Пассивная оптическая сеть (Passive Optical Network – 

PON) не имеет никакого активного оборудования, кроме терминального оборудования сети 
за ее пределами. Активная оптическая сеть (Active Optical Network – AON) нуждается в 
активном оборудовании внутри сети. Пассивная оптическая сеть дешевле реализуется и  
легче поддерживается по сравнению с активной оптической сетью. 

Как правило, пассивные оптические сети реализуются в конфигурациях “звезда”, “шина” 
и “точка-точка”. Сеть “точка-точка” соединяет центральный офис и каждого абонента. При 
этом не требуется различия протоколов между абонентами. Однако, начальная прокладка 
сети “точка-точка” стоит очень дорого. Кроме того, необходимо физически создать каждую 
абонентскую оптическую линию. Cети типа “звезда” или “шина” требуют применения 
отдельного протокола или отдельного физического метода различения абонентов. Но сети 
“звезда” и “шина” обладают многими дополнительными преимуществами, а также требуют 
меньших затрат на начальную прокладку. 

В частности, пассивные оптические сети Ethernet, которые широко используются для 
сетей локального доступа (Local Access Network – LAN), могут быть конфигурированы как 
звезда или шина. Поэтому стоимость начальной прокладки пассивной оптической сети 
Ethernet мала и приемлема для многих абонентов. Помимо этого, абонентам предлагаются 
PON с использованием технологии ATM (Asynchronous Transmission Multiplexing) и 
беспроводной технологии. 

Оптические сети связи вида “звезды” или “шины” содержат ряд ограничений для 
восходящего потока информации. Обычно при нисходящей передаче, центральный офис 
передает радиовещательную информацию ко всем абонентам, и каждый абонент получает 
только его собственную информацию. Однако, восходящая информация требует наличия 
средств различения абонентов, так как центральный офис объединяет данные от многих 
абонентов. Это такие средства как TDMA (Time Division Multiple Access), WDMA 
(Wavelength Division Multiple Access) и CDMA [3]. 

Метод временного разделения данных TDMA предоставляет возможность каждому 
абоненту послать их собственную информацию в течение заранее определенного 
промежутка времени. Этот метод реализуется путем применения дешевого излучателя типа 
лазерного диода Fabry-Perot (FP-LD). Однако, для центрального офиса требуется приемник, 
работающий в пакетном режиме. Приемник, работающий в пакетном режиме – аппаратура 
для приема прерывистых оптических сигналов. Прерывистые оптические сигналы имеют 
интенсивности, которые сильно изменяются из-за различий в физических расстояниях и 
сигнальных потерь в абонентских линиях. Обычно, довольно трудно реализовать большую 
скорость приема данных в пакетном режиме. 

WDM режим предоставляет возможность каждому абоненту использовать излучатель с 
отличной от других абонентов длиной волны. То есть, центральный офис различает каждого 
абонента по длине волны. Соответственно, WDM не имеет оптического интерференционного 
шума, который возникает, когда сигналы от множества излучателей, с одинаковой или 
близкой длиной волны попадают на один приемник. Однако для реализации WDM 
необходимы дорогие  источники излучения. Кроме того, для WDM режима требуются 
средства стабилизации длин волн. 

Еще один режим – CDMA предоставляет возможность абонентам использовать 
различные коды. Этот режим позволяет устранить интерференцию сигналов от других 
абонентов с помощью ортогонального кода, а также отличить абонентов. 
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На Рис. 1 показана традиционная пассивная оптическая сеть. Она включает в себя 
центральный офис 1, множество оптических сетевых терминалов ONU 2 и оптические 
соединители 3, 4. 

 
 

Рис. 1. Традиционная CDMA пассивная оптическая сеть 
 

Центральный офис 1 включает в себя блоки формирования нисходящего и восходящего 
потоков. 

Блок формирования нисходящего потока состоит из генератора псевдослучайного кода 
(ГПСК) 5, CDMA кодера 6, объединителя электрических сигналов и источника 7 излучения 
сигнала нисходящего потока. ГПСК 5 формирует псевдослучайные коды для каждого 
абонента. CDMA кодер 6 выполняет кодовое разделение сигналов с помощью 
псевдослучайных кодов. Объединитель соединяет множество псевдослучайных кодов в 
единый поток. 

Блок формирования восходящего потока включает в себя  фотоэлектрический 
преобразователь 8, разъединитель электрического сигнала, ГПСК 5 и декодерCDMA 9. 

Множество оптических сетевых терминалов ONU 2 включает в себя блоки 
формирования нисходящих и восходящих потоков. Блок формирования нисходящего потока 
ONU состоит из фотоэлектрического преобразователя 10, ГПСК 11, и CDMA кодера 12, 
который выполняет кодовое разделение электрических сигналов от фотоэлектрических 
преобразователей 10 с помощью сигналов ГПСК 11. Восходящий поток передается в линию 
излучателем 13. 
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Как показано на Рис. 1 CDMAPON использует различные псевдослучайные коды для 
каждого абонента. Кроме того, центральный офис CDMAPON декодирует сигналы, 
содержащие псевдослучайные коды, предназначенные для каждого абонента. 

CDMAPON не требует приемника, работающего в пакетном режиме, как в TDMAPON, 
или дорогого излучателя – DFB лазера (Distributed Feed Back – лазера с распределенной 
обратной связью), как в WDMAPON.  

Однако, при использовании недорогих излучателей качество сигналов всегда ухудшается 
из-за оптического шума, вследствие интерференции сигналов. Оптический 
интерференционный шум возникает, когда сигналы от нескольких излучателей, работающих 
на одинаковых или близких длинах волн  поступают на один оптический приемник, как 
показано на Рис. 2. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Оптическая интерференция в CDMAPON 
 
Оптические сигналы с частотами 0f , 1f  и 2f , попадающие на один приемник, 

интерферируют в частотных диапазонах 0 1f f ,  1 2f f   и  0 2f f , соответствующих 
разностям между частотами оптических сигналов. 

Так как в CDMAPON длина волны излучателя не контролируется, ситуация, показанная 
на Рис. 2 вполне возможна и приводит к ухудшению качества передаваемых оптических 
сигналов. Вообще, ухудшение качества сигнала вследствие оптического 
интерференционного шума в большей или меньшей степени устраняется в течение 
процедуры детектирования кодов. Это происходит потому, что коды, используемые в 
CDMA, не только отличаются для каждого абонента, но и защищают от оптического 
интерференционного шума.  

Так как сигналы коррелированы с псевдослучайными кодами, используемыми в 
процессе детектирования, то они полностью восстанавливаются. Напротив, оптический 
интерференционный шум не имеет никакой корреляции с псевдослучайными кодами, 
поэтому он в значительной степени ослабляется во время детектирования. При этом уровень 
устраняемого шума пропорционален отношению скорости передачи сигналов к скорости 
передачи шума. Уровень устраняемого шума называют выигрышем от обработки. 

Таким образом, пассивная оптическая сеть, использующая метод CDMA, не только 
идентифицирует каждого абонента, но и преодолевает оптический интерференционный шум. 

Вероятность того, что частота одного излучателя близка к частоте другого излучателя, 
пропорциональна числу абонентов. Таким образом, преимущество от обработки тем больше, 
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чем выше качество сигналов. Чтобы увеличить преимущество от обработки, скорость 
передачи кодов должна быть увеличена или скорость передачи от каждого абонента должна 
быть уменьшена. Соответственно, в традиционной CDMAPON, увеличение числа абонентов 
требует повышения производительности системы, чтобы сильно ограничить оптический 
интерференционный шум. Тогда CDMAPON будет иметь выигрыш от обработки.  
А именно, скорость передачи от каждого абонента должна быть понижена для того, чтобы 
обеспечить больший выигрыш от обработки, а значит, максимальная скорость передачи от 
каждого ONU должна быть ограничена. Кроме того, так как при увеличении числа абонентов, 
преимущество от обработки уменьшается, то число ONU, которые могут быть соединены в 
единую звезду, сильно ограничено. Далее будет рассмотрен возможный вариант устранения 
описанных проблем. 

 
Модифицированная пассивная оптическая сеть. Для решения поставленной задачи 

целесообразно воспользоваться кодами, контролирующими ошибки, которые дополнительно 
уменьшают воздействие оптического интерференционного шума, а также ограничить уровень 
оптического интерференционного шума, управляя излучателем ONU в соответствии с 
функцией детектирования ошибок. Коды исправления ошибок добавляются к данным при 
передаче и обнаруживаются при приеме. Кроме того, коды, контролирующие ошибки могут 
исправлять большие пакеты ошибок данных. Например, код Рида-Соломона, занимающий 7% 
от объема общих данных, обеспечивает вероятность ошибок на уровне 10-12 при вероятности 
ошибок в канале передачи без коррекции ошибок 10-4. 

Структурная схема такой CDMAPON показана на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Модифицированная CDMA пассивная оптическая сеть 
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Оптическая сеть включает центральный офис 1, ONU 2 и оптические соединители 3, 4.  
Центральный офис 1 состоит из блока обработки восходящего сигнала и блока обработки 

нисходящего сигнала. В свою очередь, блок обработки нисходящего сигнала включает в себя 
мультиплексор 5, генератор псевдослучайного кода 6, кодер разделителя кодов 7, 
объединитель электрических сигналов и излучатель 8. Мультиплексор 5 распределяет 
нисходящие сигналы и сигналы ошибок, вырабатываемые блоком контроля ошибок. Кодер 
разделителя кодов 7 управляется с помощью генератора псевдослучайного кода 6. Далее 
сигналы объединяются и передаются в линию излучателем 8. 

Блок обработки восходящего сигнала состоит из фотоэлектрического преобразователя 9, 
разделителя электрических сигналов, генератора псевдослучайного кода 6, демодулятора 
сигнала прямой коррекции ошибок 10 и декодера разделителя кодов 11. 

ONU 2  включает блок обработки нисходящего сигнала и блок обработки  
восходящего сигнала. 

Блок обработки нисходящего сигнала содержит фотоэлектрический преобразователь  12, 
генератор псевдослучайного кода 13, декодер разделителя кодов 14, и демультиплексор 15. 
Декодер 14 управляется генератором 13. Блок обработки восходящего сигнала содержит 
кодер разделителя кодов 16, модулятор сигнала прямой коррекции ошибок 17, излучатель 18 и 
блок управления смещением излучателя 19. 

Передаваемый нисходящий сигнал, например Инф1, мультиплексируется с сигналом 
ошибки, вырабатываемым демодулятором сигнала прямой коррекции ошибок (ПКОД) 10 в 
мультиплексоре 5 центрального офиса 1. Мультиплексный сигнал содержит коды, 
предназначенные каждому абоненту. 

Излучатель 8 нисходящего сигнала преобразует электрический кодированный сигнал в 
оптический сигнал. Этот сигнал через оптическое волокно передается на оптический 
соединитель 3. От соединителя 3 линия разветвляется к каждому абоненту. 

Каждый ONU сети 2 принимает оптический сигнал от центрального офиса 1 с помощью 
фотоэлектрического преобразователя 12. Он также детектирует кодовые сигналы, 
предназначенные для каждого абонента, с помощью ГПСК 13. Детектированный сигнал 
включает нисходящий сигнал и сигнал ошибки. Детектированный сигнал разделяется на 
нисходящий сигнал и сигнал ошибки демультиплексором 15. Сигнал ошибки передается 
посредством блока управления смещением излучателя (БУСИ) 19 в излучатель восходящего 
сигнала 18.  

Восходящий сигнальный поток Инф1 формируется следующим образом. Вначале с 
помощью кодера 16 и генератора 13 вырабатываются кодовые комбинации для каждого 
абонента, а затем в них вводится корректирующий код посредством кодера ПКОК 17. 
Полученные данные поступают на излучатель 18, преобразуются в оптический сигнал и 
передаются в оптический соединитель 4. После прохождения по оптической линии 
сигнальный поток преобразуется фотоэлектрическим преобразователем 9 в электрические 
сигналы, которые распараллеливаются и идентифицируются для каждого абонента. Для этого 
также используется генератор псевдослучайного кода  ГПСК 6. Перед операцией выделения 
кода абонента детектируются ошибки передачи с помощью декодера ПКОД 10, а информация 
об этих ошибках передается в мультиплексор 5, который управляет нисходящим сигнальным 
потоком.  

Режим CDMA и корректирующие коды могут уменьшать число сигнальных ошибок, 
обусловленных шумами (входным аппаратурным шумом, оптическим интерференционным 
шумом, и др.), возникающими при восходящей передаче. В качестве корректирующих могут 
использоваться коды Рида-Соломона, БЧХ, турбо коды, и др. Для того, чтобы устранить 
искажения, связанные с возможной генерацией близких или одинаковых длин волн, 
излучатели 18 управляются БУСИ 19. Для этого используется информация об ошибках, 
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которая вырабатывается в центральном офисе 1 при детектировании корректирующих кодов 
и управлении качеством восходящих сигнальных потоков. Центральный офис 1 передает 
информацию об ошибках в каждый ONU 2 при нисходящей передаче. Каждый ONU 2, 
получая информацию об ошибках, определяет степень ухудшения качества сигнала. То есть 
ONU могут управлять частотами восходящих сигнальных потоков. Как показано на рис. 3 
каждый ONU раздельно детектирует нисходящие сигналы и ошибки с помощью 
демультиплексоров 15. 

Информация об ошибках используется для управления оптической частотой излучателя 
18 путем изменения его тока смещения посредством БУСИ 19. Обычно DFB лазер имеет 
коэффициент изменения оптической частоты соответствующий изменениям тока от 0,2 
ГГц/мА до 5 ГГц/мА. Оптическая частота излучателей 18 изменяется в диапазоне от 
нескольких дБ до десятков дБ при значении силы тока 10 мА. Поэтому оптический 
интерференционный шум можно снижать, управляя силой тока. Конечно, при этом возможно 
применение различных алгоритмов такого управления. 

 
Выводы. Усовершенствована пассивная оптическая сеть связи с оптическим 

многостанционным доступом и кодовым разделением каналов. Показано, что введение в 
такую систему кодов, контролирующих ошибки позволяет не только уменьшить вероятность 
появления ошибок при передаче информации, но и существенно снизить уровень оптического 
интерференционного шума.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСОВОЇ ЗАТРИМКИ ДОСТАВКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ  

РЕСУРСІВ У МЕРЕЖІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LTE 
 

Бишовець Г. Ю, Козелков С. В. Оптимізація часової затримки доставки інформаційних ресурсів у 
мережі за технологією LTE. Розглянуто модель типової структури системи стільникового рухомого зв'язку яка 
містить одну станцію з функціональними можливостями MSC. Показана модель оптимальної системи 
стільникового рухомого зв'язку. Запропоновано новий підхід до оптимізації типової моделі системи 
стільникового рухомого зв'язку, який дозволить скоротити середню затримку передачі пакетів.  

Ключові слова: стільниковий зв'язок, LTE, МSC, BS, затримка передачі пакетів, модель рухомого зв'язку, 
оптимізація, Маthcad, якість обслуговування 

 
Бышовец А. Ю., Козелков С. В. Оптимизация временной задержки доставки информационных 

ресурсов в сети по технологии LTE. Рассмотрена модель типовой системы сотовой подвижной связи, которая 
содержит одну станцию с функциональными возможностями MSC. Показана модель оптимальной структуры 
системы сотовой подвижной связи. Предложен новый подход к оптимизации типовой модели системы сотовой 
подвижной связи, который позволит сократить среднюю задержку передачи пакетов. 

Ключевые слова: сотовая связь, LTE, МSC, BS, задержка передачи пакетов, модель подвижной связи,  
оптимизация, Маthcad, качество обслуживания  

 
Byshovets H. Yu., Kozelkov S. V. Optimization  the time delay of delivery of information resources in the 

network on LTE technology. The standard model of the cellular mobile communication system, that contains one 
station with functionality MSC was described. The new approach of the optimal structure of cellular mobile 
communication system was described. A new approach to the optimization of the standard model of the cellular mobile 
communication system, which allow to reduce the average latency packet was proposed. 

Keywords: cellular communication, LTE, МSC, BS, latency packet, mobile communication model, optimization, 
Маthcad, quality of service   

 
Вступ. Cучасними телекомунікаційними мережами передаються і обробляються усі види 

трафіку, у тому числі й інформація, що користується широким попитом у споживача (мова, 
відео, аудіо) і повинна бути оброблена в реальному часі і з високою якістю обслуговування. 
Потреби мобільних користувачів стрімко зростають, що призводить до необхідності пошуку 
шляхів вирішення проблем, пов’язаних із якісною передачею даних, збільшенням пропускної 
спроможності та зменшенням затримок. В статті представлений  новий підхід до оптимізації 
типової моделі системи стільникового рухомого зв'язку, який дозволить скоротити середню 
затримку передачі пакетів у декілька разів. 

Стандарт LTE (англ. – Long-Term Evolution) або стандарт зв'язку четвертого покоління 
вважається перспективним напрямком розвитку мереж. Стандарт 3GPP LTE, під яким 
найчастіше мається на увазі його версія 9 і більш ранні, формально не є стандартом 
безпроводового зв'язку четвертого покоління (4G), тому що він не задовольняв всім вимогам 
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) щодо 4G. Однак стандарт LTE Advanced, під 
яким розуміється реліз 10 і більш пізні релізи LTE, затверджений МСЕ як стандарт, який 
відповідає всім вимогам безпроводового зв'язку четвертого покоління, і включений в IMT-
Advanced (IMT – International Mobile Telecommunications). Стандарт 3GPP LTE стали 
відносити до pre-4G, тобто попередньої версії стандартів 4-го покоління. 

Разом зі стандартом WiMAX Release 2 (або просто WiMAX 2, що частіше 
використовується як назва стандарту IEEE 802.16m) LTE Advanced є на даний момент 
стандартом, затвердженими в IMT-Advanced. Всі наявні на даний момент впровадження 
мереж LTE відносяться до версій 8 і 9. 
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Однією з основних характеристик такої мережі, що забезпечує реальність  часового 
масштабу, є наявність "часового запасу", тобто мінімальної  часової затримки при передачі й 
обробці інформації [1]. 

При використанні станцій LTE радіус покриття сягає від 5 км (оптимально) до 30 км або 
навіть 100 км (при необхідності). 

В рекомендаціях МСЕ приведені середні значення часу затримки  шести класів якості 
передачі пакетів. Особливо слід зазначити величини затримок при переносі і варіації ІP 
пакетів (від 50 до 400 мс). Крім того вимірювання, показали, що до зниження якості 
телефонного зв'язку приводить затримка понад 150 мс.  

При переносі ІP пакетів величини затримки визначені для максимальної довжини 
інформаційного пакета 1500 байтів. При великому часі розповсюдження сигналів можуть 
виникати складності з дотриманням норм на середнє значення часу затримки ІP пакетів.  

При варіації ІP пакетів величина затримки залежить від ємності тракту обміну пакетами 
з пропускною здатністю 2048 кбіт/с і більше, а також при довжині інформаційних пакетів 
менше 1500 байтів. Завдяки короткому часу відгуку ( менше 50 мс ), LTE-інтернет набагато 
зручніший, використовуваного зараз 3G., і за відчуттями вже мало відрізняється від 
кабельного з'єднання. За спостереженнями аналітиків, впровадження стандарту LTE 
дозволить операторам знизити собівартість послуг передачі даних в 6 разів у порівнянні з 
3G. В результаті вартість мобільного інтернету для кінцевих користувачів знизиться. До того 
ж LTE надає розширені технічні можливості для надання мультимедійних послуг, 
наприклад, якісного мобільного телебачення, тому впровадження цих сервісів також 
дозволить операторам отримати джерело додаткового заробітку. Інакше кажучи, 
підвищується швидкість передачі даних і, відповідно, підвищується якість послуг, що в свою 
чергу, сприяє поширенню сучасних мультимедійних сервісів (соціальні мережі, онлайн і 
мережеві ігри, різні інтерактивні додатки, відеодзвінки, відеоконференції та ін) [2].  

Радіус дії базової станції LTE залежить від потужності випромінювання, а максимальна 
швидкість передачі даних залежить від радіочастоти і віддаленості від базової станції. 
Теоретична межа для швидкості до 1 Мбіт/сек – від 3,2 км (2600 МГц) до 19,7 км (450 МГц). 
Оператори працюють в діапазоні 800 МГц, і здатні забезпечити таку швидкість на відстані до 
13,4 км.  

 
Модель типової структури системи стільникового рухомого зв'язку. У даній статті 

розглядається приклад зміни технології передачі існуючої типової структури системи 
стільникового рухомого зв'язку [3], площа, якої підлягає телефонізації, що покрита мережею 
базових приймачів (Base Transceiver Station – BTS). Зменшення часу затримки передачі 
інформації досягається за рахунок оптимізації кількості BS (базова станція) та відстані BS 
від центру комутації рухомого зв'язку (Mobile Service Switching Center – MSC).  

При переміщенні MS (мобільна станція) через границю зони обслуговування BS (соти) 
повинно забезпечуватися автоматичне (і непомітне для абонента) перемикання 
обслуговування з однієї базової станції на іншу. Перемикання здійснює MSC. Центр 
комутації рухомого зв'язку має вихід на комутовану телефонну мережу загального 
користування (PSTN – Public Switched Telephone Network). Більш ефективною вважається 
система, яка у виділеному спектрі частот обслуговує більшу кількість BS. 

З аналізу випливає, що збільшення доступних абонентам каналів може бути досягнуто 
шляхом зменшення відстані  між BS і MSC [4]. Зменшення відстані  дозволить зменшити 
також коефіцієнт повторюваності, отримати великі значення відношення сигнал/завада на 
вході MS, але призведе до зростання кількості перемикань  між базовими станціями, що 
збільшує навантаження на пристрої керування BS і MSС, а також кількість перерв у зв'язку.  

Таким чином, зменшення відстані  забезпечує підвищення ефективності використання 
спектра радіочастот, але підвищує вимоги  до забезпечення безперервності зв'язку з MS. 
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На Рис. 1 приведено модель типової структури системи стільникового рухомого зв'язку. 

 
Рис. 1.  Модель типової структури системи стільникового рухомого зв'язку 

 
Загальна довжина і розташування BS (BTS) може визначатися в залежності від 

географічного чи адміністративного простору. Наприклад, при рівномірному розподілі BTS  
на обраній території прямокутної форми можна визначити умовні координати розташування 
тієї чи іншої BS. Відповідно Рис.1 позначимо: 

0Y  – кореневий вузол (MSC,0); 

iY  – кінцеві вузли (BTS1, BTS3, BTS4, BTS5, BTS6, BTS7, BTS8); 

iL  – довжина маршруту, який включає всі гілки від iY  до 0Y  ( 31 43 10iL L L L  ) і т.д.; 
Умовні координати вузлів: BTS0 ( 0 0,x y ),  BTS1 ( 1 1,x y ),  BTS2 ( 2 2,x y ),  BTS3 ( 3 3,x y ), 

BTS4 ( 4 4,x y ),  BTS5 ( 5 5,x y ),  BTS6 ( 6 6,x y ),  BTS7( 7 7,x y ),  BTS8 ( 8 8,x y ). 
 

Розрахунок середньої оптимальної затримки часу сигналу на   ділянках мережі 
стільникового рухомого. Для розрахунку середньої затримки часу сигналу на ділянках 
мобільної мережі необхідно використовувати дані, які приведено у Табл. 1...3, та формули 
(1)...(18).  

Табл. 1 

№ 
з/п 

Позначення 
параметрів 

Номери BTS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Умовні координати BTS, кількість абонентів 
1 Xi·10 12 21 30 33 45 45 21 30.7 33 
2 Yi·10 18 27 38 27 39 21 12 22.7 60 
3 Ni 0 1000 1500 2000 3000 4000 10000 15000 20000 

 
Табл. 2  

Значення параметрів 
λ0 M C N  
10 9 3·105 30·10-3 
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Табл. 3 
№ 
з/п 

Позначення 
параметрів 

Номер і довжина ділянки 
01 21 31 43 53 60 76 86 

1 Li·10 12.73 26.94 24.73 41.70 38.14 10.82 24.33 24.23 
2 λi 1·104 1,5·104 2·104 3·104 4·104 1·105 1,5·105 2·105 
3 Pi 0.018 0.027 0.035 0.053 0.071 0.177 0.265 0.354 
4 ТСi 2 3 3 4 4 2 3 3 
5 τLi·10-3 0.707 1.497 1,374 2.317 2.119 0.601 1.351 1.346 

 
Скориставшись відомими формулами теорії масового обслуговування проведено  

наступні розрахунки: 
– довжина маршрутів iL : 

   2 2
10 1 0 1 0L X x Y y    ,  1 10L L ,     (1) 

 

   2 2
21 2 1 2 1L X x Y y    ,   2 21 10L L L  ,    (2) 

. . . . . . .  

. . . . . . .  
 

   2 2
8 6 8 6ijL X x Y y    ,  86 60iL L L  ;    (8) 

– середня кількість вимог на послуги від кожної BS у годину найбільшого навантаження 
(ГНН) відповідно за формулою: 

0i iN   ,      (9) 
де 0  – середня кількість вимог в ГНН від одного абонентського номера за одиницю часу,  

iN  – кількість абонентських номерів і-тої BS; 
– сумарна інтенсивність вимог, які надходять на MSC від усіх BS  
 

1

M

i
i



   ,      (10) 

 

де M – загальна кількість BS, які підключені до MSC; 
– імовірність проходження вимоги по маршруту iL , яка пропорційна інтенсивності 

вимог, що надходять від i-тої BS 
i

iP 



;      (11) 

– середня довжина шляху, по якому інформація вимоги надходить  з MSC на BS від 
імовірністі проходження вимоги на i-тої BS 

 

 
1

M

c i i
i

L P L


  ;          (12) 
 

– середня кількість BS на маршруті iL , по яких повинна пройти сигнальна інформація 
вимоги [5];   

 
1

M

c i i
i

M P M 


.             (13) 

Швидкість розповсюдження сигналу на лінійній ділянці мережі cV  розраховується на 
основі типових величин: 

– швидкість поширення сигналу в волоконно-оптичному кабелі, яка дорівнює 0,6...0,8 від 
швидкості поширення світла у вакуумі: 

 

0,6iV c  ;      (14) 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 31 

 

– середня затримка часу розповсюдження сигналу в  мережі 
c

L
c

L
V

  ;      (15) 

– середня сумарна затримка часу вимог при проходженні їх по BS мережі 
 

M c NM   ,             (16) 
де   330 10N

  c – середня часова  затримка  кожної BS.   
– середня затримка часу розповсюдження сигналу на ділянках мережі;   
 

R
i iL   .      (17) 

Таким чином, розгалужена мережа умовно може бути замінена еквівалентною 
нерозгалуженою ланкою [6], що характеризується середньою затримкою часу 
розповсюдження сигналу в лініях і середньою сумарною затримкою сигналу у BS мережі 

 

R M     .        (18) 
 

Результати розрахунку наведено  у Табл. 4. 
Табл. 4 

Значення параметрів 
Λ LC MC VC τL τM τR τZ 

5.65·105 151.031 3 1.8·105 8.39·10-4 0.09 0.011 0.101 
 
У даному випадку, коли задані координати BS даного регіону, використання оптимізації 

повинно мінімізувати відстань визначеного MSC до BS даного регіону. Визначивши місце 
розташування MSC, ми забезпечуємо базу, необхідну для рішення такої проблеми як 
мінімізація затримки часу при передачі і розподілі інформації [3]. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

( , , , , , , , , ),
(y , y , y , y , y , y , y , y , y ),

X x x x x x x x x x
Y








    (19) 

Stack( , )T T
tsP X Y *.      (20) 

 
*  Оператор Stack(X,Y) об'єднує дві матриці Х та Y шляхом розміщення Х понад Y : 
 

3 5 6 7 8 91 2 4

3 5 6 7 8 91 2 4
ts

x x x x x xx x x
P

y y y y y yy y y
 

  
 

    (21) 

 

1( , )
1

M x iD x y Pts
yi

       
 

    (22) 

 

Щоб знайти  MSC з координатами (X,Y) і мінімальну відстань до кожного з інших BS 
даного регіону необхідно мінімізувати функцію D, визначивши  оптимальні координати 
вузла MSC. 

Minimize( , , )x D x y
y

 
 

 
.     (23) 

 
Графічне представлення оптимального розташування ліній зв'язку між MSC і кожною з 

BS даного регіону наведено на  Рис. 2. 
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Розрахунок середньої оптимальної затримки часу сигналу на ділянках мережі 
стільникового рухомого зв'язку необхідно використовувати дані, які приведені у Табл. 3...5 
та формули (1)...(18). Результати розрахунку занесено у Табл. 6. 

На Рис. 2 показано модель оптимальної структури системи стільникового рухомого 
зв'язку  побудованої на базі типової структури системи стільникового рухомого зв'язку. 

 

 
 

Рис. 2. Модель оптимальної структури системи стільникового рухомого зв'язку 
 

 
Табл. 5 

№ 
з/п 

Позначення 
параметрів 

Номер і довжина ділянки 

07 17 27 37 47 57 67 87 

1 Li·10 19.28 10.57 15.26 48.32 21.65 14.42 14.47 16.92 

2 λi 1·104 1,5·104 2·104 3·104 4·104 1·105 1,5·105 2·105 

3 Pi 0.018 0.027 0.035 0.053 0.071 0.177 0.265 0.354 

4 BTS 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 τLi·10-8 10.071 5.874 8.476 2.685 10.203 8.013 8.042 9.398 
 
 

Табл. 6 
Значення параметрів 

Λ LC MC VC τL τM τR τZ 
5.65·105 114.84 1.8·105 1 6.38·10-8 0.03 5.452·10-7 0.03 

 
Таким чином, модель оптимальної структури стільникового рухомого зв'язку (Рис. 2) 

також, як і модель типової структури стільникового рухомого зв'язку характеризується 
сумарною середньою затримкою часу розповсюдження сигналу в лініях і середньою 
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сумарною затримкою сигналу у BS мережі. Але при порівнянні сумарних середніх затримок 
(τΣ)  моделей видно, що при однакових вхідних параметрах затримка передачі пакетів у 3 
рази менша у моделі оптимальної структури стільникового рухомого зв'язку. 
 

Висновки. 
1.Формування концепції оптимальної структури стільникового рухомого зв'язку, що 

містить ідеологію мультисервісної мережі, пов'язане з однією з основних характеристик 
мережі, яка забезпечує реальність  часового масштабу, є наявність "часового запасу", тобто 
мінімальної  часової затримки при передачі й обробці інформації. 

2.Затримка кожного пакету складається з двох величин з практично нульовою 
дисперсією: 

– часу розповсюдження сигналу, що залежить в основному від відстані між BS та 
MSC і типу використовуваних середовищ переносу інформації; 

– сумарної тривалості затримки пакету в комутаційних вузлах, задіяних у 
встановленому з'єднанні. 

3. Істотне підвищення якості роботи мережі при оптимізації  досягається комутаторами 
MSC з точністю, яку можна порівняти з результатами роботи  прямого з'єднання. між 
станційних зв’язків.  

4. Оптимізований процес маршрутизації має багато переваг перед традиційною 
маршрутизацією на мережному рівні і сприяє досягненню мінімальної  часової затримки при 
передачі й обробці інформації. 

5. Технологія LTE орієнтована на оптимізацію процесу маршрутизації трафіку таким 
чином, щоб забезпечити максимально вигідне сполучення всіх BS задіяних у мережі і 
підвищити ефективність боротьби з міжсимвольною інтерференцією.   

Процес оптимізації міжстанційних зв’язків виконувався із використанням математичного 
пакету Mathcad [7]. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ 

 
Гайворонська Г. С., Вайсфельд Н. Д. Формалізація процесу розвитку телекомунікаційних технологій 

з використанням математичного апарату популяційної динаміки. У статті розглядається застосування 
відомого математичного апарату популяційної динаміки при дослідженні процесу розвитку життєвого циклу 
телекомунікаційних технологій. Запропоновані авторами математичні моделі дозволяють використовувати як 
безперервний, так і дискретний математичний апарат. Моделі, запропоновані в роботі, дають можливість 
аналізувати процеси розвитку життєвого циклу телекомунікаційних технологій з урахуванням трьох варіантів 
взаємодії різних їх типів. Можливо дослідження кінетичної кривої життєвого циклу технологій з метою 
виявлення характерних точок екстремуму, точок перегину, проміжків зростання, спадання і т.д. 

Ключові слова: телекомунікаційні технології, інформаційно-комунікаційні послуги, життєвий цикл 
телекомунікаційних технологій, популяційна динаміка. 

 
Гайворонская Г. С., Вайсфельд Н. Д. Формализация процесса развития телекоммуникационных 

технологий с использованием математического аппарата популяционной динамики. В статье 
рассматривается применение известного математического аппарата популяционной динамики при 
исследовании процесса развития жизненного цикла телекоммуникационных технологий. Предложенные 
авторами математические модели позволяют использовать как непрерывный, так и дискретный математический 
аппарат. Модели, предлагаемые в работе, дают возможность анализировать процессы развития жизненного 
цикла телекоммуникационных технологий с учетом трех вариантов взаимодействия различных их типов. 
Возможно исследование кинетической кривой жизненного цикла технологий с целью выявления характерных 
точек экстремума, точек перегиба, промежутков возрастания, убывания и т.д. 

Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, информационно-коммуникационные услуги, 
жизненный цикл телекоммуникационных технологий, популяционная динамика.  

 
Gayvorons’ka G. S., Vaisfel'd N. D. Formalization of telecommunication technologies’ development process 

with the usage of population dynamics mathematical apparatus. Usage of well known population dynamics 
mathematical apparatus at the research of telecommunication technologies’ life cycle’s development process is considered 
in the paper. Mathematical models, offered by the authors, allow usage of both continuous and discrete mathematical 
apparatus. Models, offered in the paper, allows analysis of telecommunication technologies’ life cycle’s development 
processes at the consideration of three kinds of their different types' interaction. Research of telecommunication 
technologies’ life cycle’s kinetic curve for the purpose of characteristic extreme points’ determination as well as inflection 
points, growth/decay intervals, etc is possible. 

Keywords: telecommunication technologies, information and communication services, life cycle’s of 
telecommunication technologies’, population dynamics 

 
Введение. В эпоху информационного общества, наибольшей ценностью которого 

являются информационные ресурсы, сложно переоценить актуальность проблемы 
исследования особенностей эволюции телекоммуникационных технологий (ТТ), 
необходимых для обеспечения передачи и принципиальной возможности обработки и 
хранения информации. Исследования крупнейших ученых: Н. Д. Кондратьева,  
И. Шумпетера, С. Ю. Глазьева указывают на взаимосвязь цикличности развития ТТ и 
подъемов/спадов в развитии стран, оказывающую решающее влияние на 
конкурентоспособность государства и его место на политической мировой арене. 
Телекоммуникационные технологии являются областью, в которой появление новых 
информационно-коммуникационных услуг (ИКУ) приводит к бурному росту процессов 
развития общества. Возможность моделирования жизненного цикла телекоммуникационных 
технологий (ЖЦТТ) и учет особенностей изменения процесса их развития позволит 
адекватно оценивать возможности новых технологий, выбирать наиболее рациональный 
момент и способ их внедрения, оценивать риск при инвестициях и т.д. 
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Закономерности разнообразных процессов развития представляют собой объект 
исследования специалистов различных предметных областей. Вопросы классификации и 
моделирования этих процессов являются сложной инженерно-математической проблемой. 
Для исследования ЖЦТТ представляется целесообразным применить известный аппарат 
популяционной динамики [1, 2], широко используемый при моделировании биологических 
процессов. Классические исследования в этой области связаны с трудами В. Вольтерра и  
П. Ферхюльста [3, 4]. Их результаты положены в основу исследований биофизиков, 
занимающихся изучением закономерностей развития и взаимодействия популяций [5, 6].  

Цель настоящей работы состоит в определении возможности применения известного 
математического аппарата популяционной динамики при исследовании процесса развития 
жизненного цикла ТТ. Объектом исследования служит кинетическая кривая, описывающая 
развитие некоторого абстрактного жизненного цикла, а предметом является математическая 
формализация процесса развития ЖЦТТ. 

 
Постановка задачи. Пусть имеется некоторая кривая, описывающая процесс развития 

какой-либо технологии, в общем случае ее вид представим графиком на Рис. 1.  

 
Рис. 1. График, иллюстрирующий жизненный цикл технологии 

 
Следует отметить, что кривая может иметь и большее число экстремумов (как, 

например, кривая 1 на Рис. 2), либо часть графика может быть расположена под осью 
абсцисс (кривая 2 на Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Кривые, иллюстрирующие разные типы ЖЦТТ 

 
В исследованиях таких авторитетных организаций, как European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI), Gartner Inc., Forbes и т.д. [7, 8] отмечено, что каждая технология в 
своем развитии проходит одни и те же этапы: «технологический триггер» – появление 
публикаций в прессе, инновации (график кривой 0А на Рис. 1); «пик чрезмерных 
ожиданий» – ожидание новых революционных свойств новой технологии (точка А  
на Рис. 1);  «этап разочарований» – на котором выявляются недочеты технологии (участок 
кривой АВ на Рис. 1); «период преодоления выявленных недостатков»;  
«плато продуктивности» – зрелость технологии (участки ВС, СD на Рис. 1). 
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Таким образом, процессы, описываемые ЖЦТТ, несмотря на качественные различия, 
имеют характерные одинаковые особенности: начальный бурный рост, наличие цикла 
развития, спад развития процесса и либо его затухание, либо после постепенного роста, 
выход на стабильный режим, и могут быть отражены универсальной кривой, показанной  
на Рис. 1, полностью соответствующей этим этапам. Исследуем возможность использования 
теории популяционной динамики, применяемую при изучении законов роста и эволюции 
биологических видов, для описания изменений жизненного цикла ТТ. 

 
Основная часть. Известно, что ТТ не могут развиваться неограниченно: этому 

препятствуют естественные причины, связанные как с технологическими проблемами 
(отсутствие новых материалов, технических решений, технологической базы), так и с 
проблемами ограничения спроса на использование конкретной технологии. В таких случаях, 
если идея ТТ не оказалась тупиковой, наступает стабилизационный период развития 
конкретной ТТ, когда постепенно уменьшается объем использования предыдущего варианта 
технологии и все шире применяется новый улучшенный ее вариант. Этому процессу может 
соответствовать достаточно длительный период времени, в течение которого накапливается 
теоретическая база для бурного скачка, в результате которого может появиться новая 
технология. 

Впервые модель, позволяющая описывать процессы такого рода, была построена 
Ферхюльстом [4], которым в 1848 году было введено уравнение роста: 

1dy Yq Y
dt K

    
 

 ,      (1) 

где ( )Y Y t – трактуем как функцию, описывающую уровень ЖЦТТ, t  – время. 
В работах Ферхюльста показано, что при малых значениях t , 0t  , уровень ЖЦТТ (t)Y  

растет; при t   наблюдается стремление к некоторому постоянному пределу K , который 
мы назовем емкостью ЖЦТТ и определим как  

lim ( )
t

K Y t


 .           (2) 

Уравнение (1) перепишем в виде: 
2 2,dY qq Y Y

dt K
      .      (3) 

Придадим коэффициенту 
q
K

   смысл коэффициента конкурентной борьбы 

различных производителей одинаковой ТТ. 
Решение уравнения (3) запишем в форме 

0

0 0

( )
q t

q t

Y K eY t
K Y Y e





 


  
.     (4) 

Формула (4) может служить описанием кинетической кривой, иллюстрирующей уровень 
развития какой-либо ТТ во времени. Вид кривых, описываемых формулой (4), как показано в 
[1], можно представить в виде, показанном на Рис. 3. 

Кривая на Рис. 3(а) описывает модель ограниченного роста ТТ, а кривая на Рис. 3(б) – 
модель ее бурного роста. 

Если процесс, описываемый ЖЦТТ, полностью исчерпал свои инновационные 
возможности, пошел на спад, и технология полностью прекратила свое существование, то 
процесс такого вида можно иллюстрировать кривой Рис. 4, где штриховкой отмечена область 
спада и “отмирания” технологии.  

В работе [5] А. Д. Базыкиным предложено нелинейное уравнение вида 
2 2dY d Y Y

dt
    ,      (5) 
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где первому члену уравнения мы придаем смысл уровня сокращения сферы применения ТТ, 
а второму – уровень конкурентной борьбы между разными технологиями одинакового 
назначения.  
 

 
Рис. 3. Вид кинетических кривых 

 

 
 

При развитии ТТ достаточно часто сосуществуют две или боле технологии одинакового 
назначения. Это приводит к аналогии взаимодействующих популяций, первые исследования 
закономерностей динамики которых, как известно, были даны В. Вольтерра [3]. Основная 
его идея заключалась в том, что взаимодействие видов описывается с помощью 
мультипликативных членов в уравнениях. Если перенести эту теорию на область 
конкуренции двух видов ТТ, то добавление мультипликативных членов даст возможность 
учесть взаимодействие этих двух технологий. Тогда система дифференциальных уравнений, 
описывающая взаимодействие двух ТТ, примет вид: 

21
1 1 12 1 2 1 1

22
2 2 21 1 2 2 2

;

.

dY a Y b Y Y c Y
dt
dY a Y b Y Y c Y
dt

   

  


     (6) 

Постоянные ia , 1, 2i   трактуются как собственные скорости роста технологии каждого 
типа, ( 1,2)ic i   – постоянные, характеризующие внутритехнологическую конкуренцию в 
рамках каждого из ЖЦТТ, ,b ( , 1, 2)i j i j   – постоянные, отражающие взаимодействие двух 
или более ТТ. 

 
Рис. 4. Жизненный цикл технологии, исчерпавшей свою ёмкость 
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В популяционной динамике принято классифицировать взаимодействия по их 
результатам. Применим известную классификацию к анализу ТТ:  

• конкуренция – производительность одной ТТ растет с меньшей скоростью в 
присутствии другой ТТ; 

• симбиоз – рост применения одной технологий способствует росту другой ТТ 
аналогичного назначения; 

• хищник-жертва – технологический рост жертвы в присутствии хищника медленнее, а 
хищника – быстрее. 

Согласно приведенной классификации определим постоянные уравнения (6): 
•  симбиоз +  + 12 21, 0 ;b b   
•  конкуренция –  – 12 21, 0b b   
•  хищник-жертва +  – 0,0 2112  bb 12 210, 0b b   

Модель конкуренции (6) предполагает, что сосуществование различных технологий 
возможно лишь в случае, когда скорость роста ЖЦТТ ограничивается разными факторами. Для 
преодоления этого недостатка необходимо дополнить модель некоторыми стохастическими 
элементами (например, ввести функцию использования технологического ресурса). Возможно 
наличие и развитие ТТ, при которых происходит запаздывание в появлении различных 
технологических решений. Это оказывает существенное влияние на колебания количественных 
показателей процесса ЖЦТТ. Рассмотрим дискретную модель ТТ с перекрывающимися во 
времени ЖЦТТ. Уравнение, отражающее такой процесс, можно представить в виде (7). 

1 ( ),n nN N Y        (7) 
где nN  – количественные показатели ТТ в n -м году. 

Наблюдения развития современных ТТ показывают, что для подобного рода ЖЦТТ 
характерен рост от одной ТТ к другой при малых объемах их применения, и спад – при 
высоких. В экономике так проявляется закон “бумов и спадов”; функция N  – в этом случае 
одноэкстремальная. Если использовать предположение, что количественные показатели 
роста ТТ в данный момент времени зависят от тех же количественных показателей, что и в 
предыдущий период, то вид одноэкстремальной функции будет следующим 1 ( )t tN F N  . 
Графически такую модель с непрерывающимися поколениями технологий отражает Рис. 5. 

 
Рис. 5. Модель жизненного цикла технологии в виде одноэкстремальной функции 

 
В работах Морана [10] и Рикера [11] показано, что функция такого типа может быть 

выражена соотношением: 
(1 )

1

tNr
K

t tN N e
 

   ,     (8) 
где r  – собственная скорость роста ТТ,   K  – емкость ЖЦТТ.  

Известна итеративная процедура решения уравнения (8) [11]. Точка пересечения биссектрисы 
первого координатного угла 1t tN N   и функции ( )tF N  определяет равновесное состояние 
системы, что соответствует стационарному состоянию дифференциального уравнения. Значения tN  
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в последовательные моменты времени определяются благодаря известному значению 0N N . 
Затем вычисляется значение функции в момент времени 1t   – 0 1 2 1( ) , ( )F N N N F N   и т.д. На 
Рис. 6 изображен случай, когда траектория сходится к равновесному состоянию.  

 
Рис. 6. Cхема итеративной процедуры решения уравнения для перекрывающихся во 

времени ТТ 
 
Выводы. В работе показано, что известные модели популяционной динамики могут 

быть применимы для описания развития жизненного цикла телекоммуникационных 
технологий. Предложенные авторами математические модели позволяют использовать как 
непрерывный, так и дискретный математический аппарат. Модели, предлагаемые в работе, 
дают возможность анализировать процессы развития жизненного цикла 
телекоммуникационных технологий с учетом трех вариантов взаимодействия различных их 
типов. Возможно исследование кинетической кривой жизненного цикла технологий с целью 
выявления характерных точек экстремума, точек перегиба, промежутков возрастания, 
убывания и т.д., что является целью дальнейших исследований.  
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МЕТОДИКА САМОДІАГНОСТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦЙНИХ МЕРЕЖ  
НА ОСНОВІ ГНУЧКИХ СТРУКТУР ПЕРЕВІРОЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
Цитрицька Л. М. Методика самодіагностування телекомунікацйних мереж на основі гнучких 

структур перевірочних зв’язків. У статті наводяться основні алгоритми оперативного самодіагностування з 
блукаючим діагностичним ядром для телекомунікаційних мереж, що складаються із великого числа модулів, 
здатних виконувати перевірки один одного. Показано, що оперативне самодіагностування в цих системах 
дозволить забезпечити максимальну стійкість телекомунікаційних мереж та їх систем діагностування, яка буде 
здатна виявляти несправності при відмовах в самих засобах контролю. Зокрема, дається коротка 
характеристика гнучкої структури перевірочних зв'язків телекомунікаційних мереж. Пропонується новий 
спосіб відстеження поточних структур перевірочних зв'язків телекомунікаційних мереж, заснований на 
характеристичних числах діагностичного графа системи.  

Ключові слова: самодіагностування, телекомунікаційна мережа, діагностичне ядро, обчислювальний 
модуль, діагностичний граф  

 
Цитрицкая Л. Н. Методика самодиагностики телекоммуникационных сетей на основе гибких 

структур проверяющих связей. В статье приводятся основные алгоритмы оперативной самодиагностики с 
блуждающим диагностическим ядром для телекоммуникационных сетей, состоящих из большого числа 
модулей, способных выполнять проверки друг друга. Показано, что оперативноя самодиагностика в этих 
системах позволит обеспечить максимальную устойчивость телекоммуникационных сетей и их  
систем диагностирования, которая будет способна обнаруживать неисправности при отказах в самых  
средствах контроля. В частности, дается краткая характеристика гибкой структуры проверочных  
связей телекоммуникационных сетей. Предлагается новый способ отслеживания текущих структур 
проверочных связей телекоммуникационных сетей, основанный на характеристических числах 
диагностического графа системы. 

Ключевые слова: самодиагностика, телекоммуникационная сеть, диагностическое ядро, вычислительный 
модуль, диагностический граф 

 
Tsytryts’ka L. M.  Methods of diagnosis telecommunication networks based on a flexible structure pings. 

The article presents the basic algorithms of operational diagnostic self-test with the vagus nucleus for 
telecommunication networks consisting of a large number of modules that can perform validation of each other. It is 
shown that operative self-diagnosis  in these systems will ensure maximum stability of telecommunications networks 
and systems diagnostics, which will be able to detect faults at fault in most controls. In particular, a brief 
characterization of the flexible structure of test connections telecommunications networks is given. It is propose a new 
way to track the current structures of test connections telecommunications networks, based on the number of diagnostic 
characteristic graph of the system. 

Keywords: self-diagnostics, telecommunications network, diagnostic core, computing module, diagnostic graph 
 
Вступ. Самодіагностування − це  процес визначення відмов ситуації в системі шляхом 

узагальнення результатів взаємних перевірок функціональних блоків об’єкта [1].  Даний вид 
діагностування відноситься до тестового діагностування та дозволяє діагностувати технічний 
стан об’єктів, в яких можливо розбивка на функціональні блоки, які мають можливістю 
виконання тестових перевірок інших функціональних блоків. До класу таких об'єктів і 
відноситься обчислювальні системи, що поєднують кілька обчислювальних машин, що 
працюють під управлінням загальної операційної системи, з'єднаних загальною шиною і які 
вирішують безліч взаємопов'язаних завдань. Вперше ідея самодіагностування була 
запропонована в роботі Препарата Ф. [2]. Надалі метод самодіагностування отримав 
розвиток у роботах Пархоменка П. П., Согомоняна Е. С., Коваленка А. Е., Гуляєва В. А., 
Машкова В. А., Барабаша О. В. та інших. У даних роботах дослідження проводилися в 
напрямку розвитку діагностичних моделей і вдосконалення методів діагностування з 
централізованим і розподіленим діагностичним ядром, при якому повинен реалізовуватися 
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заданий набір тестових перевірок. Залежно від послідовності виконання перевірок загальний 
метод можна розбити на два види: послідовне і паралельне самодіагностування. 
Найбільшого поширення набуло паралельне самодіагностування з розподіленим 
діагностичним ядром [1...6]. Однак при реалізації паралельного самодіагностування викликає 
ряд проблемних питань: яким чином здійснити накопичення діагностичної інформації в 
діагностичному ядрі; яким чином вибрати або призначити обчислювальний модуль системи, 
якому можна довірити виконання аналізу діагностичної інформації; яким чином виконати 
самодіагностування із заданою вірогідністю; яким чином здійснювати самодіагностування 
обчислювальної системи в процесі виконання основних алгоритмів функціонування. Всі 
зазначені недоліки і труднощі можуть бути вирішені при реалізації самодіагностування з 
блукаючим діагностичним ядром, яке вперше було запропоновано в роботі [3].  

Актуальність розробки методики самодіагностування з блукаючим діагностичним ядром 
обумовлена необхідністю підвищення достовірності діагностування та необхідністю 
виконання фонового діагностування в процесі виконання обчислювальною системою 
основних завдань.  

Метою даної статті є розробка методики самодіагностування телекомунікаційної 
мережі на основі гнучких, випадкових структур перевірочних зв'язків.  

 
Основні поняття, визначення та допущення методу самодіагностування 

телекомунікаційних мереж. Однією із загальноприйнятих діагностичних моделей 
телекомунікаційних мереж (ТМ) є діагностичний граф (ДГ) ТМ (Рис. 1). Вершини ДГ 
відповідають таким частинам ТМ, які здатні виконати перевірку технічного стану всіх інших 
частин системи. Виділені частини ТМ названі обчислювальними модулями даної мережі 
(ОМ). Перевірка одним обчислювальним модулем технічного стану іншого модуля 
називається елементарною перевіркою. У загальному випадку елементарна перевірка 
включає подачу на елемент який перевіряється ОМ послідовності вхідних тестових впливів і 
аналіз перевіряючим ОМ ступеня відповідності отриманої послідовності вихідних впливів 
еталонної реакції на тест ( Рис. 2). 

 

 
 

 

      Рис. 1. Діагностичний граф Рис. 2. Елементарна перевірка 
 

Залежно від того, яким чином представляється результат елементарної перевірки, 
розрізняють кілька систем оцінювання [1]. Аналіз систем оцінювання, виконаний в роботі 
[4], показав, що найбільш адекватна процесам функціонування телекомунікаційної мережі це 
система оцінювання ПМЧ [2]. У цій системі оцінювання результат елементарної перевірки 
представляється наступним чином: 
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Обчислювальний модуль вважається несправним, якщо його реакція на еталонні тестові 
впливи не збігається із заздалегідь розрахованою. Очевидно, що повнота діагностування ОМ 
визначається послідовністю тестових впливів.  

 
Аналіз методу паралельного самодіагностування з розподіленим діагностичним 

ядром. У загальному випадку самодіагностування ТМ полягає в наступному [1]. 
Телекомунікаційна мережа розбивається на N обчислювальних модулів, які можуть 
перевіряти один одного. Заздалегідь складається розклад елементарних перевірок, згідно з 
яким здійснюються взаємодії між обчислювальними модулями мережі. Процедуру 
самодіагностування складають елементарні перевірки, що виконуються ОМ, відповідно до 
розкладу. Сукупність результатів елементарних перевірок ijr  являє собою синдром. За 
результатами перевірок визначається ОМ, в яку пересилається отриманий синдром. Даний 
обчислювальний модуль виконує алгоритм аналізу синдрому, який отримав назву алгоритму 
самодіагностування, і, таким чином, визначає технічний стан всіх ОМ. Після визначення 
несправних модулів в системі проводиться відновлення телекомунікаційної мережі шляхом 
заміни несправних ОМ або шляхом реконфігурації системи.  

Слід зазначити, що реалізація представленого способу самодіагностування має ряд 
серйозних труднощів. При роботі телекомунікаційної мережі за призначенням складно 
реалізувати жорсткий розклад перевірок, так як в даному випадку процедура 
самодіагностування є фоновою по відношенню до робочих алгоритмів функціонування 
модулів мережі. При цьому в системі можливі очікування для проведення призначених 
елементарних перевірок, і час діагностування телекомунікаційної мережі буде залежати від 
обсягу вирішуваних завдань в системі.  

Складним завданням є також визначення обчислювального модуля системи, на який слід 
покласти функцію виконання алгоритму самодіагностування і видачі результатів технічного 
стану обчислювальних модулів мережі. Одним із суттєвих недоліків даного способу 
самодіагностування є обов'язковий облік параметра t . Параметр t визначається як найбільша 
кількість несправних ОМ в мережі, при якому можна довіряти отриманому синдрому, а, 
отже, діагностувати систему.  

В роботі [2] доведено, що систему неможливо діагностувати при: 

.
2

1




 


Nt  

Достовірність результатів діагностування даним методом визначається після виконання 
процедури діагностування і залежить від результатів елементарних перевірок та параметра t . 
Отже, при такому підході можливе отримання результату з низькою вірогідністю, що 
викличе нові труднощі.  

 
Основні поняття оперативного самодіагностування з блукаючим діагностичним 

ядром. У зв'язку з цим, пропонується нова організація самодіагностування ОС, яка 
позбавлена перерахованих недоліків і труднощів при реалізації. Така організація отримала 
назву оперативного самодіагностування телекомунікаційної мережі. Сутність її полягає в 
наступному: 

1) структура перевірочних зв'язків у мережі гнучка; елементарні перевірки в мережі 
проводяться випадковим чином; для організації перевірок використовується вільний час 
циклу роботи двох ОМ;  

2) передача діагностичної інформації виконується на основі способу умовної передачі 
результатів елементарних перевірок; 

3) кожен ОМ, отримуючи діагностичну інформацію, формує ознака достатності 
структури перевірочних зв'язків для проведення алгоритму діагностування; критерієм 
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задоволення ознаки достатності є мінімум часу діагностування; при задоволенні зазначеного 
критерію обчислювач виробляє алгоритм діагностування і визначає технічний стан кожного 
обчислювального модуля телекомунікаційної мережі. Результати досліджень показали, що в 
більшості випадків немає необхідності досягати призначених повних жорстких структур, а 
можна робити діагностування з тією ж ймовірністю меншим числом перевірок, за рахунок 
чого досягається виграш у часі діагностування.  

Так як елементарні перевірки проводяться випадковим чином у вільний час циклу 
роботи двох обчислювальних модулів, то оперативне самодіагностування може проводитися 
під час функціонування телекомунікаційної мережі за призначенням. На підставі цього 
можна вважати, що гнучкі структури мають переваги над жорсткими в плані залежності 
реалізації перевірочних зв'язків (елементарних перевірок) від ступеня завантаження 
телекомунікаційної мережі при роботі її за призначенням.  

Для самодіагностування гнучкої структури перевірочних зв'язків на відміну від жорсткої 
немає необхідності в розробці алгоритму диспетчеризації виконання елементарних перевірок 
в системі, який призначений для складання розкладу.  

При самодіагностування з жорсткою структурою також необхідний додатковий процес 
для визначення обчислювального модуля мережі, на який слід покласти виконання 
алгоритму. При гнучкій структурі процес її відстеження допомогою методу умовної передачі 
вже включає в себе визначення даного обчислювального модуля. Це спрощує загальну 
організацію процедури самодіагностування.  

У разі відновлення мережі шляхом реконфігурації при гнучкій структурі не виникає 
труднощів (на відміну від жорсткої) для подальшого самодіагностування системи.  

При оперативному самодіагностуванні з гнучкою структурою перевірочних зв'язків 
достовірність визначення технічного стану телекомунікаційної мережі задається перед 
початком виконання процедури самодіагностування. У цьому випадку елементарні перевірки 
в мережі проводяться до тих пір, поки не буде досягнута задана достовірність.  

Оперативне самодіагностування дозволяє визначати технічний стан ОМ системи при 
будь-якій кількості відмов у системі без урахування параметра t  та будь-яких інших 
обмежень.  

За допомогою даного методу можна діагностувати постійні відмови ОМ мережі.  
Числові характеристики структур перевірочних зв'язків. При розробці та дослідженні 

оперативного самодіагностування з гнучкою структурою перевірочних зв'язків 
використовувалися такі діагностичні моделі телекомунікаційної мережі: 

− діагностичний орієнтований граф  EVG ,  (Рис. 1 ), на якому множина вершин графа 
 ivV   відповідає обчислювальним модулям мережі, а множина дуг   ijeE   − 

елементарним перевірок   Nji ,...,1,   ; 
− система лінійних рівнянь, складена на підставі поточної структури перевірочних 

зв'язків у телекомунікаційній мережі.  
Використання даних діагностичних моделей телекомунікаційної мережі дозволяє 

описати поточні структури перевірочних зв'язків системи за допомогою відповідних 
інваріантів ДГ системи. В якості таких інваріантів обрані характеристичні числа  iC , де 

1,...3,2  Ni .  
Фізичний сенс iC  полягає в наступному: iC  − це кількість підмножин iX  ОМ, що 

складаються з i  модулів, які перевіряють ОМ, які залишилися. Так, наприклад, для ДГ, 
зображеного на рис. 1, характеристичні числа приймають такі значення: 

.5,5,5 432  CCC  



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 44 

Характеристичні числа iC  характеризують будь-яку поточну структуру перевірочних 
зв'язків як кількість частково достатніх підструктур, які містяться в поточній структурі. 
Такою підструктурою з точки зору діагностування називається така структура перевірочних 
зв'язків, при якій Ni   справних модулів системи перевіряють інші ( iN ) обчислювальних 
модулів.  

Числові характеристики iC  можна визначити аналітично наступним чином. Необхідно 
розглянути модифіковану матрицю суміжності ДГ Ам, в якій по головній діагоналі в i -тому 
рядку стоять "1", якщо i -тий ОМ виробляє хоча б одну перевірку, і "0" – в іншому випадку. 
Для ДГ (Рис. 1) модифікована матриця суміжності має наступний вигляд: 

.
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Для матриці Ам числа iC  будуть позначати кількість різних варіантів покриттів i  

рядками всіх стовпців ненульовими елементами. Характеристики iC  можуть бути легко 
визначені шляхом повного перебору всіх елементів матриці Ам. Наприклад: 
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де ija , kja − елементи матриці Ам.  
 
Обґрунтування способу накопичення діагностичної інформації. Слід зазначити, що 

для здійснення такого перебору необхідно, щоб кожен ОМ мав повну інформацію про всі 
перевірочні зв'язки, тобто матрицю суміжності ДГ.  

Такий підхід може бути прийнятним, коли є зовнішнє діагностичне ядро. У системі ж з 
блукаючим діагностичним ядром можуть виникнути ускладнення при передачі діагностичної 
інформації. Пересилання інформації з одного обчислювального модуля в інший здійснюється 
за допомогою методу умовної передачі результатів елементарних перевірок. Сутність даного 
способу полягає в наступному (Рис. 3): 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Спосіб умовної передачі діагностовано інформації 
 

Перевіряючий обчислювач системи залежно від результатів перевірки ijt  може 
пересилати або залишати у себе діагностичну інформацію − результати перевірок. Якщо 
обчислювач iB  оцінює jB  як справний, то iB  пересилає в обчислювач jB результат 

елементарної перевірки }{ ijr  і кодове слово, що несе інформацію про перевірочні зв'язки в 

системі. Обчислювач jB , в свою чергу, пересилає в обчислювач kB , якщо оцінює його 

зберігання зберігання 
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справним, результати всіх попередніх перевірок і відповідне кодове слово структури 
перевірочних зв'язків. Беручи інформацію про результати перевірок та кодове слово 
структури, кожен обчислювальний модуль формує признак достатності і приймає рішення на 
проведення алгоритму діагностування.  

 
Визначення ознаки достатності діагностичної інформації для виконання її аналізу. 

При формуванні ознаки достатності структури кожен ОМ визначає числові характеристики 

iC  на основі кодів простих інваріантів діагностичного графа. Характеристики iC  
дозволяють однозначно визначити ймовірність видачі результату діагностування мережі. 
Аналітично її можна визначити як одночасна поява двох подій: 

1) подія А − в поточній структурі перевірочних зв'язків знайдеться хоча б одна достатня 
підструктура; 

2) подія В − кожен ОМ з домінуючої підмножини 1X  в цій достатній підструктурі буде 
справним.  

Ймовірності цих подій визначаються таким чином: 

,)(,)( ini
i
n

i qpBP
C
CAP   

де iC  − числові характеристики поточної структури перевірочних зв'язків; niC − кількість 

комбінацій з n  по i ; i  − потужність підмножини 1X  в достатній підструктурі ДГ; p  − 
ймовірність безвідмовної роботи ОМ, прийнята для всіх модулів однаковою; q  − 
ймовірність відмови ОМ, pq 1 .  

Після цього за формулою повної ймовірності можна визначити ймовірність видачі 
результату діагностування для поточної структури і стану телекомунікаційної мережі в будь-
який момент часу: 
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Одним з головних завдань оперативного самодіагностування є визначення моменту часу 
початку виконання алгоритму. Принаймні проведення елементарних перевірок в мережі, 
ймовірність видачі результату самодіагностування ВРP  згідно (1) зростає. Таким чином 
кожній структурі перевірочних зв'язків відповідатиме своє значення ВРP . У випадку можна 
визначити таке значення ВРP , рівне ОПТP , при якому слід припинити виконання елементарних 
перевірок в мережі і почати обробляти синдром, тобто виконувати алгоритм 
самодіагностування. Отже, час початку алгоритму діагностування визначається згідно 
наступного виразу: 

}.{.. ОПТВРдіагпоч PPtt                                                           (2) 
Значення ОПТP  знаходиться з умови мінімуму часу виконання всієї процедури 

самодіагностування. Алгоритм діагностування буде проводити той обчислювальний модуль, 
який раніше за інших встановить виконання умови (2). При цьому вся діагностична 
інформація надходить в даний модуль на основі способу умовної передачі результатів 
елементарних перевірок. 

 Можна довести, що при такому способі передачі інформації справні обчислювачі будуть 
мати кількість інформації більше, ніж несправні і алгоритм буде проводиться одним з 
справних ОМ. Цим вирішується одна з головних і важких завдань при реалізації 
самодіагностування − визначення ОМ, якому можна довіряти і на який слід покласти функції 
проведення алгоритму і видачі результатів.  
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Особливості аналізу діагностичної інформації для розпізнавання  ситуації відмови. 
Заключним етапом оперативного самодіагностування є виконання дешифрації синдрому. 
Пропонується використовувати ймовірнісний алгоритм самодіагностування, що враховує 
апріорні ймовірності справного стану ОМ мережі. Після виконання алгоритму 
самодіагностування можливі два результати: 

− ОМ видає результат технічного стану телекомунікаційної мережі;  
− ОМ не видає стан телекомунікаційної мережі, при цьому видається команда на 

продовження накопичення елементарних перевірок.  
Після видачі результату самодіагностування здійснюється відновлення працездатності 

телекомунікаційної мережі шляхом відключення з мережі несправного модуля і покладання 
розв'язуваних ним завдань на решту справних модулів. Після цього вся телекомунікаційна 
мережа продовжує функціонувати за призначенням і, паралельно, виконується оперативне 
самодіагностування з меншим числом ОМ. 

 
Висновки. Пропонована стратегія оперативного самодіагностування може знайти 

застосування не тільки в телекомунікаційних мережах, а й у будь-яких обчислювальних 
системах, що складаються з великого числа модулів, здатних виконувати перевірки один 
одного. Виконання оперативного самодіагностування в цих системах дозволить забезпечити 
максимальну стійкість телекомунікаційних мереж та їх систем діагностування, яка буде 
здатна виявляти несправності при відмовах в самих засобах контролю за рахунок 
використання “блукаючого” ядра. Крім того, підвищить готовність ОМ до виконання 
основних функцій за рахунок діагностування їх технічного стану під час функціонування за 
призначенням. Дозволить  зменшити час між моментом виникнення несправності і моментом 
її виявлення за рахунок постійної участі модулів у процедурі діагностування. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЧАСТОСТІ  і-КРАТНИХ ПОМИЛОК В КОДОВИХ 
КОМБІНАЦІЯХ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Жураковський Б. Ю. Методика розрахунку частості і-кратних помилок в кодових комбінаціях різної 

довжини при передачі інформації. В роботі запропонована методика розрахунку накопиченої частості 
прийнятих з помилками кодових комбінацій, які вміщують не більше і помилок та частості і-кратних помилок в 
кодових комбінаціях різної довжини n. Наведено експериментальні криві, що характеризують закони розподілу 
помилок в телекомунікаційних каналах. Проведено розрахунки та наведено експериментальні дані розподілу і-
кратних помилок в кодових комбінаціях різної довжини. Зроблено розрахунки частості похибки комбінації та 
частості похибки символів. 

Ключові слова: частість помилок, кратність помилок, кодова комбінація, ймовірність помилки, груповий 
характер розподілу. 

 
Жураковский Б. Ю. Методика расчета частости і-кратных ошибок в кодовых комбинациях разной 

длины при передаче информации. В работе  предложена методика расчета накопленной частости принятых с 
ошибками кодовых комбинаций, которые вмещают не больше і ошибок и частости і-кратных ошибок в кодовых 
комбинациях разной длины n. Приведено экспериментальные кривые, которые характеризуют законы 
распределения ошибок в телекоммуникационных каналах. Проведено расчеты и приведены экспериментальные 
данные распределения і-кратных ошибок в кодовых комбинациях разной длины. Сделано расчеты частости 
ошибки комбинации и частости ошибки символов.  

Ключевые слова: частость ошибок, кратность ошибок, кодовая комбинация, вероятность ошибки, 
групповой характер распределения. 

 
Zhurakovs’kyy B. Yu. Methods of calculating the relative frequency of the і-fold errors in codewords of 

different lengths in the transmission of information.The paper proposed a method of calculating the cumulative 
relative frequency received in error code combinations that can hold no more i-errors and relative frequency of  
the і-fold errors in different codewords of length n.Experimental curves, characterizing the distribution of errors in the 
telecommunication channels, are shown. The calculations and experimental data of distribution і-fold mistakes in code 
combinations of different lengthare given . Estimates of relative error combinations and relative error of the characters 
are made. 

Keywords: frequentness of mistakes, frequency rate of  mistakes, code combinations, probability of the mistake, 
the group nature distribution 

 
Вступ. Ретельний аналіз розподілу статистичних характеристик послідовності помилок у 

реальних каналах зв’язку показав, що помилки є залежними і мають тенденцію до 
групування (пакетування), тобто між ними є зв’язок – кореляція [1]. 

Більшу частину часу інформація на каналах зв’язку проходить без завад, а у деякі 
моменти часу виникають пакети помилок, в середині яких ймовірність помилки виявляється 
значно вищою середньої ймовірності помилок, яка знаходиться для досить великого відрізку 
часу передачі [2]. 

При груповому характері розподілу помилок один параметр – ймовірність помилки – не 
повністю характеризує канал, необхідні додаткові параметри, які відображають ступінь 
групування помилок у різного виду каналах [3]. 

 
Знаходження ймовірності  i-кратних помилок кодової комбінації. При виборі 

коректуючих кодів для різних систем передачі дискретної інформації представляє інтерес 
знаходження ймовірності  i-кратних помилок кодової комбінації. Такі розрахунки можливі, 
якщо відомі закони розподілу помилок, характерні для різних каналів зв’язку.  

Розглянемо найбільш простий біноміальний закон розподілу помилок. При використанні 
цього закону передбачається, що помилки взаємно незалежні та ймовірність ураження 
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кожного символу в комбінації є величиною постійною. Якщо позначити ймовірність 
помилки через p а ймовірність безпомилкового його прийому через q=1-p, то ймовірність 
розподілу помилок при передачі кодової комбінації з n символів визначається з розкладання 
біному [4] 

(p+q)n= qn+ C1
np1qn-1 + C2

np2qn-2 + pn = ΣCі
npiqn-1, 

 

де і – кратність помилки в кодовій комбінації;  
Cn – біноміальний коефіцієнт, який характеризує число варіантів і-кратних  

помилок в комбінації;  
n – число символів в комбінації. 

Кожний член  Cі
npiqn-1 характеризує ймовірність появи і-кратної помилки в  

комбінації при заданому р. Так, наприклад, перший член qn характеризує ймовірність 
прийому комбінації без помилок, другий член C1

np1qn-1 – ймовірність прийому з одною 
помилкою і т.д. 

Значення ймовірності помилки символу p при розрахунках кривих обирались таким 
чином, при якому виходить максимальне значення ймовірності і-кратної помилки кодової 
комбінації Pi,n. Визначалось воно з системи нерівностей [5]: 

 
 

Ci-1pi-1qn-i+1  Cipiqn-i  

 
Cipiqn-i  Ci+1pi+1qn-i-1.              (1) 

 

Підставивши в отриману нерівність (1) значення біноміальних коефіцієнтів, після 
перетворення отримаємо систему: 
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З першої  нерівності системи (2) маємо: 

q  
i
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p.      (3) 

Підставивши в (3)  q=1–p, отримуємо p  
1n

i
.  

Аналогічно з другої нерівності системи (2), отримаємо p 
1
1



n
i

. Об’єднуючи останні дві 

нерівності, отримуємо нерівність наступного вигляду [6]: 
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n
i

.          (4) 
 

Таким чином, величина р, при якій ймовірність має максимум, визначається як середнє 
арифметичне значення правої та лівої частин нерівності (4), тобто 

p = 
)1(2

12



n
i

.      (5) 

З отриманого виразу (5) бачимо, що ймовірність однократних помилок Р1,n при і = 1для 
коду довжиною n = 14 буде перевищувати ймовірність подвійних та більш високих 
кратностей помилок, якщо ймовірність помилки символу р буде задовольняти умові [7] 

 

p  
)1(2

12



n
i

 = 
30
3

 = 0,1. 
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Відповідно, для коду довжиною n=14 криві ймовірностей і-кратних помилок монотонно 
зменшуються з збільшенням і при всіх значеннях р≥0,167 криві мають максимуми. 

Експериментальні криві (Табл. 1), що характеризують закони розподілу помилок  
в телекомунікаційних каналах, суттєво відрізняються від біноміального розподілу  
при p = const.  

Визначимо частість помилки символу для коду довжиною n = 14 як середнє значення по 

формулі p = 
N
Nп , де Nп– кількість прийнятих з помилками символів, N – загальне число 

переданих символів [8, 9]. 
 

Розподіл і-кратних помилок в кодових комбінаціях різної довжини     Табл. 1  

Кількість комбінацій з числом 
спотворених символів 

Довжина кодової комбінації  

n =5 n =14 n =31 
1 8577 628 216 
2 10932 2744 1453 
3 12280 437 150 
4 6415 1487 345 
5 12880 1328 77 
6 - 2437 179 
7 - 2678 137 
8 - 2203 201 
9 - 2159 185 

10-11 - 801 427 
12-14 - 29 1321 
15-19 - - 3568 
20-25 - - 278 
26-31 - - 1 

Загальна кількість спотворених 
кодових комбінацій 39440 16931 8537 

Загальна кількість спотворених 
символів 99225 99225 99225 

Всього передано комбінацій 51231374 18296920 8263125 
Всього передано символів 256156870 256156870 256156870 

Частість похибки комбінації 7,7·10-4 9,3·10-4 10,5·10-4 
Частість похибки символів 3,9·10-4 3,9·10-4 3,9·10-4 
 

На Рис.1 наведені криві накопленої частості прийнятих з помилками кодових комбінацій, 
які вміщують не більше і помилок.  

При врахуванні помилок, які викликані ушкодженням каналу, частість поодиноких 
помилок  знижується. На характері кривих розподілу помилок відобразиться також і метод 
модуляції. Перевищення кількості парних помилок, особливо подвійних, зумовлено 
системою ФРМ. 

Частість помилок різної кратності в кодових комбінаціях характеризують криві, наведені 
на Рис. 2. На цих кривих видно, що максимальне значення частостей отримуємо при 
кратності помилки, яка дорівнює половині довжини коду. Таким чином, значна кількість 
помилок обумовлено ушкодженням каналу, коли ймовірність  помилки символу досягає 
величини, що дорівнює р = 0,5. 
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Кількість помилок, і 

 

Рис.1. Накопичена частість прийнятих з помилками кодових комбінацій,  
які вміщують не більше і помилок.  

 
 

 
Кількість помилок, і 

 

Рис. 2. Частість і-кратних помилок в кодових комбінаціях різної довжини n 
 

Використовуючи експериментальні дані (Табл.1) отримаємо 
 

Р1 = 99225/25616870 = 3,9·10- 4. 
 

Розрахована для цього значення відносна величина  ймовірності  Рi,nі-кратних помилок 
буде суттєво відрізнятися від експериментальної. Так, наприклад, відносна величина 
ймовірності однократних помилок, обчислена для Р1 = 3,9·10-4, дорівнює  99,49%; 
ймовірність двократних помилок – 0,25 % і т.д. 

Можливо дещо покращити результати  теоретичних розрахунків, якщо величину 
ймовірності помилки символу визначити як середнє значення з даних вимірювань,  
взятих тільки за період часу, коли з’являться помилки. З Табл. 1 бачимо, що при  
довжині коду n = 14 з помилками було прийнято 16931 комбінація. При цьому загальна 
кількість символів прийнятих з помилками, складає 99225. Відповідно, середня частість 
помилки символу  

Р2 = 99225/16931 = 0,4186. 
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Отримана величина частості помилки символу Р2 менше відрізняється від 
експериментальної. Відповідно, ймовірність Р2 більш точно характеризує стан каналу в 
періоди появи помилок. Максимум ймовірності і-кратних помилок в кодових комбінаціях 
виходить при значенні і, що дорівнює математичному очікуванню: i = nP2 = 14·0,4186 = 5,86 ≈ 
6, що більш близько співпадає з експериментальними даними. 

Однак і розглянута апроксимація недостатньо точно відображує закон розподілу 
помилок в реальних каналах зв’язку (порівняння кривої на Рис. 2 для р = 0,434 з кривою на 
Рис. 1 для n=14). 

 
Висновки.  Розроблено методику розрахунку накопиченої частості прийнятих з 

помилками кодових комбінацій, які вміщують не більше і помилок та частості і-кратних 
помилок в кодових комбінаціях різної довжини n. Побудовані  експериментальні криві, що 
характеризують закони розподілу помилок в телекомунікаційних каналах. Проведено 
розрахунки та наведено експериментальні дані розподілу і-кратних помилок в кодових 
комбінаціях різної довжини. Розраховано частості похибки комбінації та  похибки символів 
при різній довжині кодової комбінації. 
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АЛГОРИТМИ РАДІОКЕРУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНО ПІЛОТОВАНИМИ 

ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ У СКЛАДІ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ  
СИСТЕМ РАДІОЛОКАЦІЇ 

 
Дружинін В. А. Алгоритми радіокерування дистанційно пілотованими літальними апаратами у 

складі багатопозиційних систем радіолокації. В роботі представленні блок-схеми алгоритмів 
“переслідування” без кутового зміщення веденого дистанційно пілотованого літального апарату (ДПЛА)  
відносно ведучого, “переслідування” з кутовим зміщенням та наведені їх структурні реалізації; отримані 
залежності: динамічної помилки від часу запізнення команд керування при реалізації режиму “чистого” 
переслідування ведучого ДПЛА веденими, динамічної помилки від часу запізнення команд керування при 
реалізації режиму переслідування веденими ведучого ДПЛА з кутовим зміщенням, а також запропонована 
узагальнена схема системи керування польотом веденими при переслідуванні ведучого літального апарату з 
кутовим зміщенням. 

Ключові слова: радіокерування, дистанційно пілотований літальний апарат, багатопозиційна система 
спостереження, алгоритм переслідування 

 
Дружинин В. А. Алгоритмы радиоуправления дистанционно пилотируемыми летательными 

аппаратами в составе  многопозиционных систем радиолокации. В работе представлены блок-схемы 
алгоритмов “преследования” без углового смещения ведомого дистанционно пилотируемого летательного 
аппарата относительно ведущего, “преследования” с угловым смещением и приведены их структурные 
реализации; получены зависимости: динамической ошибки наведения от времени запаздывания команд 
управления при реализации режима “чистого” преследования ведущего аппарата ведомыми, динамической 
ошибки наведения от времени запаздывания команд управления при реализации режима преследования 
ведомыми апаратами своего ведущего с угловым смещением, а также представлена обобщенная схема системы 
управления полетом ведомых аппаратами в условиях преследования их ведущего с угловым смещением. 

Ключевые слова: радиоуправление, дистанционно пилотируемый летательный аппарат, многопозиционная 
система наблюдения, алгоритм преследования 

 
Druzhinin V.А. Radiocontrol algorithms by the remotedly pilot-controlled aircrafts in composition the 

multiposition systems of radiolocation. The flow-charts of algorithms of "pursuit" are in-process presented without 
angular displacement of the slave remotedly pilot-controlled aircraft in relation to an anchorman. The algorithms of 
"pursuit" are presented with angular displacement of slave vehicles in relation to an anchorman. Structural realization 
over of these algorithms is brought. Dependences of dynamic error of aiming from time of delays commands of 
management during realization of the mode of "clean" pursuit are got. Dependences of dynamic error of aiming are got 
on time of delay of commands of management during realization of the mode of pursuit with angular displacement. The 
generalized chart over of control system is brought by flight slave at pursuit of leading aircraft with angular 
displacement. 

Keywords: radiocontrol, remotedly pilot-controlled aircraft, multiposition system of vision, algorithms of pursuit 
 
Актуальність роботи визначається тим, що сучасні концепції розвитку радіотехнічних 

систем із змінною просторовою конфігурацією орієнтовані на створення 
багатофункціональних засобів спостереження з поведінковою спроможністю до 
самоорганізації, використання яких дозволило б отримувати якісну інформацію про об’єкти 
моніторингу з урахуванням зростаючих вимог до оперативності й точності визначення їх 
параметрів та класифікації у реальному масштабі часу в умовах складної сигнально-
завадової обстановки. Модернізація існуючих та проектування перспективних систем 
спостереження передбачає вирішення завдань просторового керування літальними апаратами 
(ЛА) повітряної складової відповідної системи [1...3].  

Завдання просторового керування ЛА зводиться до визначення і передачі команд 
керування (КК) на борт веденого ДПЛА з фіксованим запізненням відносно КК ведучого 
об’єкта. Ця задача характеризується тим, що керування польотом здійснюється безперервно 
на всій траєкторії польоту групи ДПЛА. Для спрощення сприйняття визначена задача 
розглядається в одній площині, як показано на Рис. 1. 

Положення ведучого і веденого ЛА визначиться в інерціальній системі координат з 
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осями  , ,H P D V . Ведучий ЛА рухається зі швидкістю 1V  на висоті 1H . Аналогічно 

швидкість веденого 2 1V V , а напрямок співпадає з напрямком ведучого. З цього випливає, 
що кут нахилу траєкторії   дорівнює курсовому куту ведучого. Це справедливо у випадку, 
якщо кут атаки дорівнює 0. Для цього випадку кінематичні співвідношення показані  
на Рис. 2.  
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Рис. 1. Просторові характеристики ведучого 

та веденого ЛА в інерціальній системі 
координат  , ,H P D V  

Рис. 2. Графічна інтерпретація кінематичних 
співвідношень при русі ведучого та веденого 

ДПЛА (вигляд зверху) 

 
Кут лінії візування на Рис. 2 позначений  , відстань між ведучим та веденим – R, 

проекції векторів швидкості ведучого та веденого на лінію візування – TV , ÌV , а до нормалі 
до лінії візування – ,aT aMV V . Призначення системи утримання (СУ) веденого  на потрібній  
траєкторії (наведення) полягає у формуванні таких КК (на автопілот), які будуть 
забезпечувати утримання веденого за ведучим навіть при маневруванні останнього. 
Припустимо, що система утримання буде відпрацьовувати вхідний сигнал, що дорівнює 
(пропорційний) куту лінії візування   або швидкості візування  . За таких вхідних 
сигналах можлива реалізація тільки одного закону керування, що може використовуватися 
для утримання веденого, – це “переслідування”. У цьому випадку ведений ЛА завжди 
знаходиться прямо за ведучим, тобто   . У випадку відсутності маневру це означає, що 
ведений рухається з постійною бічною швидкістю, а при сталій повздовжній швидкості буде 
забезпечуватися “ідеальна” дистанція між двома об’єктами по прямій лінії. 

У відповідності до Рис. 2 кінематичні співвідношення примуть вигляд [4]:  
   cos cosT M T T MR V V V V           ;     0R R R t   , 

а кутові відхилення  
   sin sinT T MaT aM V VV V

R R
   


  

    ,       0 t     . 

Метод “чистого” переслідування буде визначатися тим, що ані ведучий, ані ведений  не 
маневрують. При цьому TV const , а 0T  ,   . 

У цьому випадку [4] : 

cosT M
dRR V V
dt

   ;    sinTd V
dt R
     .  

При цьому   буде дорівнювати нулю тільки коли 0   або  , тобто переслідування 
відбувається точно “в хвіст”. Якщо знайти рішення для   і кута нахилу траєкторії   як 
функцію зміни дистанції R, розділивши рівняння на d , отримаємо 
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 cos cosM

T

dR V dRctg ec R ctg ec d
d V R

     


 
       
 

,  

де M

T

V
V

   – співвідношення швидкостей ведучого і веденого ДПЛА. 

Обернене перетворення попереднього виразу (інтегрування) має вигляд 

ln ln sin ln const
2

R tg      . 

Якщо припустити, що 0    , то 

 
sinln const

2
R

tg 




 , 

або 

   
0

0

sin sin
2 2

R R K
tg tg 

 


 
   ,  

де 0R  і 0  – потрібні значення дистанції і кута візування веденого відносно ведучого ДПЛА. 
Так як ведучий і ведений повинні бути на одній лінії, то   наближається до 0, а K   

повинні бути постійними. 
Точний вивід “у хвіст” ведучому ДПЛА відбудеться за умови 0   . При цьому 

кутова швидкість визначиться як   
 

2sin
2

TV
tg 


 

  . 

На ділянці траєкторії, де 1, sin ,
2 2

tg       , швидкість  

22TV 

  



   .  

У момент розвороту ведучого і веденого     при ідеальному переслідуванні та MV  
(швидкість веденого) повинна мати подвійне перевищення над швидкістю  ведучого і 2   
(Рис. 3). 

 12

12

5,1
2

nn
VV




 2V  

1V  

2n  

1n  

 
Рис. 3. Відношення швидкостей ведучого та веденого ДПЛА  

в момент розвороту при “ідеальному” переслідуванні 
 

Потрібне перевантаження веденого повинно в 1,5 разу перевищувати перевантаження 
ведучого ЛА [4...10]. Через зазначені вимоги метод “переслідування” може бути 
реалізований або за умови руху веденого у промені АС ведучого БРЛЗ (теленаведення) або 
за умови самонаведення. Помилки наведення за теленаведенням будуть визначатися за   і 
  як ,0,5   , що складає 0,5˚. Що ж стосується самонаведення, то помилка зростає суттєво і 
складає одиниці градусів (до 15˚). 

Блок-схема алгоритму “переслідування” та структурна реалізація даного алгоритму на 
борту ДПЛА зображені на Рис. 4, 5. 

Реалізація площинної антенної решітки (ПАР) БП СРЛС АНБ ЗПК на визначених 
інтервалах часу потребує побудови зміщеного строю ведених ДПЛА. 

При наведенні таким способом для кожного веденого встановлюється фіксований кут   
і величина Р, тобто буде виникати постійний кут випередження (Рис. 6). На Рис. 7 показані 
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можливі траєкторії ДПЛА БП СРБ АНБ ЗВПК відповідно до значень  . 
У цьому випадку ЛА, що рухаються з 

постійною швидкістю, будуть без маневру 
переслідувати паралельним курсом ведучого. 
Це забезпечить сталість траєкторії, тобто 
фіксований кут n . 

Таким чином, переслідування з 
фіксованим кутом також має сенс, як і 
випадку “чистого” переслідування, але за 
початкових умов, коли / 2n  . Для 
реалізації переслідування зі сталим кутом 
необхідне чітке знання співвідношення 
швидкостей ведучого і веденого та кути 
атаки. 

За умови сталості кута атаки лінії 
візування також не будуть обертатися, тобто 

0  . Це можливо в тому випадку, коли 
складова швидкості веденого aTV , що 
розташована за нормаллю до  лінії візування, 
урівнюється нормальною складової 
швидкості ведучого TV . У цьому випадку не 

будуть виникати кутові прискорення ,T TV V 
   

і не буде відбуватися випередження ведених 
відносно ведучого. Для реалізації  такого 
керування, аналогічного методу паралель-
ного зближення, КК визначиться як [4]: 






 .  

Але за методом паралельного зближення 
КК існує постійно. А при методі наближення 
зі сталим кутом КК включається за умови 
виникнення прискорень, тобто 0   та 

0  . 

 

 


 

sin
2tgR   

 

пр  
 

изл  

 
 

Рис. 5. Структурна реалізація алгоритму “переслідування” без кутового зміщення  
веденого ДПЛА відносно ведучого на борту веденого об'єкта керування 
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Рис. 6. Зміщений стрій ДПЛА Рис. 7. Імовірні траєкторії ДПЛА  

 
 
Рис. 4. Блок-схема алгоритму “переслідування” 

без кутового зміщення веденого ДПЛА 
відносно ведучого 
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Рівень КК буде визначатися із співвідношення  
0    , 

де 0  – початковий кут непогодження. 
За умови сталості кутів рівень КК можливо визначити через  : 

         0 0 0 0 0 0sin sin sin sinT
T T

M

V f
V

                   .  

Типові траєкторії при 2M

T

V
V

    і КК 2 , 4 , 6    зображені на Рис. 8. 
 

2  

ведучий 
2  

4  
6  

 
Рис. 8. Типові траєкторії ДПЛА при 2M

T

V
V

    та КК 2 , 4 , 6    

 
Реалізація наведених траєкторій можлива тільки в ідеальній системі керування за будь-

яких початкових умов. Для визначення опорних траєкторій необхідно допустити, що рух 
ведених ЛА здійснюється в часовому проміжку 0nt t    зі сталою швидкістю MV  і такими 
кутами нахилів траєкторій  , щоб вони бути спрямованими вздовж траєкторії ведучого 
ДПЛА. Якщо MV  являє собою складову веденого, що спрямована вздовж траєкторії 
ведучого, і бічна складова 0TV  , то швидкість зниження ЛА буде отримана у вигляді 

constT MR V V    . 
Звідси дистанція між веденими ДПЛА  

0 T MR R V V t    , 
де 0R  – значення початкової дистанції, за якого швидкість зближення буде сталою або 
дорівнювати 0. 

Час запізнення видачі КК  
0

i
T M

Rt
V V 




. 

Але наявність кутових швидкостей ЛА та запізнення видачі КК призводить до 
відмінності реальної траєкторії від опорної. Ця відмінність у деякий момент часу t 
визначиться поперечним зміщенням ty . 

Аналогічно повздовжнє положення веденого ДПЛА буде визначатися величиною 
зміщення my . Зміщення траєкторій ЛА в часі характеризуватимуться і швидкостями my , які 
визначаються флуктуаціями кута  . 

Якщо утримувати траєкторію ЛА в тілесному куті 01  , то швидкість зміщення 
визначиться залежністю 

cosm M My V V    ; 

0 0t t m t m iy y y t y y t      .  
У реальності реалізація погоні з кутовим зміщенням можлива на базі автопілоту (АП) з 

динамічною затримкою. Якщо подати роботу АП як лінійного пристрою, то рівень КК з 
урахуванням помилок прийме вигляд 
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my



  . 

А помилка дистанції  
t my y

R
    t mR y y  ; 

t my yR



 . 

Помилка утримання в потрібному створі кута  

,m

M

y
V

 


 o1  . 

Утримання ведених на відповідній дистанції можливе за допомогою радіопроменя (РПр) 
(тобто на лінії візування). У цьому випадку ведені летять у межах ДСА БРЛЗ ведучого 
ДПЛА.  

Для виконання польоту вздовж лінії візування швидкість веденого àìV  повинна 
дорівнювати лінійній швидкості ÒR  , де ÒR  – відстань від станції до веденого. При цьому 

T
M T

T

VV R
R


      .  

Коли ведений рухається вздовж заданої 
траєкторії (знаходиться в РПр) constÒR  , 

0MV  . Тобто траєкторія нагадує чисте 
переслідування, але зі зміщенням. 

При сході веденого з потрібної траєкторії 
constÒR  ; M tV V  , що і буде параметром 

непогодження для системи керування польотом 
(СКП) веденого ДПЛА. 

Основною перевагою метода 
переслідування зі зміщенням є його простота. 
Принциповим  недоліком такого методу є 
виникнення помилок при збільшенні дистанції 
відставання ведених ДПЛА, що зумовлено 
польотом у густих шарах атмосфери та 
призводить до рефракції променя й виникнення 
великого швидкісного напору. 

Блок-схема алгоритму “переслідування” з 
кутовим зміщенням та структурна реалізація 
даного алгоритму на борту ДПЛА показані на 
Рис. 9, 10. 
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Рис. 10. Структурна реалізація алгоритму 

“переслідування” з кутовим зміщенням 
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Рис. 9. Блок-схема алгоритму 
“переслідування” з кутовим зміщенням 

ні так 
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Динамічна помилка (промах) утримання ведених на потрібній траєкторії як і у випадку 
чистого переслідування, так і у випадку переслідування зі зміщенням можна виразити так : 

 

( ) ( )t i m iM y t y t  . 
 

Фактичний час it  – це час запізнення КК з борту веденого. Час запізнення КК не повинен 
перевищувати часу комплексної постійної часу контуру керування аеродинамічного об’єкта 

eT , тобто i et T , а краще i et T , оскільки в загальному випадку час обробки КК і 
вироблення керуючих рішень буде визначатися як i åt T , тому при it , на порядок менший за 

åT , задовольнить потрібну якість функціонування СКП ведених ЛА. 
У випадку чистого переслідування динамічна помилка буде залежати від часу запізнення 

КК (Рис. 11). У випадку переслідування веденими ведучого ДПЛА із кутовим зміщенням 
залежність динамічної помилки від часу запізнення КК показана на Рис. 12. 
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Рис. 11. Залежність динамічної помилки від часу 
запізнення КК при реалізації режиму “чистого” 

переслідування ведучого ДПЛА 

Рис. 12. Залежність динамічної помилки від  
часу запізнення КК при реалізації режиму 

переслідування веденими ведучого ДПЛА з 
кутовим зміщенням 

 
У випадку переслідування веденими ведучого ДПЛА з кутовим зміщенням при зростанні 

опору повітря (виникнення хибних кутів атаки), залежність динамічної помилки від часу 
запізнення КК зображена на Рис. 13.  

Залежність промаху у випадку погоні зі зміщенням від величини перевантаження 
ведених (поворот строю) показана на Рис. 14.  
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Рис. 13. Залежність динамічної помилки від часу 
запізнення КК при реалізації режиму 

переслідування веденими ведучого ДПЛА із 
кутовим зміщенням при зростанні опору повітря 

 

Рис. 14. Залежність промаху у випадку  
погоні зі зміщенням від величини 
перевантаження ведених ДПЛА 
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Узагальнена схема СКПл ЛА при переслідуванні зі зміщенням зображена на Рис. 15.  

 
Рис. 15. Узагальнена схема СКПл веденими при переслідуванні ведучого ДПЛА з кутовим 

зміщенням 

У випадку повороту ведучого (при зміні об'єкта моніторингу системою) не допускається 
зміщення точки наведення ведених, оскільки, як і в методі погоні, зміщення точки зустрічі 
призведе до двох випадків (Рис. 16): згладжування траєкторії веденого призведе до 
зменшення перевантаження і випередження ведучого; згладжування траєкторії призведе до 
виникнення кутових швидкостей і прискорень , , ,ì ì ì ìÅ Å    , що також призведе до 
випередження ведучого.  

 ведучий 
недопустимі  
траєкторії 

ведений 1 

ведений 2 

ведений 3 
 

Рис. 16. Траєкторії польоту ЛА при зміні об'єкта моніторингу  
 

Висновки 
1. Враховуючи  існуючий теоретичний апарат методу переслідування і можливості 

реалізації його в сучасних ЛА, можна стверджувати про обґрунтованість створення методу 
переслідування ведучого і ведених ДПЛА без зміщення (передумова для реалізації 
синтезованої лінійної антенної решітки (ЛАР) БП СРБ АНБ ЗВПК) і зі зміщенням з 
фіксованим кутом   (передумова для реалізації синтезованої ПАР БП СРБ АНБ ЗВПК). 

2. Для реалізації методів переслідування з кутовим зміщенням і без зміщення необхідно 
дотримуватися таких вимог:  знання швидкості польотів ведучого і веденого (ведених) 
ДПЛА; ці швидкості повинні бути рівними і постійними: constM TV V  ; постійна часу 
контуру керування веденого ЛА повинна бути меншою часу запізнення КК, що передаються 
з ведучого на борт веденого: e зT t , а краще e зT t ; – коефіцієнт передачі контуру 
керування веденого під час переслідування без зміщення e 1.K   

3. У випадку повороту ведучого (при зміні об'єкта моніторингу) не допускається 
зміщення точки наведення ведених, оскільки, як і в методі погоні, зміщення точки зустрічі 
призведе до двох випадків: згладжування траєкторії веденого призведе до зменшення 
перевантаження і випередження ведучого; згладжування траєкторії призведе до виникнення 
кутових швидкостей і прискорень , , ,м м м мЕ Е    , що також призведе до випередження 
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ведучого. 
4. Нехтування зазначеним (п. 2) призведе до виродження методів переслідування без 

кутового зміщення і з кутовим зміщенням до методу переслідування повітряної цілі зенітною 
керованою ракетою. 

5. Витримування ведених ДПЛА на паралельних траєкторіях досягається вибором 
співвідношення постійної часу контуру керування веденого eT  і часу запізнення передачі КК 
на борт веденого (ведених) зt . 

6. Як недолік слід зазначити неможливість пролягання траєкторії на фіксованій висоті 
constH  , тобто неможливість реалізації огинання рельєфу місцевості. Висота може 

витримуватися тільки відповідно до висоти ведучого, а ведучий також не зможе огинати 
рельєф місцевості середнєТ МH H Н  . 

7. Огинання рельєфу місцевості ЛА призведе до виникнення додаткових кутів атак  , 
що, в свою чергу, викличе: збільшення лобового опору веденого, і, як наслідок, втрату 
швидкості;виникнення додаткових кутових швидкостей і прискорень, і, як наслідок, втрату 
швидкості веденим. 

8. Технічна реалізація методу переслідування з кутовим зміщенням і без кутового 
зміщення можлива за допомогою застосування фазованих антенних решіток (ФАР) в БРЛЗ 
ведучого ДПЛА за умови формування елементарними випромінювачами такої кількості 
діаграм спрямованості, яка буде відповідати кількості ведених ДПЛА, або за рахунок 
організації сеансів зв’язку шляхом сканування променя при виконанні залежності å çÒ t t   
або скануванняе зТ t t  . 
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МОДОВОЕ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

 
Каток В. Б., Манько О. О., Марков С. Ю. Модове мультиплексування в волоконно-оптичному 

зв’язку. У роботі розглянуто перспективний спосіб збільшення пропускної здатності оптичного волокна за 
рахунок використання технології модового мультиплексування. Розглянуто основні проблеми модового 
мультиплексування (вибір оптичного волокна, модового конвертера та модового мультиплексора). Приклади 
конструктивних елементів системи, що наведені в роботі, дозволяють зробити висновок про можливу заміну 
звичайних одномодових волокон на багатомодові з відповідним збільшенням ефективності. 

Ключові слова:  модове мультиплексування, маломодове оптичне волокно, модовий конвертер, модовий 
мультиплексор 

 
Каток В. Б., Манько А. А., Марков С. Е. Модовое мультиплексирование в волоконно-оптической 

связи. В работе рассмотрен перспективный способ увеличения пропускной способности оптического волокна 
за счет использования технологии модового мультиплексирования. Рассмотрены основные проблемы модового 
мультиплексирования (выбор оптического волокна, модового конвертера и модового мультиплексора). 
Приведенные примеры конструктивных элементов системы позволяют сделать вывод о возможной замене 
обычных одномодовых волокон на многомодовые с соответствующим увеличением эффективности. 

Ключевые слова: модовое мультиплексирование, маломодовое оптическое волокно, модовый конвертер, 
модовый мультиплесор 

 
Katok V. B., Man’ko O. O., Markov S. Yu. Mod multiplexing in fiber-optic communication. In this article we 

consider a perspective way to increase the capacity of optical fiber by using the mode multiplexing technology. The 
main problems of the mode multiplexing are: the choice of the optical fiber, the mode converter and the mode 
multiplexer. We discussed some examples of structural elements of the multimode multiplexing system. These 
examples suggest the possible replacement of conventional single-mode fibers on multimode ones with a corresponding 
increase in efficiency. 

Keywords: mod multiplexing, few mod optical fiber, mode converter, mode multiplexer  
 
Введение. Для увеличения пропускной способности волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП) существует несколько способов. Процесс их реализации, чаще всего, 
сводится к одному из методов уплотнения (мультиплексирования) нескольких 
информационных потоков в один групповой, который передается по линии связи. Для 
дальнейшего наращивания информационной емкости систем передачи широко применяется 
сочетание одновременно двух или более методов.  

Общее значение скорости передачи в оптическом волокне можно описать следующим 
образом: 

Вобщ = b·Nк·Nм·Nс,       (1) 
где  b – битовая скорость в одном спектральном канале (соответствует скоростям 
синхронной цифровой иерархии; 

Nк  – количество спектральных каналов в оптическом волокне (соответствует иерархии 
скоростей DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing – плотное мультиплексирование 
с разделением по длине волны или спектральное уплотнение каналов); 

Nм  – количество мод, которые используются для модового уплотнения волокна (при 
этом в каждой моде Nк спектральных каналов); 

Nс  – количество сердцевин в оптическом волокне (при этом в каждой сердцевине 
используются Nм мод). 
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Первым методом мультиплексирования, который стал применяться в волоконно-
оптических системах связи, явился метод временного мультиплексирования (TDM – Time 
Division Multiplexing – мультиплексирование с разделением по времени), при котором 
оптическая несущая модулируется цифровым сигналом с битовой скоростью b. Скорость 
временного мультиплексирования ограничивается возможностями современной 
электроники, и в настоящее время подошла к своему пределу (40 Гбит/c; десятки Гбит/c). 
Эту составляющую общей скорости описывает первый множитель в (1).     

Дальнейшее увеличение общей скорости передачи основано на технологии 
спектрального мультиплексирования (DWDM) [1], которая позволяет увеличивать скорости 
передачи информации в ВОЛС за счет одновременной передачи по волокну нескольких 
TDM-каналов на различных длинах волн. Эта составляющая общей скорости передачи 
описывается множителем Nк в (1). Технология DWDM в настоящее время позволяет 
организовать более 40 волновых каналов в одном волокне, но и она ограничена шириной 
окна прозрачности оптического волокна. 

В последние годы ведутся работы по использованию многомодовых волокон ММF 
(MultiMode Fiber – многомодовое волокно) [2, 3], а также волокон, которые содержат 
несколько сердцевин [4, 5], для увеличения общей скорости передачи. Эти факторы 
увеличения скорости передачи описываются множителями Nм и Nс соответственно. 

Уплотнение потоков информации может производиться с помощью оптических 
несущих, имеющих линейную поляризацию (метод уплотнения по поляризации). При этом 
плоскость поляризации каждой несущей должна быть расположена под своим углом. 
Мультиплексирование осуществляется с помощью специальных оптических призм. Однако, 
поляризационное уплотнение может работать только тогда, когда в среде передачи 
отсутствует оптическая анизотропия (волокно не должно иметь локальных неоднородностей 
и изгибов).  

 
Модовое мультиплексирование. В настоящей работе проводится анализ метода 

модового мультиплексирования. Стандартное многомодовое волокно поддерживает более 
ста мод, что создает большие трудности для получения и обработки оптического сигнала. 
Маломодовое волокно (FMF – Few Mode Fiber – маломодовое волокно)  поддерживает 
небольшое количество мод, поэтому по сравнению со стандартным оно  имеет потенциал для 
значительного уменьшения сложности системы [6]. FMF имеет преимущество лучшей 
селективности и легкого управления модовыми искажениями. 

При использовании режима мультиплексирования мод (MDM – Mode Division 
Multiplexing – мультиплексирование с разделением по модам) и техники цифровой 
обработки сигнала множественного ввода-вывода (MIMO – Multiple Input Multiple Output – 
множественный ввод, множественный вывод),  Nм пространственных мод в маломодовом 
волокне смогут поддерживать в Nм раз большую пропускную способность, чем в 
одномодовом. Возможность использования MDM и MIMO в передаче по FMF показана в 
ряде работ [2, 3]. В этих экспериментах, MDM достигается в двухмодовом волокне с 
различными комбинациями поддерживаемых мод, например, LP01 и LP11 мод (LP – Linearly 
Polarized mode – линейно поляризованая мода), двух вырожденных LP11 мод (LP11a + LP11b) 
[7], и даже в трехмодовом (моды LP01 + LP11a + LP11b).  

Структура системы передачи N×N МDM представляет собой N передатчиков, которые 
генерируют канальные сигналы. Мультиплексирование N сигналов достигается с помощью 
модового мультиплексора. Сигналы, передаваемые различными пространственными модами, 
объединяются в маломодовом волокне. Во время передачи, все моды на одной и той же 
длине волны должны быть обработаны как единое целое в виде МDM суперканала, а именно, 
они усиливаются, выводятся или вводятся одновременно без индивидуальной обработки 
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мод. После передачи по волокну, принятые сигналы демультиплексируются модовым 
демультиплексором. 

Демультиплексированные сигналы затем детектируются N когерентными приемниками 
и преобразуются из оптической в электрическую форму. Электрические сигналы 
преобразуются в цифровые и обрабатываются с помощью модуля цифровой обработки. 
Алгоритм MIMO используется для компенсации модовой связи и/или перекрестных помех в 
канале, которые могут быть внесены мультиплексором/демультиплексором (MUX/DEМUX) 
или волокном. Ожидается, что если MUX/DEМUX имеет унитарную функцию передачи с 
рангом N, равным числу мод, поддерживаемых FMF волокном, то пропускная способность 
канала может быть в N раз больше, чем одномодовой системе. 

В такой системе передачи имеются три основные проблемы создание или выбор:  
– подходящего оптического волокна;  
– конвертора мод из моды LP01 в моды более высокого порядка и наоборот;  
– модового мультиплексора/демультиплексора. 

 
Волокна для систем модового мультиплексирования. Рассмотрим первую проблему 

на примере двухмодового оптического волокна (ТМF – Two Mode Fiber – двухмодовое 
волокно). Самый простой способ сделать ТМF заключается в разработке профиля показателя 
преломления волокна со значением нормированной частоты  (V) выше, чем для условия 
одномодового режима (V>2,4),  но ниже, чем для условия трехмодового режима (V<3,8). 
ТМF, которое использовано в эксперименте [8], является специально изготовленным 
волокном,  легированным германием. Диаметр сердцевины 11,9 мкм, номинальное 
изменение показателя преломления (Δn) 5,4х10-3;  длина волны отсечки моды LP11 - 2323 нм 
и потери 0,26 дБ/км. Волокно имеет нормированную частоту V=3,62.  

На Рис. 1 показана зависимость индекса моды от длины волны для этого волокна. В 
нижней части рисунка показаны измеренные модальные профили для LP01 моды и двух 
вырожденных LP11 мод. В верхней части рисунка показан ступенчатый профиль показателя 
преломления волокна. Предполагается, что дифференциальная модовая задержка  (DMD –
Differential Mode Delay – дифференциальная задержка мод) и затухание этого волокна может 
быть дополнительно уменьшено путем оптимизации изготовления.  
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Рис. 1. Дисперсионные зависимости для мод LP01 и LP11 двухмодового волокна. 
 

Известны и другие результаты по разработке маломодовых волокон с улучшенными 
характеристиками [3]. Недавно разработана конструкция TMF с низким DMD,  низким 
уровнем связи мод и  малыми потерями.  В этом волокне использована сердцевина с 
градиентным профилем показателя преломления и двойной оболочкой [9], как показано на 
Рис. 2.  Сердцевина с градиентным профилем показателя преломления способствует 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №4 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 64 

снижению DMD, а траншейная структура оболочки обеспечивает низкие потери для LP11 
мод. DMD в худшем случае для мод LP01 и LP11 измеряется такой малой величиной как 0,076 
пс/м, а потери для обеих мод LP01 и LP11 ниже, чем 0,2 дБ/км. 
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Рис. 2. Профиль показателя преломления градиентного двухмодового оптического  

волокна с низкой DMD, низкой связью мод и низкими потерями. 
 

Модовый конвертор. Основная задача модового конвертора заключается в 
преобразовании оптических сигналов от моды LP01 к моде более высокого порядка 
(например, к моде LP11) и наоборот. Осуществить преобразование мод можно с помощью 
длиннопериодной волоконной решетки (ДПВР) [10]. 

ДПВР представляет собой волоконно-оптическую структуру с периодическим 
измерением свойств вдоль волокна. В этой структуре создаются условия резонанса для 
взаимодействия нескольких мод, распространяющихся в одном направлении. Период 
структуры составляет величину порядка доли миллиметра, поэтому их изготовление 
достаточно простое, например, можно изготовить решетку путем механического давления на 
двухмодовое волокно. В зависимости от симметрии возмущения, с помощью которого 
создается решетка, связь может быть создана между модами различной симметрии. 

В волокне, в котором поддерживаются только две моды (LP01 и LP11), резонансная связь 
возникает в том случае, когда шаг решетки Λ равен длине биения LB = 2π/(β01 - β11), где β01, 
β11 постоянные распространения мод LP01 и LP11. На Рис. 3 показана физическая конструкция 
модового конвертора на основе ДПВР. Двухмодовое волокно, используемое в конверторе, 
такое же, как передающее волокно с длиной волны колебаний моды LB = 524 мкм.  
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Давление
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Рис. 3. Принципиальная схема LP01/LP11 модового конвертора на основе ДПВР. 
 
Интенсивность преобразованной моды описывается выражением:  

S = Sin2 (kL), 
где k = Dnмод.h/lБр, коэффициент связи;   Dnмод – амплитуда синусоидальной модуляции 
показателя преломления;   h – часть мощности основной моды, которая распространяется по 
сердцевине световода;   lБр =2 nэффL – брегговская длина волны;   nэфф – эффективный 
показатель преломления моды;   L – длина решетки.  
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Настроить шаг решетки можно путем изменения угла наклона волокна относительно 
решетки. В работе [2] используются металлические решетки с низкой точностью расстояния 
между канавками (примерно ~ 0,5 мм) с последующей настройкой шага решетки путем 
регулировки угла волокна. Создан конвертор с номинальным 100% коэффициентом 
конверсии. Модовый коэффициент затухания конвертора является приемлемым с 
результатом 17 дБ и 22 дБ для моды LP11 для худших и лучших поляризаций, соответственно 
(на длине волны 1550 нм). Модовый коэффициент затухания определяется как отношение 
мощности моды LP11 и мощности моды LP01. Вносимые потери составляют около 2 ~ 3 дБ 
(LP01 + LP11).  

Эти и другие результаты показывают, что модовые коэффициенты затухания моды LP11 
могут поддерживаться на уровне 20 дБ с малой поляризационной зависимостью и низкими 
вносимыми потерями 1,5 ~ 2,5 дБ для диапазона длин волн шириной 13 нм с центром в 1551 
нм. Теоретически модовый конвертор на основе ДПВР также может осуществить 
преобразование энергии основной моды в моды LP11a и LP11b, если эффективные показатели 
преломления двух вырожденных LP11 мод хорошо разделены. Возможным решением 
является использование эллиптической сердцевины двухмодового волокна. 

 
Мультиплексор/демультиплексор мод свободного пространства. Это устройство 

выполняет решающую функцию модового мультиплексирования и демультиплексирования. 
На Рис. 4 показан модовый мультиплексор с малыми потерями, выполненный путем 
освещения торцевой грани двухмодового волокна тремя соответствующим образом 
размещенными пятнами от SMF (Single Mode Fiber – одномодовое волокно) [11]. Каждое 
пятно в основном возбуждает сложные моды. До тех пор пока три пятна расположены 
симметрично вокруг центра и величина мощности передаваемой от одного пятна в LP01 и 
альтернативно в LP11a + LP11b точно такая же, матрица связи между тремя пятнами и FMF 
модами является унитарной, что гарантирует отсутствие возможности потерь после MIMO 
цифровой обработки сигналов. На практике, как сообщается в [11], вносимые потери  
составляют 3,95, 3,85 и 3,7 дБ для трех портов мультиплексора.  
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               Рис. 4.  а) Генерация пятна с использованием зеркала с острыми гранями;  
б) Экспериментальная установка устройства модовой связи с низкими потерями;  
в) Модовый профиль на конечном торце гибридного FMF на расстоянии 154 км. 

 
Такой модовый мультиплексор может быть расширен, чтобы поддерживать больше мод 

путем использования большего количества соответствующим образом размещенных пятен, 
но связь от каждого пятна к каждой моде должна быть тщательно разработана, чтобы 
гарантировать, что матрица связи по-прежнему является унитарной и имеет низкие 
модовозависимые потери. 
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Мультиплексор ввода/вывода в системах с модовым мультиплексированием. В 
протяженных системах передачи с маломодовыми волокнами, подобно тенденциям в 
оптических сетях с одномодовыми волокнами, увеличение емкости будет достигнуто за счет 
спектрального уплотнения (DWDM). В таких системах, реконфигурируемые оптические 
мультиплексоры ввода вывода, которые поддерживают все распространяющиеся моды, 
будут ключевым элементом для реализации гибких сетей. В качестве первого шага на пути к 
таким мультиплексорам, предложен маломодовый оптический мультиплексор ввода/вывода 
(OADM – Optical Add/Drop Multiplexer – оптический мультиплексор ввода-вывода) и 
продемонстрирована его работа ввода/вывода совместно с МDМ передачей [12]. 
Архитектура маломодового волокна совместимого OADM может быть похожа на его 
одномодовые прототипы, так как модовая зависимость угла расходимости луча в 
маломодовом волокне небольшая, что обеспечивает практическую реализацию OADM, 
используя компоненты свободного пространства. Такие OADM могут быть уменьшены, а 
число портов ввода/вывода могут быть увеличено с помощью устоявшихся технологий, 
таких как MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems – микро-электромеханические системы) 
и LCOS (Liquid Crystal on Silicon – технология жидких кристаллов на кремниевой основе) 
[13]. В работе [12] приведен пример двухмодового OADM совместимого с компонентами 
свободного пространства спроектированного и построенного с помощью коллиматоров и 
пары тонкопленочных фильтров. 

На Рис. 5 показана архитектура OADM. Тонкопленочная структура выступает в качестве 
полосового фильтра в передаче моды и в качестве режекторного фильтра для отраженной 
моды. Использовано двукратное отражение, для того чтобы значительно подавить канал 
вывода на выходе, который в противном случае служит в качестве внутриполосной 
перекрестной помехи для канала ввода. Тонкопленочная структура наклоняется на угол 5° 
для достижения вторичного разделения портов in/add (вход/ввод) и drop/through 
(вывод/проход) в конфигурации двойного отражения. Наклон 5° также предотвращает любое 
паразитное отражение накопленных многократных отражений от портов вывода или ввода. 
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Рис. 5. Схематическое изображение двухмодового OADM 
 

Заключение. Рассмотрена общая архитектура системы, критически важные компоненты, 
и суб-модули системы для реализации передачи сигнала с модовым уплотнением по 
маломодовым волокнам.  Интерес к маломодовым волокнам закрепился в исследованиях 
оптических сетей с высокой пропускной способностью в течение последних трех 
десятилетий. В поисках более высокой информационной емкости, научное сообщество 
делает большие успехи в освоении новых волоконных технологий, основанных как на 
волокнах с большим количеством сердцевин, так и на многомодових волокнах. Многие 
проблемы от компонентного до системного уровня должны быть преодолены, прежде чем 
эти новые волокна могут быть в конечном итоге внедрены в практику. Какие системы связи 
(с многомодовыми или с многосердцевинными волокнами или их комбинация) могут 
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заменить обычные SMF будет определяться тем, смогут ли они существенно снизить общую 
стоимость будущих высокоскоростных оптических сетей.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПРОВОДОВИМИ МЕРЕЖАМИ 
 

Гайдур Г. І. Визначення оптимального маршруту для забезпечення надійності системи управління 
безпроводовими мережами. Визначено, що для системи управління безпроводовими мережами найбільш 
ефективною є топологія Mesh. Проведено аналіз роботи мережного обладнання на базі безпроводових 
пристроїв Mesh-мереж. Показана необхідність динамічної зміни маршруту обслуговування трафіка передачі 
службових повідомлень. Запропонований алгоритм знаходження оптимального шляху за приведеною 
пропускною спроможністю. Алгоритм дозволяє знайти оптимальний шлях з урахуванням двох параметрів – 
надійність та пропускна здатність. Застосування алгоритму забезпечує підвищення надійності системи 
управління безпроводовими мережами при передачі службових повідомлень. 

Ключові слова: безпроводова мережа, топологія, Mesh, система управління, граф, пропускна здатність, 
надійність,  оптимальний маршрут   

 
Гайдур Г. И. Определение оптимального маршрута для обеспечения надежности системы 

управления беспроводными сетями. Определено, что для системы управления беспроводными сетями 
наиболее эффективной является топология Mesh. Проведен анализ работы сетевого оборудования на базе 
беспроводных устройств Mesh-сетей. Показана необходимость динамического изменения маршрута 
обслуживания трафика передачи служебных сообщений. Предложен алгоритм нахождения оптимального пути 
по приведенной пропускной способностью. Алгоритм позволяет найти оптимальный путь с учетом двух 
параметров – надежность и пропускная способность. Применения алгоритма обеспечивает повышение 
надежности системы управления беспроводными сетями при передаче служебных сообщений. 

Ключевые слова:  беспроводная сеть, топология, Mesh, система управления, граф, пропускная 
способность, надежность, алгоритм, оптимальный маршрут 

 
Haydur H. I.  Determination of the best route to ensure the reliability of wireless management. It is 

determined that for a system of wireless management the most effective topology is Mesh. The analysis of network 
equipment based wireless Mesh-networks was conducted. The necessity of dynamic rerouting traffic service transfer 
service messages was shown. An algorithm was offered for finding the optimal path on the reduced bandwidth. The 
algorithm allows us to find the optimal path based on two parameters – reliability and capasity. Using application of the 
algorithm provides increased reliability of the control system of wireless networks in the transmission of service 
messages. 

Keywords: wireless network, topology, Mesh, management system, graph, capacity, reliability, algorithm, optimal 
route 

 
Вступ. За останні роки широке розповсюдження отримали безпроводові технології. І 

звичайно інтерес до цієї області не випадковий. Зручність використання незаперечні[1...4]. 
Побудова таких мереж на базі безпроводових пристроїв вимагає ретельного проектування 
топології мережі. Це забезпечує ефективність роботи системи управління (СУ) при визначені 
оптимального маршруту для розповсюдження та обновлення інформації між вузлами.  

Разом з тим визначення самої топології недостатнє для вирішення поставленої задачі. 
Необхідно також визначити параметри мережі, по яким буде знаходитися оптимальний шлях 
для обраної топології безпроводової мережі. Тому тут з’являється інша задача, в якій 
необхідно визначити такий алгоритм, для передачі службових повідомлень, який би 
динамічно змінювався при  заданих умовах обслуговування. 

 
Визначення топології безпроводових мереж. Основою для побудови безпроводових 

мереж є базові станції BTS (base transceiver station)  та контролер базових станцій BSC (base 
station controller). Контролер базових станцій BSC зв’язаний з системою управління, 
відповідає діючим стандартам GSM/GPRS, UMTS, WIMAX, LTE). Він повинен 
сигналізувати  операторам швидше реагувати на зміни вимог абонентів і особливостей 
трафіку. Кожний модуль BSC має працювати незалежно від інших, самостійно обирати 
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маршрути і зв'язуватися з рештою модулів. Контролер володіє великими резервами 
процесорної потужності і підтримує складні алгоритми багаторівневих стільникових 
структур (концентричні стільники, мікростільники і багатодіапазонні мережі). Контролер 
BSC може бути розміщений віддалено на невеликій відстані від базових станцій BTS або 
поряд з ним. Тому для з’єднання контролера BSC з базовими станціями BTS  можна 
визначити декілька видів з’єднання, найбільш поширеними з яких є індивідуальне,  
шеренгове  та шеренгове з’єднання з петлею (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Варіанти з’єднання обладнання безпроводових мереж 

 
Особливості роботи мереж з Mesh-топологією. Останнім часом, з усієї маси можна 

виділити топологію мережі у вигляді решітки (Mesh). В даний момент більшість 
безпроводових мереж (WiFi, WiMax, LTE) побудовані саме за допомогою топології Mesh, 
тому що вони забезпечують більшу надійність  [5]. 

Wireless Mesh (багатовузлова, mesh peer-to-peer, multi-hop) мережа утворюється на основі 
великої кількості з'єднань вузлів типу “точка-точка”, які знаходяться в області радіопокриття 
один одного та розширюють  функціональність безпроводового доступу в Інтернет. Це 
дозволяє реалізовувати точки доступу з охопленням на порядок вище ніж у звичних хот-
спотів, та забезпечити захищене  безпроводове покриття усередині приміщень, на вулицях, у 
міській місцевості або у великих населених пунктах. Wireless Mesh мережа може бути 
використана  в умовах швидкого розгортання. 

Mesh-мережі будуються як сукупність кластерів. Територія покриття поділяється на 
кластерні зони, число яких теоретично необмежене. В одному кластері розміщується від 8 до 
16 точок доступу. Одна з таких точок є вузловою (gateway) і підключається до 
магістрального інформаційному каналу за допомогою кабеля (оптичного або електричного) 
або по радіоканалу (з використанням систем широкосмугового доступу (Рис. 2).  

Вузлові точки доступу, так само як і інші точки доступу в кластері, з'єднуються між 
собою (з найближчими сусідами) по транспортному радіоканалу. Точка доступу  може 
виконувати функції ретранслятора (транспортний канал) або функції ретранслятора і 
абонентської точки доступу. Для кожної точки доступу створюється таблиця абонентів 
мережі з контролем стану транспортного каналу і підтримкою динамічної маршрутизації 
трафіка по оптимальному маршруту між сусідніми точками. При відмові будь-якого з них 
відбувається автоматичне перенаправлення трафіку по іншому маршруту, що гарантує не 
просто доставку трафіку адресату, а доставку за мінімальний час.  

Процедура розширення мережі в межах кластера обмежується встановленням нових 
точок доступу, інтеграція яких в існуючу мережу відбувається автоматично. 
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Рис. 2. Структура мережі Wireless Mesh 
 

Недолік подібних мереж полягає в тому, що вони використовують проміжні пункти для 
передачі даних; це може викликати затримку при пересиланні інформації і, як наслідок, 
знизити якість трафіку реального часу (наприклад, мови або відео). У зв'язку з цим існують 
обмеження на кількість точок доступу в одному кластері. 

 
Технічна сторона питання. Мережевий процесор, логіка і безпроводовий інтерфейс 

зосереджені всередині кожного вузла – учасника мережі, тому необхідність в 
централізованій комутації зникає. Іншими словами, топологія чарункових мереж передбачає 
або прямий зв'язок між утворюючими їх вузлами, або транзитну передачу даних між 
джерелом і одержувачем. Отже, перед тим як почати обмін даними, кожний вузол повинен 
“вирішити”, чи буде він виконувати функції точки доступу, служити транзитним пристроєм 
або поєднувати обидві ролі.  

Далі індивідуальні вузли визначають своїх сусідів, використовуючи протокол типу 
“запит / відповідь”. Після закінчення процедури виявлення вузли заміряють характеристики 
комунікаційних каналів: потужність прийнятого сигналу, пропускну здатність, затримку і 
частоту помилок. Вузли обмінюються цими значеннями, а потім на їх основі кожен вузол 
вибирає найкращий маршрут комунікацій зі своїми сусідами. Процеси виявлення і вибору 
найбільш сприятливого маршруту виконуються у фоновому режимі, так що кожен вузол має 
використовує актуальний список сусідів. У випадку недоступності, по тим чи іншим 
причинам якогось вузла, сусідні можуть швидко реконфігуровати свої таблиці і обчислити 
новий оптимальний маршрут.  

Здатність самоконфігураціі і самовідновлення робить чарункові мережі дуже надійними. 
Безпроводові чарункові мережі можуть складатися із сотень і навіть тисяч вузлів, що 
дозволяє легко розширювати їх і забезпечувати необхідну надмірність. На більш коротких 
відстанях пропускна здатність мережі вище. Причиною можуть бути завади або інші 
чинники, які впливають на втрату даних у міру збільшення відстані. І тому одним із способів 
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підвищення пропускної здатності мережі стає передача даних через декілька вузлів, 
розділених невеликими відстанями. Завдяки тому, що для передачі даних на більш короткі 
відстані потрібна менша потужність, багатовузлова мережа може забезпечити більш високу 
загальну пропускну здатність. 

 
Завдання системи управління безпроводовими мережами. Таким чином забезпечення 

якісної доставки повідомлень (звук, дані, відео) необхідно забезпечити мережу такою 
системою управління, яка має наступні характерні ознаки:   великі розміри,    складність,  
розвинені функціональні можливості,  конкурентноздатність,  забезпечення безпеки 
інформації,  висок чутливість до помилок. 

Тому при проектуванні СУ дуже важливо знаходження такого шляху до контрольованих 
об'єктів, який забезпечить надійність передачі інформації управління [6...9].  

Зобразимо СУ у вигляді графа з топологією Mesh. Для мережі з такою топологією 
потрібно знайти такий шлях, який буде не тільки найкоротшим, але й надійним, адже від 
цього залежить кількість та якість переданої керуючої інформації.  

У Рекомендації ITU-T M.3010 в основу побудови автоматизованих СУМЗ (система 
управління мережами зв’язку) лежить мережа TMN (Telecommunications Management 
Network). TMN  проектувалась як інструмент управління мережами електрозв’язку. Така 
мережа може використовуватись для системи управління безпроводовими мережами. 

Для вирішення поставленої задачі розглянемо випадок, в якому система управління TMN 
для Mesh-мережі повинна використати доступний шлях для обслуговування навантаження, 
що має найбільшу ймовірність успішного обслуговування. 

 
Алгоритм визначення оптимального шляху. Мережа  у цілому та окремі її елементи 

мають цілком визначену межу пропускної здатності та надійності [10, 11]. Надійність в 
нашому випадку може бути відношення сигнал/шум в каналі або ймовірність достовірно 
переданої інформації . Ці параметри дуже важливі при передачі  інформації. 

Розглянемо детальніше мережу підтримки даних, яку представимо у вигляді графа  
(Рис. 3), де кожна з дуг матиме помітку  ba, , при цьому а  – це пропускна здатність,  
b – надійність [10]. 

Тут ми будемо шукати приведену пропускну здатність від вершини s  до вершини t  
графа  AXG , . Під приведеною пропускною здатністю розуміємо: 

e Q 
  . 

Цей метод полягає у виключенні тих дуг, які не можуть належати оптимальному шляху. 
 

 
Рис. 3 Приклад Wireless Mesh мережі 
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Спочатку знаходимо шлях 


P  між s  та t , який має найбільшу надійність.  

Нехай 


Q  – пропускна здатність цього шляху, тобто  

( , )
min

i j

ij
x x P

Q q





    . 

При цьому через 


P  означає  також і множину дуг, які утворюють шлях , який ми 

розглядаємо. Якщо з А видалити множину дуг    QqAxxxxA ijjiji  ,,0 , та 

утворити множину 0'  AA , то граф ),( '' AXG  , який є підграфом графа G , що має в собі 
оптимальний  шлях  G , або 


P  буде оптимальний шлях. 

Оптимальний шлях у G  повинен мати визначену надійність, яка має бути не більша ніж 
надійність шляху  


P . Тому значення приведеної пропускної здатності має бути не менше, 

ніж значення цієї величини для 


P . Якщо 


P  неоптимальний шлях, то пропускна здатність 

оптимального шляху в G  більша ніж 


Q , і тому йому не належить ніяка інша дуга з 0A . 

Далі вже у графі  'G  шукаємо шлях '
P  з найбільшою пропускною здатністю. Пропускна 

здатність '
Q  цього шляху більша, ніж 


Q , його надійність не перевищує надійність шляху 


P . Якщо значення приведеної пропускної спроможності шляху '

P  більше ніж значення цієї 

величини для


P , то '
P  будемо брати як кращий шлях, і зберігати до тих пір, поки не буде 

знайдено шлях з більшою приведеною пропускною спроможністю. Потім з А видаляється 
відповідна множина дуг   

   ''
,1 , QqAxxxxA ijjiji  . 

Цей  процес продовжуємо до тих пір поки, поки не отримаємо підграф lG , який 
задовольнить одну з вимог.  

Тепер повернемося до Рис. 3 , де шлях з найбільшою пропускною спроможністю 
графа G  зображено жирними лініями. Тут  =0,504, 

Q =10 , тому приведена пропускна 

здатність цього шляху e 5,04. видалимо з G  усі дуги з пропускними спроможностями ≤10, 
та отримаємо граф G’, який зображено на Рис. 4а.  

 

  
а) Граф G   б) Граф "G  

 

Рис. 4. Результати розрахунку для вибору оптимального маршруту  
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Шлях '
P  з найбільшою надійністю показано жирними лініями. Для цього шляху 

=0,454, 
Q =14, тому приведена пропускна здатність шляху '

P  дорівнює e 14*0,454=6,36, 

що більше отриманої раніше величини (5,04), і тому заміняє її. Видаляємо з lG  усі дуги з 
пропускною спроможністю  ≤14, та отримаємо граф "G (Рис. 4б) . У цьому графі існує тільки 
один шлях між s  та t ;  =0,141, "


Q =15, тому  e 2,12, що є гірше ніж попередні значення 

цієї величини. Видалимо усі дуги з пропускною спроможністю ≤ 15 з  "G . Ми бачимо, що 
вершини s  і  t   роз’єднані. Краща буде попередня відповідь, тобто шлях  ( s , х1, х2, 5х, х t  ) з 
приведеною пропускною здатністю  6,36  буде оптимальним для поставленої задачі. 

 
Висновок. Визначено, що для безпроводових мереж найбільш доцільно використовувати 

MESH топологію. Для забезпечення ефективної роботи СУ такими мережами запропоновано 
застосувати алгоритм який дозволяє визначити  оптимальний маршрут для передачі 
інформації управління. Визначення маршруту відбувається на основі двох критеріїв 
оптимальності – пропускної здатності та надійності. Запропонований алгоритм забезпечує 
працездатність мережі на заданому проміжку часу та підвищує ефективність роботи 
безпроводових мереж при передачі службових повідомлень. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МУРАВЬИНЫХ  

АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ  
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 

 
Галкін П. В. Дослідження модифікованих мурашиних алгоритмів оптимізації збору інформації в 

безпроводових сенсорних мережах. Запропоновані два модифіковані мурашині алгоритми для оптимізації 
збору інформації в безпроводових сенсорних мережах. Перша модифікація полягає у введенні принципу 
семафору. Показано вплив коефіцієнта завантаженості вузла мережі при нормальному і випадковому його 
розподілі. Друга модифікація стосується встановлення швидкості випаровування феромону від кількості 
«Червоних» семафорів, що зустрічаються на його шляху. Це гарантує балансування маршруту в залежності від 
завантаженості вузлів мережі. Також додатково пропонується вводити локальний час для збору інформації, як в 
мережі з великою зв'язністю, так і в мережі з кластеризацією. 

Ключові слова: безпроводова сенсорна мережа, мурашиний алгоритм, збір інформації, принцип семафору, 
енергетичний ресурс, надмірність вузлів, час життя мережі, імітаційне моделювання 

 
Галкин П. В. Исследование модифицированных муравьиных алгоритмов оптимизации сбора 

информации в беспроводных сенсорных сетях. Предложены два модифицированные муравьиные алгоритма 
для оптимизации сбора информации в беспроводных сенсорных сетях. Первая модификация состоит в введении 
принципа семафора. Показано влияние коэффициента загруженности узла сети при нормальном и случайном 
его распределении. Вторая модификация касается  установления скорости испарения феромонов от количества 
встречающихся на пути муравья «Красных» семафоров. Это гарантирует балансировку маршрута от 
загруженности сети. Также дополнительно предлагается  вводить локальное время для сбора информации как в 
сети с большой связностью, так и в сети с кластеризацией. 

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, муравьиный алгоритм, сбор информации, принцип 
семафора, энергетический ресурс, избыточность узлов, время жизни сети, имитационное моделирование   

 
Galkin P. V. Studies of modified ant algorithms optimizing information collection in wireless sensor 

networks. Two modified ant algorithm to optimize the collection of information in the wireless sensor networks are 
proposed. The first modification is the responsibility of the semaphore principle. The effect of load factor node in 
normal and random distribution is shown. The second modification concerns the establishment of the rate of 
evaporation from Fehr found on the path of an ant "red" semaphores that ensures balancing the workload of the route 
network. It is also further encouraged to introduce the local time to gather information in a large network connectivity 
and network-clustered. 

Keywords: wireless sensor network, ant algorithm, information collection, semaphore principle, energy resource,  
redundancy nodes, the network  lifetime, simulation 

 
1. Введение и постановка задачи. В научных исследованиях последних лет в области 

информационно-коммуникационных технологий большое внимание уделяется 
беспроводным сенсорным сетям (БСС). Такие сети имеют различные области применения, 
например, промышленный мониторинг, системы «Умный дом», системы распределенного 
сбора информации. При проектировании и реализации БСС необходимо решить множество 
сложных проблем, относящихся к различным областям исследований. Одной из основных 
проблем является обеспечение высокой отказоустойчивости БСС [1] с обеспечением низкого 
энергопотребления сети [2] для увеличения продолжительности функционирования 
беспроводной сенсорной сети [3]. 

С целью сохранения энергии узлами БСС исследователи рассматривают вопрос 
позиционирования узлов [4], кластеризации сети [5], разработку энергоэффективной модели 
сбора информации в БСС [6, 7]. Для решения задачи автономности БСС используют также 
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методы определения времени включения передачи, многозвенную передачу, 
предварительную обработку и сокращение объема данных за счет компрессии данных [8]. 

Для сокращения временных затрат и ресурсоемкости существующих способов 
автоматического выбора маршрута в сетях сбора информации в последнее  время  
актуальность получило научное направление «Natural Computing» – «Природные 
вычисления».  Для этой цели в работе [9] предлагается бионический алгоритм построения 
структуры самоорганизующейся беспроводной сенсорной сети, основанный на применении 
муравьиных, пчелиных и генетических алгоритмов. В работе [10] предлагается 
модифицированный муравьиный алгоритм для оптимальной маршрутизации в сенсорных 
сетях, который отличается от классического улучшенной эвристикой муравья за счет 
введения поправки на угол. Авторы утверждают, что в сравнении с широко  
распространенным механизмом агрегатирования предложенный ими алгоритм направленной 
маршрутизации позволит снизить примерно в два раза временные затраты на 
маршрутизацию [10], а также позволить минимизировать энергозатраты при передаче 
данных между узлами путем поиска минимального маршрута. Хотя в подтверждение 
данного утверждения не приводится результатов имитационного моделирования. В то же 
время полученные авторами идеи модификации муравьиного алгоритма представляют 
интерес для новых модификаций, что используются в данной статье. 

В работе [11] на основании муравьиного алгоритма предлагается метод соревнования 
среди колоний муравьев с целью избегания автономных участков сети. В качестве 
управляющих факторов предлагается использовать количество феромонов на дуге и 
остаточную энергию  узла БСС. 

Оптимизационные задачи, что могут решаться на алгоритмах с применением «Natural 
Computing» для беспроводных сенсорных сетей и соответствующий анализ литературы 
проведен в работе [12]. Для оптимизации выбирались такие показатели как энергетическая 
эффективность, качество обслуживания, безопасность управления. Поставленные критерии 
применялись для реализации в широко используемых биометрических алгоритмах, таких как 
оптимизация роя частицы, оптимизация колонии муравьев и генетическом алгоритме. 

Существуют БСС с такой архитектурой, когда координатор сети находится в центре 
сети. Для такой сети в работе [13] приведен алгоритм с центральным стоком на основе 
муравьиного алгоритма. Для БСС часто применяют алгоритмы, построенные на основе 
протокола LEACH. В работе [14] разрабатывался модифицированный алгоритм LEACH с 
применением теории Ant Colony Optimization (ACO). В зарубежных работах для построения 
модели сбора информации в БСС часто встречается подход комбинирования нескольких 
алгоритмов, так называемый синергетический подход. Так в работе [15] предложена модель 
сбора информации на основе агрегаторов сети и муравьиного алгоритма. В работе [16] 
разработан  алгоритм BTRM-WSN с применением трастовых функций и классического 
муравьиного алгоритма. 

В работе [17] рассматривается проблема передачи широковещательного сообщения, 
которая решается предложенным Improved ant colony broadcasting algorithm (IACBA) 
алгоритмом.  С целью передачи мультимедийного трафика и обеспечения необходимого 
качества облуживания в работе [18] предложен QoS-осведомленный алгоритм. 

К параметрам оптимизации маршрутизации в  БСС можно также отнести энергетический 
уровень, скорость передачи, возможность приема пакета узлом, возможность отправки 
пакета узлом [19]. 
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Еще одна проблема, которая  требует решения при проектировании БСС – динамическое 
развертывание сети в начальный момент ее работы. Даная проблема рассматривалась в 
работе [20] и была решена с применением биогеографической  оптимизации на основе 
разработанного алгоритма H-VFCPSO, который сравнивался с алгоритмом пчелиной 
колонии, искусственного интеллекта и генетическим алгоритмом. 

Любую модель БСС перед внедрением необходимо проверить на адекватность [21], 
особенно вопрос адекватности характерен для многопутевой маршрутизации [22]. 
Адекватность модели может быть установлена с помощью средств имитационного 
моделирования [21...25], например Ns-2 [22]. При проведении имитационного 
моделирования следует также учитывать аппаратные особенности узлов сети [26]. Вопрос 
моделирования БСС рассматривается в работах [21, 23, 25, 27]. 

В данной статье приводятся результаты  имитационных экспериментов и расчетов для 
предложенных модификаций муравьиного алгоритма. Разработанные алгоритмы служат для 
оптимизации сбора информации в БСС. 

 
2. Имитационное исследование муравьиных алгоритмов. В качестве модификаций 

муравьиных алгоритмов предлагается две модификации. Первая модификация предлагает 
ввести принцип семафора. Вторая предусматривает использование буфера на узле БСС. Две 
модификации могут рассматриваться как отдельные модифицированные муравьиные 
алгоритмы. 

 

2.1. Муравьиный алгоритм с использованием семафоров. Метод семафоров 
предлагается использовать с целью ограничения доступа к некоторым узлам, в первом 
случае – с заданным количеством потоков, во втором – к узлам, принимающим аварийную 
сигнализацию, которая должна передаваться с минимальными задержками и потерями. 

В муравьиный алгоритм введем принцип семафора с тремя состояниями. Пусть узел j 
БСС передает аварийную сигнализацию, тогда муравей не может на него пойти – семафор 
«Красный», а муравей не прокладывает по этой дуге феромон. В случае обслуживания узлом 
потока семафор – «Желтый», муравей может пойти и отложить феромон, но с меньшим 
коэффициентом. В случае отсутствия обслуживания потока семафор – «Зелёный», муравей 
применяет классический метод. 

В классическое выражение определения вероятности перехода от узла i  до узла j  для 
муравья 1k введем предложенный принцип семафора: 
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где   ,i j – количество феромонов на ребре от узла i  до узла j ; 

,i jw – расстояние между узлами i  и j ;  

M  – множество узлов, которые можно посетить муравью при переходе от i  до узла j ;  

 – коэффициент, контролирующий влияние количества феромонов ,i j ;  
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 – коэффициент, контролирующий влияние расстояния между узлами i  и j  на  
выбор муравья;  

S  – состояние семафора, которое принимает значение 0S  – при «Красном» сигнале, 
1S   – при «Зелёном» сигнале, 0 1S  , при «Желтом» сигнале. 
 

Предложенный принцип работы муравьиного алгоритма позволяет организовать 
передачу аварийной информации, которая должна передаваться с наивысшим приоритетом. 
Для наглядности представим работу алгоритма с введенным коэффициентом  S  на Рис. 1. 

Как видно из Рис.1 для муравья  1k  без учёта работы семафора  существует четыре 

возможных вершины 2 3 4 5, , ,N N N N . В классической реализации муравьиного алгоритма не 
учитывается возможная загруженность узла. Для устранения этого недостатка предлагается 
использовать коэффициент S , который зависит от  загруженности узла информационными 
потоками: 

, , , , ,( ) ( , )j j m j m j m j m j m
m m

S f f r r 
 

    ,     (2) 

 

где      jS – состояние семафора на узле j ; 

,j mf – поток, который приходит на узел j  от узла m ; 

 – множество узлов, с которых приходит поток на узел j ; 

,j m – пропускная способность канала между узлом j и m ; 

,j mr – средняя интенсивность потока, что приходит по каналу ,j m  на узел  j .  

 
Рис. 1. Работа модифицированного муравьиного алгоритма с семафорами, показан проход 

сети муравьями 1 2 3, ,k k k    
Интенсивность трафика в сети может быть разной. Для нормального закона 

распределения загруженности узлов влияние коэффициента S  на вероятность перехода 
муравья из одного узла в область возможных узлов М показана на Рис. 2. 
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Рис. 2. Влияние коэффициента S  на вероятности переходов муравья для нормального 

закона распределения загруженности узлов  
 

Как было отмечено в ходе анализа литературы,  в БСС характеристики трафика, а 
следовательно и информационных потоков, в значительной мере зависят от модели сбора 
информации [7] или сценария работы и  принципа передачи данных [8]. Учитывая, что 
области применения БСС различные, то трафик внутри сети часто принимает стохастический  
характер и имеет признаки самоподобия. На Рис. 3 показано влияние  коэффициента  S со 
случайным его распределением.  

 
Рис. 3. Влияние коэффициента S  на вероятности переходов муравья для случайного 

закона распределения загруженности узлов,   М=3 
 
Как видно из выражения (2) на интенсивность потока влияет  – пропускная 

способность канала между узлами и r – средняя интенсивность потока, которая приходит по 
каналу.  
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Для обеспечения необходимого  качества обслуживания (QoS) необходимо выполнение 
условия: 

, , ,j m j m j m
m m N

r 
 

   ,      (3) 

где    ,j m – заданная пропускная способность канала от узла j  до узла m ;   
         N – каналы, по которым приходит поток на узел j . 

 

Следует отметить, что если в выражении (1) 0  , то будет выбран ближайший узел, 
что соответствует жадному алгоритму в классической теории оптимизации. Если 0  , 
тогда работает лишь феромонное усиление, что влечет за собой быстрое вырождение 
маршрутов к одному субоптимальному решению. 

Предложенный принцип работы муравьиного алгоритма позволяет организовать 
передачу аварийной информации в сети,  а также учесть при маршрутизации  потоковую 
нагрузку на узлы БСС. 

 

2.2. Муравьиный алгоритм с использованием временного деления времени сбора 
информации с беспроводной сенсорной сети. Для оптимизации отправки пакетов, 
управления потоком данных, а также оптимизации моделей сбора информации предлагается 
использовать   адаптивный алгоритм управления работой приемо-передатчика узла БСС с 
применением метода муравьиной оптимизации колонии (муравьиный алгоритм). 

В муравьином алгоритме кроме вероятности перехода от одного узла  к другому,  для 
заданной группы муравьев-исследователей, вводят понятие след феромонов. После того, как 
муравей успешно проходит маршрут по узлам, он оставляет на всех пройденных ребрах след 
феромонов, обратно пропорциональный длине пройденного пути: 

,

, ( . )

0, ( , )

k
kij k

k

i j T
L

i j T




   
 

 ,        (4) 

где      – регулируемый параметр;  
k  – муравей под номером k ;  

kL – длина пути, пройденная муравьем k ;  

,ij k – количество отложенного феромона муравьем k . 
Обновление феромонов в классическом случае происходит по правилу: 

,(1 )ij i j ijp       ,        (5) 
где    p  – скорость испарения феромона;  
         ,i j – количество феромонов на ребре от узла i до узла j . 

 

Предлагается ввести понятие «Утро», «День», «Вечер», «Ночь» для алгоритма. «День» – 
состояние, когда узел может передать данные, означает, что узел-приемник может принять 
эти данные. «Ночь» – узел-получатель не может принять данные, так как возможно занят 
приемом других данных, узлу-отправителю запрещается передавать данные. «Вечер» – узлу-
получателю пришла новая заявка или он уходит в «спящий» режим. «Утро» – узел-
отправитель собрал необходимые данные и готов их передать.  

Данную идею трансформируем на муравьиный алгоритм. Пускай муравьи проводят 
исследования в сети только «Днем». «Утром» идёт процесс обновления феромонов (5) : 
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1

1( )
kR

k
p

s






 


,      (6) 

где    p  – скорость испарения феромона;  
s – красный семафор на пути муравья k ;  

kR – количество красных семафоров, что встречались муравью k ;  
 – коэффициент, контролирующий влияние количества красных семафоров на пути 

муравья k . 
 

В режимах «Вечер» и «Ночь» исследования сети не проводятся. Если использовать 
локальное время для каждого сегмента сети, то получается, что в разных сегментах сети  
процесс обновления феромонов будет рассинхронизирован. Такой подход можно 
использовать в случае, когда БСС представляет собой достаточно большую сеть, так как  
муравьиные алгоритмы эффективны при on-line оптимизации процессов в распределенных 
нестационарных системах,  которыми есть трафик в сетях. БСС с большим количеством 
узлов приведена на Рис 4.  

 
Рис. 4. БСС с большой связностью 

 
Как видно из Рис. 4, БСС может обладать большой связностью. Для оптимизации сбора 

информации в такой сети возможно также использовать предложенный муравьиный 
алгоритм с применением  временного деления времени. 

Следовательно, предложенный алгоритм можно применить, как для сети с большой 
связностью, так и для сети с кластеризацией.   
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3. Выводы. В данной статье рассмотрена работа двух предложенных 
модифицированных муравьиных алгоритмов. Первая модификация состоит в введении 
принципа семафора. Показано влияние  коэффициента  S  при нормальном и  случайном его 
распределении. Вторая модификация касается  установления скорости испарения феромонов 
от встречающихся на пути муравья «Красных» семафоров, что означает балансировку 
маршрута от загруженности сети. Также дополнительно предлагается  вводить локальное 
время для сбора информации как в сети с большой связностью, так и в сети с 
кластеризацией. 
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