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РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПРОХОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З 
ВРАХУВАННЯМ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ 

 
Беркман Л. Н., Жебка В. В. Розрахунок часу затримки проходження інформації з врахуванням 

структури мережі з комутацією пакетів. Розглянуто модель однолінійної системи обслуговування.  
Встановлено параметри, які дозволяють кількісно оцінити якість структурної схеми, визначаючи  
оптимальну структуру мережі передачі інформації для різної кількості абонентів і спектра послуг, які 
надаються.  Досліджено час затримки проходження інформації з врахування структури мережі з  
комутацією пакетів. Встановлено залежність часу затримки від інтенсивності надходження вимог  
при заданій продуктивності, від продуктивності системи передачі інформації при різних інтенсивностях 
надходження вимог та від вартості. 

Ключові слова: однолінійна система обслуговування, мережа передачі інформації, оптимальна структура, 
час затримка інформації, комутація пакетів 

 
Беркман Л. Н., Жебка В. В. Расчет времени задержки прохождения информации с учетом структуры 

сети с коммутацией пакетов. Рассмотрена модель однолинейной системы обслуживания. Установлено 
параметры, которые позволяют количественно оценить качество структурной схемы, определяя оптимальную 
структуру сети передачи информации для различного количества абонентов и спектра услуг, которые 
предоставляются. Исследованы время задержки прохождения информации с учётом структуры сети с 
коммутацией пакетов. Установлена  зависимость времени задержки от интенсивности поступления требований 
при заданной производительности, от производительности системы передачи информации при различных 
интенсивностях поступления требований и от стоимости. 

Ключевые слова: однолинейная система обслуживания, сеть передачи информации, оптимальная 
структура, время задержка информации, коммутация пакетов 

 
Berkman L. N., Zhebka V. V. Calculation of time of information passage delay considering network 

structure with  packet switching. The model of single-line system of service is considered. The parameters which 
allow to quantify of the block diagram quality defining  the optimum network structure of transfer information for 
various number of subscribers and the range of services were established. The time of information passage delay 
considering network structure with  packet switching was investigated. Dependence of time delay on receiving intensity 
of requirements is established. Dependence of time delay on productivity of system information transfer by receiving  
of various intensities of requirements and  dependence of time delay on value were established. 

Keywords: single-line system of service, network of information transfer, optimum structure, time of information 
delay, switching of packages 

 
Вступ. Одним з найбільш важливих параметрів інформаційної мережі є середній час 

затримки [1], необхідний для доставки повідомлення від джерела до місця призначення. 
Більш того, результати дослідження часу затримки суттєво впливають на вибір  
і роботу алгоритмів маршрутизації і алгоритмів управління потоком інформації.  
Тому, для розв’язання задачі оптимального проектування мережі з комутацією  
пакетів необхідно визначити залежність середнього часу затримки проходження  
інформації по мережі від різних параметрів її функціонування. При вирішенні даної  
задачі постає проблема завадостійкості обладнання. Будемо вважати, що вказана  
проблема буде розв’язана за допомогою багатоканальних модемів багатопозиційних 
сигналів, які працюють на основі алгоритму когерентного прийому багатопозиційних 
сигналів. Вказане припущення достатньо важливе, оскільки воно передбачає відсутність 
перезапиту пакетів з помилками. 
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Основна частина. Як відомо, при дослідженні мереж з комутацією пакетів проблеми 
черг виникають абсолютно природно. Пакети, що надходять на вхід мережі або проміжного 
вузла на шляху до пункту призначення, нагромаджуються, обробляються з метою вибору 
відповідного каналу передачі до наступного вузла, а потім зчитуються каналом у визначений 
час їх передачі. Час, затрачений на очікування передачі в накопичувачі, є важливим 
показником, що характеризує роботу мережі, оскільки затримка передачі, тобто час 
очікування, входить як складова до однієї з основних характеристик, що безпосередньо 
відчуваються користувачем. Час очікування звичайно залежить від часу обробки у вузлі і 
довжини пакету, залежить також від пропускної спроможності каналу передачі, який 
виражається числом пакетів, переданих за секунду, інтенсивністю надходження пакетів у 
вузол (число пакетів за секунду), і дисципліни обслуговування, що застосовується при 
обробці пакетів. 

Теорія черг виникає також при дослідженнях мереж з комутацією каналів, і не тільки 
при вивченні обробки викликів, але і з аналізу залежності між числом доступних каналів 
(кожний з яких одночасно може обробляти один виклик) і ймовірністю того, що виклик, який 
потребує встановлення з’єднання буде заблокований або поставлений в чергу для очікування 
на обслуговування [2]. Зазначимо, що історично велика частина сучасної теорії черг була 
розроблена в ході дослідження телефонних повідомлень. На сьогодні необхідні дослідження 
інтегральних мереж, в яких задачі комутації пакетів і комутації каналів об’єднуються. 
Перспективним для проведення таких досліджень є застосування теорії черг. 

Розглянемо найпростішу модель обслуговування, зображену на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Модель однолінійної системи обслуговування 

 
Для більшої конкретності, будемо вважати, що черга складається з пакетів даних.  

Цими пакетами можуть бути також виклики, що чекають обслуговування в системі з 
комутацією каналів. 

Пакети надходять випадково з середньою швидкістю  пакетів за одиницю часу 
(найчастіше буде застосовуватися пакет/с). Вони чекають обслуговування в накопичувачі і 
обслуговуються відповідно до деякої конкретної дисципліни зі середньою швидкістю  
пакетів в одиницю часу. 

У контексті мережі передачі даних обслуговуюча лінія – це засіб передачі (вихідний 
канал або лінія), який передає дані з вказаною швидкістю С блоків даних за одиницю часу. 
Частіше замість блоків даних вказуються символи або знаки, і говорять про швидкість 
передачі, або пропускну спроможність каналу, в біт/с або знаках/с. Наприклад, канал, який 
обробляє пакети довжиною 1000 біт і передає з швидкістю С=2400 біт/с, буде передавати 
пакети з інтенсивністю   =2,4  пакети/с. В більш загальному випадку, якщо середня довжина 
пакету в бітах дорівнює  1/' біт  і визначається в одиницях біт/пакет, пропускна 
спроможність в пакетах складає  = 'С пакетів/с.  У разі викликів в мережі з комутацією 
каналів користувачем є виклик і величина    виклик/с представляє інтенсивність надходжень 
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або середнє число викликів, що обробляються за секунду. Параметр  1/  в с/виклик 
називається середньою тривалістю зайняття. 

Очевидно, якщо інтенсивність надходження пакетів  наближається до швидкості 
обробки пакетів  , черга починає рости. При накопиченні максимальної місткості (реальний 
випадок), якщо    перевищить  ,  черга досягне найбільшої допустимої величини і буде 
продовжувати зростати. При переповненні накопичувача, надходження всіх наступних 
пакетів буде заблоковано. Для простоти передбачимо, що накопичувач є нескінченним  
(таке припущення ми будемо часто робити для спрощення аналізу), тоді черга при    
стає нестабільною. 

В однолінійній системі обслуговування стабільність забезпечується при .  
Важливу роль в аналізі черг відіграє параметр  =/,  який часто називають коефіцієнтом 
використання каналу або інтенсивністю навантаження. Зазначимо, що він визначається як 
відношення навантаження системи до її пропускної спроможності. Для однолінійної системи 
обслуговування, коли  наближається до одиниці або перевершує її, виникає область 
перевантаження (скупченість), затримка починає швидко зростати, і пакети, що надходять 
блокуються частіше. 

Для кількісного обговорення часу затримки, характеристик блокування і пропуску 
пакетів (фактичного числа пакетів, що проходять через систему за одиницю часу) і їх зв’язку 
як з пропускною спроможністю , так і з місткістю накопичувача, представленого на Рис. 1, 
необхідна більш докладна модель системи обслуговування.  

Найпростіша система обслуговування це черга типу М/М/1, яка є системою з 
пуассонівським вхідним потоком та показниковим розподілом часу обслуговування. Для 
такої системи досить легко отримати ймовірність стану як у випадку скінченної, так і у 
випадку нескінченної черги.  

Статичні властивості системи М/М/1, наприклад, середній час заняття, ймовірність 
блокування для скінченної черги та інші, достатньо легко можуть бути визначені, якщо 
знайдені ймовірності  pn  стану системи. За означенням  pn   –  це ймовірність того, що в 
системі знаходяться n клієнтів (пакетів в мережі з комутацією пакетів або викликів в мережі 
з комутацією каналів), включаючи клієнта, який знаходиться на обслуговуванні. 
Припускається, що система працює в постійному режимі і тому вказані ймовірності не 
змінюються з часом. 

Позначення М/М/1 запропоновано британським статистиком Д. Дж. Кендаллом. В 
загальному вигляді позначення Кендалла для системи обслуговування мала вигляд А/В/С, де 
символ А – означав розподіл на вході, В – розподіл часу обслуговування, а С – число 
обслуговуючих ліній. Зокрема, для позначення пуассонівського процесу або еквівалентного 
йому показникового розподілу застосовується символ М (Марківський процес).  

Що ж стосується системи типу М/М/m, то вона характеризується пуассонівським 
вхідним потоком, показовим розподілом часу обслуговування і числом обслуговуючих  
ліній m. Система М/G/1 характеризується пуассонівським вхідним потоком, довільним 
розподілом часу обслуговування (від слова general) і однією обслуговуючою лінією. В 
окремому випадку, система М/Δ/1 означає систему з фіксованим (детермінованим) або 
постійним часом обслуговування. Система М/М/m/m подібна до системи M/M/m, за 
виключення того, що у випадку, коли вимога при надходженні в систему виявить, що всі m 
обслуговуючих приборів зайняті, вона не надійде в систему, а втратиться [3]. Останнє 
позначення m в записі моделі вказує на максимальне число вимог, які можуть знаходитись в 
системі. Ця модель широко використовується у телефонному зв’язку. 
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Після визначення видів систем обслуговування перейдемо безпосередньо до розгляду 
поставленої задачі, а саме до визначення часу затримки проходження інформації з 
врахуванням структури мережі з комутацією пакетів. 

Вхідні потоки вимог представляються пуассонівськими вхідними процесами з 
параметрами, які задаються відповідно матрицею графа. Її елементи – інтенсивність 
надходження вимог. Вхідні потоки можуть розбиватися на класи, кожен із яких 
характеризується деякими загальними властивостями (наприклад, потік пакетів з однаковими 
джерелами та адресами, потік вимог, передача яких не вдалася з першої спроби і т.д.).  

Маршрутизація вимог здійснюється з допомогою набору ймовірностей маршрутних 
переходів. Ці ймовірності дозволяють єдиним чином описати математично широкий клас 
правил маршрутизації з ціллю дослідження часу затримки. Представимо телекомунікаційну 
мережу як мережу з чергами. 

Як відомо, середнє число вимог в системі N і час затримки T пов’язані простою 
формулою 

N T ,       (1) 
 

де λ – середня швидкість надходження вимог, тобто відношення математичного очікування 
числа вимог, що надійшло за інтервал [0, ]t , до цього інтервалу.  

Цей результат, відомий як теорема Літтла, дозволяє виражати одне середнє значення 
через інше. 

Скориставшись результатами теорії масового обслуговування і теоремою Літтла (1), 
можна обчислити середню затримку проходження інформації в мережі. 

Наприклад, середня затримка виклику в системі 
 

1 QP
T

m
 
   

,          (2) 

 

де    – швидкість обслуговування (даний параметр показує, з якою швидкістю працює  
             обслуговуючий прилад, тобто кількість викликів, що обслуговуються за одиницю  
             часу, коли він зайнятий);   

QP  – імовірність події, що вимога, яка надійшла, визначає, що в системі всі 

обслуговуючі прилади зайняті, і буде поставлена у чергу для очікування 
(визначається за формулою Ерланга);    

m – кількість обслуговуючих пристроїв [1, 4]. 
 

Застосовуючи вирази (1) і  (2), обчислимо середню кількість вимог у системі: 
 

QP
N T

m


   
 

.           (3) 

 

Аналогічно за допомогою відомих співвідношень у теорії масового обслуговування 
визначається середній час проходження керуючої інформації телекомунікаційною мережею 
залежно від різних умов. 

Для розв’язання задачі оптимізації мереж необхідно, як зазначалося, визначити 
пропускні можливості каналів мережі для передачі інформації призначеної для користувача і 
управління. При цьому повинна забезпечуватися належна якість.  
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Задача визначення пропускної можливості каналів для передачі призначеної для 
користувача інформації може бути розв’язана відомими методами теорії інформації [5]: 

•  Для дискретного каналу 

( )
max[ ( ) ( / )]
P A

C H A H A B  ,     (4) 

де      А і В – випадкові символи на вході та виході каналу;  
  Н(А) – власна ентропія джерела; Н(А/В) – ентропія зі сторони приймача. 

 

•  Для безперервного каналу звернемося до формули Шеннона: 

2log (1 )C

Ш

PC F
P

   , 

де        F  – ширина смуги каналу зв’язку;    
C

Ш

P
P

 – відношення потужностей сигналу до потужності шуму. 

Зазначимо, що в мережі часто неможливо визначити апріорний розподіл ймовірностей 
повідомлення джерела, тому традиційні параметричні алгоритми не забезпечують необхідної 
якості. Доцільно застосовувати непараметричні алгоритми обробки сигналів [6]. Для 
визначення пропускної можливості каналів для передачі інформації необхідно спочатку 
оцінити об’єм такої інформації, а потім пропускну можливість за (3) та (4). 

Нехай процес функціонування мережі в кожен момент часу t характеризується вектором 
змінних станів 1 2{ ( ), ( ),..., ( )}nx t x t x t  або функціоналом 1 2{ ( ), ( ),..., ( )}nx t x t x t . Вказані змінні є 
випадковими величинами з власними законами розподілу ( )iP x . 

Управління мережею являє собою процес приведення змінних станів мережі за вказаний 
час з початкового стану в оптимальний. 

Використовуючи термінологію теорії інформації, можна сказати, що управління 
мережею – це процес зменшення невизначеності станів мережі, що може бути чисельно 
виражено як зміна ентропії мережі при управлінні. Таким чином, ентропія визначає 
розкидання параметрів мережі в даний момент часу. 

Відомо, що середня кількість інформації при передачі сигналу рівна різниці ентропії 
розподілу ймовірностей вхідної величини до отримання сигналу і усередненій ентропії 
розподілу ймовірностей цієї величини після отримання сигналу. Таким чином, визначивши 
зміни ентропії управляючого процесу функціонування мережі за рахунок дій управління, 
можна оцінити кількість інформації, яка необхідна для отримання необхідного розподілу 
ймовірностей змінних станів мережі. 

Із основних відношень теорії інформації випливає, що кількість інформації при передачі 
x x  визначається як       

( ) ( / )I H x H x x  . 
В загальному випадку, якщо процес характеризується вектором 1 2{ ( ), ( ),..., ( )}nx t x t x t , то 

ентропія визначається як 

1 2 1 2 1... ( , ,..., ) log ( , ,..., ) ...n n nH P x x x P x x x dx dx
 

 

    . 

Оскільки реальний закон розподілу щільності ймовірності ( )P x  зарані визначити важко, 
припустимо, що ( )P x  має нормальний закон розподілу. В такому випадку ентропія 

 

2log 2 log 2H    ,      
де     – дисперсія х. 
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Відповідно, зміни ентропії визначаються наступним чином: 
 

1

1

( )( )( ) ( 1) log ... log
( 1) ( 1)

n

n

ttH t H t
t t


 

    
 

, 

 

де  1 1( ), ( 1),..., ( ), ( 1)n nt t t t      – дисперсія випадкових величин, які характеризують 
параметри мережі передачі даних в моменти часу, які фіксуються. 

Третій параметр, необхідний для розв’язання функціоналу, структура мережі, яка 
визначається виходячи з аналізу якості структурної схеми. 

Розглянемо параметри, які характеризують якість структурної схеми, представленої 
графом [7]: 

1. Зв’язаність графу дозволяє визначити наявність обривів (відсутність необхідних 
зв’язків), “висячі” вершини і деякі інші структурні недоліки функціональної схеми. 

2. Ранг елементу дозволяє розподілити елементи схеми в порядку їх значимості, що 
тут визначається тільки кількістю зв’язків даного елементу з іншими. Чим вище ранг 
елементу, тим сильніше він зв’язаний з іншими елементами схеми і тим важчими будуть 
наслідки при зміні якості його функціонування. 

3. Множина сполучень, яку можна визначити як структурний параметр, який вказує на 
те, що при видаленні елементів із системи вона руйнується, перестає існувати як єдине ціле. 
Дослідника, звичайно цікавить той мінімум елементів, знищення яких призведе  
до руйнації системи. 

Ці три параметри дозволяють кількісно оцінити якість структурної схеми, визначаючи 
оптимальну структуру мережі передачі інформації для різної кількості абонентів і спектра 
послуг, які надаються. 

Залежність часу затримки від інтенсивності надходження вимог при заданій 
продуктивності представлено на Рис. 2. Із графіку видно, що, як і очікувалося, час затримки 
передачі інформації збільшується пропорційно інтенсивності, і як наслідок для забезпечення 
величини часу затримки не більше заданого, при збільшені навантаження на систему 
передачі інформації, необхідно збільшувати продуктивність комутаційного обладнання. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Залежність часу затримки від 
інтенсивності надходження вимог 

Рис. 3. Залежність часу затримки від 
продуктивності системи передачі інформації 

 
На Рис. 3 представлена залежність часу затримки від продуктивності системи передачі 

інформації при різних інтенсивностях надходження вимог. Вказані залежності часу затримки 
від продуктивності системи передачі інформації дають можливість зробити висновок для 
практичного використання, що при підвищенні продуктивності системи передачі інформації 
до певного рівня, час затримки несуттєво залежить від інтенсивності і тому найбільш 
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ефективним засобом зниження часу затримки є збільшення продуктивності вузлів системи 
передачі інформації, а не зниження відносного навантаження на вузол. 

На Рис. 4 представлена залежність часу 
затримки від вартості (вартість визначається 
продуктивністю вузла і його функціональними 
можливостями). Цілком природно, що при 
збільшення вартості час затримки знижується. 
Проте з графіку видно, що існують області в 
яких, підвищення вартості обладнання 
призводить до незначного зниження часу 
затримки. Це відбувається тому, що вартість 
обладнання визначається не тільки 
продуктивністю, але й іншими можливостями 
вузла. При вимозі до такого параметра як час 
затримки необхідно вибирати таке обладнання, 
у якого при заданій вартості максимальна 
продуктивність. 

 

Висновок.Таким чином, при розв’язанні задачі оптимального проектування системи 
передачі інформації за критерієм мінімуму часу затримки необхідно: 

– при підвищенні інтенсивності над-ходження вимог підвищувати продуктивність вузлів 
мережі передачі інформації, а не кількість обслуговуючих пристроїв; 

– вибрати структуру таким чином, щоб при заданій інтенсивності і продуктивності було 
якомога менше транзитних ділянок; 

 – для заданої вартості вибрати обладнання з найбільшою продуктивністю. 
Наведені методи доцільно впроваджувати в системах управління сучасними 

телекомунікаційними мережами України. Вони охоплюють новітні технологічні рішення, які 
дозволяють на базі традиційного устаткування здійснювати більш ефективне управління. 
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АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ У  
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

 
Комарова Л. О. Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального 

часу. У статті пропонуються алгоритми динамічного управління потоками інформації як найбільш ефективні 
при врахуванні як імовірності занятості ліній зв’язку, так й їх фактичного стану для складання найкоротшого по 
терміновості чи достатнього по пропускній спроможності каналу між абонентами у телекомунікаційній мережі, 
що дозволяє підвищити оперативність передачі даних в умовах високого мережного навантаження. Приведений 
чисельний приклад вибору оптимального маршруту на телекомунікаційній мережі.  Розглянуто і  
проаналізовано етапи умовної та безумовної оптимізації запропонованого алгоритму. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, потік даних, алгоритм управління, мережне навантаження 
 
Комарова Л. А. Алгоритмы управления потоками данных в телекоммуникационной сети реального 

времени. В статье предлагаются алгоритмы динамического управления потоками информации, как  
наиболее эффективные при учете вероятности занятости линий связи, так и их фактического состояния для 
составления кратчайшего по срочности или достаточного по пропускной способности канала между 
абонентами в телекоммуникационной сети, что позволяет повысить оперативность передачи данных в условиях 
высокой сетевой нагрузки. Приведен численный пример выбора оптимального маршрута на 
телекоммуникационной сети.  Рассмотрены и  проанализированы этапы условной и безусловной оптимизации 
предложенного алгоритма. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, поток данных, алгоритм управления, сетевая нагрузка  
 
Komarova L. O. Algorithms of data flows management in the real time telecommunication network. The 

algorithms of dynamic management the streams of information, both most effective at an account probabilities of 
employment of flow lines, are offered in the article and their actual state for drafting of the most short-story on urgency 
or sufficient on a carrying capacity channel between subscribers in telecommunication network, that allows to promote 
the operationability of communication of data in the conditions of the high network loading.  There  is resulted numeral 
example of choice of optimum route on a telecommunication network.  There  is considered and  analysed the stages of 
the constrained and absolute optimization of the offered algorithm. 

Keywords: telecommunication network, data flows, management algorithm, network loading  
 
1. Постановка проблеми. Управління потоками даних у телекомунікаційній мережі 

(ТМ) – це процес узгодження характеристик потоків даних і характеристик засобів, які 
обслуговують ці потоки, що здійснюється шляхом встановлення таких значень параметрів 
відповідних мережевих елементів, при яких забезпечується доставка даних у мережі із 
заданою якістю обслуговування.  

В інформаційних мережах (ІМ) автоматичної системи управління застосовуються такі 
методи просторової комутації –  комутація каналів (КК) і комутація повідомлень (КП). 

Метою статті є аналіз методів просторової комутації –  комутації каналів і комутації 
повідомлень – щодо цільової ефективності, а також розгляд алгоритмів, які реалізуються 
комутаційною системою для забезпечення складання каналів, оптимальних по критерію 
швидкодії для повідомлень з певною категорією терміновості, по надійності доведення 
інформації чи по завантаженню ліній зв’язку пакетами даних. 

 
2. Методи просторової комутації. Комутація каналів – це складання наскрізного каналу 

зв’язку між абонентами; при цьому спочатку в інформаційну мережу посилається тільки 
службова (адресна) частина повідомлення, по котрій і складається для нього канал зв’язку 
(чи абонент спрямовується в чергу на обслуговування, чи получає відмову), а потім, коли 
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канал складений, по ньому посилається інформаційна частина повідомлення. По скінченні 
обміну інформацією канал комутація з каналу знімається, і вільні лінії зв’язку 
використовуються для складення інших каналів.  

Комутація повідомлень – це видача абонентом в найближчій вузол зв’язку (який його 
обслуговує) повністю всього повідомлення (чи його окремих пакетів), котре зберігається в 
буферній пам’яті даного вузла зв’язку (ВЗ), і по мірі звільнення ліній зв’язку в напрямку 
абонента – одержувача даного повідомлення воно передається суміжному ВЗ. Повідомлення, 
таким чином, “шукає” абонента, якому воно адресоване, поступово просуваючись по ІМ. 

Мережа з КК потребує в декілька разів більше каналів, а ніж мережа з КП, і 
застосовується для обміну інформацією між однотипними по виду інформації та швидкості 
передачі повідомлень абонентами. В системах з КП повідомлення вищої категорії 
терміновості проходять швидше, ефективність завантаження ІМ значно підвищується, але 
при цьому утворюються умови для “обгону” повідомленнями з меншою категорією 
терміновості повідомлень з більшою категорією терміновості.  

Для управління потоками інформації в ІМ алгоритми, що реалізує комутаційна система, 
забезпечують складання каналів, оптимальних по критерію швидкодії для повідомлень з 
певною категорією терміновості, по надійності доведення інформації чи по завантаженню 
ліній зв’язку пакетами даних.  

При комутації каналів задача управління полягає у пошуку такої сукупності ліній 
зв’язку, котра дозволяє скласти оптимальний канал на час обміну інформацією між 
абонентами. При комутації повідомлень задача управління полягає у пошуку сукупності 
ліній зв’язку, яка дає оптимальний канал при послідовному просуванні повідомлення по ІМ. 
Таким чином, при КК потрібен великий об’єм службової інформації про фактичний стан 
ліній зв’язку (вільна, занята), і витрати часу на організацію каналу можуть бути значними. 
При КП потрібне лише врахування статистичної інформації про занятість ліній зв’язку; в 
адресній частині повідомлення вказуються послідовно вузли зв’язку (чи лінії зв’язку), через 
які повинне пройти повідомлення (маршрут на ІМ). 

Для передачі повідомлень з вищою категорією терміновості в АСУ використовується 
алгоритм циркулярної передачі (“хвиля”); при цьому повідомлення видається від абонента в 
усі лінії зв’язку одночасно і розповсюджується по ІМ по усім можливим каналам. 

Перевагами “хвилевого” алгоритму передачі є наступні: 
– доведення повідомлення до абонента-одержувача за мінімальний час (оскільки один 

із повної множини каналів завжди станеться оптимальним); 
– висока надійність доведення повідомлення, що визначається імовірністю здатного 

стану хоча б одного з повної множини каналів; 
– відсутність необхідності збору службової інформації про стан ліній зв’язку і 

вирішення задачі управління рухом повідомлення по ІМ. 
Але циркулярна передача повідомлення приводить до максимального завантаження ІМ 

єдиним повідомленням.  
 
3. Алгоритм управління щодо вибору оптимального каналу передачі повідомлення. 
Нехай для ІМ відома матриця середнього часу τ передачі 1 повідомлення (пакета)  по 

кожній лінії зв’язку, тобто між n суміжними вузлами  
 

)d,d( ji :   
nnijτT


 . 
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Для передачі повідомлення між абонентами )a,a( sr  даної ІМ на множині можливих 
“управлінь” {U} (щодо складання каналу зв’язку), кожне з котрих  є вектор – ланцюг   

1nk    дуг-ліній зв’язку  між  )a,a( sr  матриці суміжності вершин-вузлів ІМ: 
 

ij n n
U u


 , 

 

де    uij – вибрана лінія зв’язку на k-й дільниці каналу, “придатне” для наявної структури ІМ, 
потрібно знайти таке (оптимальне) управління (скласти канал) 
 

, { }o o o
ijU u U U  , 

 

при якому витрати часу на передачу повідомлення між даними абонентами мінімальні: 
 

( )
( , , ) min ( ) ( )

o o
ij

o o
r s ij ijU

u U

T a a U T U u


   . 

Це – задача динамічного програмування з адитивною функцією ефекту.  
Функціональне рівняння Беллмана для етапу умовної оптимізації, адаптоване для даної 

задачі, має вигляд: 
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min ,  (1) 
 

де      )1k(
i

)k(
i d,d  – суміжні вузли зв’язку для k-ї ділянки каналу; 

1kk T,T     – “потенціали” (рівень ефекту) суміжних вузлів зв’язку для k-ї ділянки каналу; 
o
iju            – умовне оптимальне управління для k-ї ділянки каналу. 

 

Якщо для ІМ відома матриця імовірності незанятості ліній зв’язку між суміжними 

вузлами      ij n n
P p


 ,   то складання каналу з максимальною імовірністю його незанятості 

потребує пошуку такого (оптимального по даному критерію) управління Uo, при якому  
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Це – задача динамічного програмування з мультиплікативною функцією ефекту. 
Функціональне рівняння Беллмана для етапу умовної оптимізації, адаптоване для даної 
задачі, має вигляд: 
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max ,      (2) 
 

де      )1k(
i

)k(
i d,d  – суміжні вузли зв’язку для k-ї ділянки каналу; 

1kk P,P   – “потенціали” (рівень ефекту) суміжних вузлів зв’язку для k-ї ділянки каналу; 
o
iju  – умовне оптимальне управління (напрямок) для k-ї ділянки каналу. 

 
4. Приклад вибору оптимального маршруту.  Розглянемо простіший чисельний 

приклад вибору оптимального маршруту на телекомунікаційній мережі (ТМ), фрагмент якої 
умовно завданий вузлами (s1,..s9) та ділянками мережі між даними вузлами, “вагою” яких є 
час передачі повідомлення  між відповідними вузлами ТМ (Рис. 1).  
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Рис. 1. Транспортна мережа як орієнтований граф мережевого типу 

 
Для передачі повідомлення вищої категорії терміновості потрібно обрати (оптимальний) 

маршрут, для якого сумарні витрати часу на передачу повідомлення по лініях зв’язку між 
абонентами (вузлами) мінімальні. 

Для завданої ІМ складаємо напівматрицю питомих витрат часу на передачу 
повідомлення по лініям зв’язку між суміжними вузлами (Рис. 2). 

 

 
 
Аналіз похідних даних задачі свідчить про те, що множина можливих маршрутів {S} між 

початковим вузлом s1 і кінцевим вузом s9 є обмеженою (5 маршрутів), цільова функція за 
фізичним змістом (час передачі повідомлення по маршруту) є адитивною, а оптимальне 
рішення (оптимальний маршрут) повинне мінімізувати цільову функцію:  
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Тому застосовуємо метод динамічного програмування для “просторової” задачі 
оптимального управління.  
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4.1. Етап умовної оптимізації. Починається вирішення задачі вибору оптимального 
маршруту з етапу умовної оптимізації (Рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Етап умовної оптимізації 

 
Знайдемо потенціали усіх вузлів ТМ та відповідні до них оптимальні “крокові” 

напрямки, починаючі з кінцевого вузла і закінчуючи початковим.  
Присвоюємо потенціалу кінцевого вузла значення T(s9)=0.     
Тепер, користуючись похідними даними ТМ (Рис. 1), послідовно, починаючі з s8 і 

закінчуючи s1, знайдемо потенціали решти вершин (вузлів) та умовні оптимальні напрямки із 
кожного вузла, обчислюючи їх по формулі функціоналу Беллмана для адитивної функції 
ефекту (1).  Маємо:  
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На Рис. 3  знайдені значення потенціалів D заносимо (жирним шрифтом) у клітини вузів; 
відповідні до них “умовно оптимальні” і вихідні дуги  (крокові напрямки) позначаємо 
жирним шрифтом;  неоптимальні вихідні дуги (крокові напрямки) виділяємо сірим 
кольором, бо вони гарантовано не належать до оптимального маршруту і не повинні 
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розглядатися (робимо їх штриховими) на етапі безумовної оптимізації – пошуку саме 
безумовного оптимального багатокрокового управління щодо переводу об’єкта із 
початкового стану (вузла s1) в кінцевий стан (вузол s9) з максимальною ефективністю (з 
мінімальними витратами на перевід). 

Таким чином, на етапі умовної оптимізації знайдений “потенціал” початкового вузла 
ТМ, який є екстремальним значенням цільової функції, тобто дорівнює мінімальній 
протяжності оптимального маршруту. Усі похідні дані для етапу безумовної оптимізації 
містить ТМ після умовної оптимізації (Рис. 3). 
 

4.2. Етап безумовної оптимізації. Переходимо до етапу безумовної оптимізації – 
визначенню ділянок (дуг) з умовними оптимальними напрямками, які належать тільки 
оптимальному маршруту.  

Єдиний безумовний оптимальний  маршрут, який починається із вузла (вершини) s1 і 
закінчується в s9,  складає, як видно з Рис. 4, наступна послідовність умовних оптимальних 
дуг (чи інцидентих до них вузлів): 

o
13 35 57 79 1 3 5 7 9, , , , , ,S r r r r s s s s s   . 

 

 
Рис. 4. Етап безумовної оптимізації 

 
Оптимальний маршрут показний ланцюгом неперервних дуг, що з’єднує початкову і 

кінцеву вершини графу. Потенціали вершин відповідають мінімальній їх відстані від 
кінцевої вершини на оптимальному маршруті.  

Мінімальна довжина оптимального маршруту, яка є “потенціалом” початкової вершини 
T(s1), була знайдена ще на етапі умовної оптимізації.  Вона дорівнює  
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Особливістю даного методу ДП вибору маршруту, в порівнянні з евристичними 
методами аналізу потоків на мережах (Форда-Фалкерсона) та методом “гілок й границь”,  є 
одержання “вкладених” оптимальних рішень (для усіх вузлів відносно кінцевого) та його 
простота при алгоритмічній реалізації.  
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Аналогічним чином вирішується задача вибору оптимального маршруту по іншому 
критерію – наприклад, максимуму ймовірності незайнятості ліній зв’язку маршруту, тобто 
ймовірності події, що канал передачі даного маршруту буде вільним. При цьому повинна 
бути відома матриця статистичних значень зайнятості ліній зв’язку ТМ 

 

nnijq)S(Q


 , 
 

а цільова функція буде мультиплікативною формою, яка мінімізується для оптимального 
маршруту: 
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Присвоюємо потенціалу кінцевого вузла значення, оскільки він, як співмножник добутку 
(3), не може бути нулем по фізичному змісту: 

 

Q(s9)=1. 
 

На етапі умовної оптимізації обчислюємо потенціали вузлів по формулі функціоналу 
Беллмана для мультиплікативної функції (2), за допомогою яких визначаємо умовні 
оптимальні «крокові» напрямки (єдині лінії зв’язку), що виходять з даних вузлів. 

На етапі безумовної оптимізації визначаємо, починаючі з вузла s1, ділянки маршруту 
(лінії зв’язку) з умовними оптимальними напрямками, які належать тільки оптимальному 
маршруту. 

 
Висновок. Таким чином, алгоритми динамічного управління потоками інформації є 

найбільш ефективними при врахуванні як імовірності занятості ліній зв’язку, так й їх 
фактичного стану для складання найкоротшого по терміновості чи достатнього по 
пропускній спроможності каналу між абонентами. Зрозуміло, що вирішення подібних задач 
управління потоками на ІМ потребує використання управляючих обчислюваних машин в 
центрах комутації ІМ.  
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ЗНИЖЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ  
ПОМІТНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  

ДО НАЗЕМНИХ ТА ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

Кравченко Ю. В., Дубас Т. І. Аналіз основних способів зниження радіолокаційної помітності та 
можливості їх застосування до наземних та повітряних об’єктів. В роботі розглянуто основні способи 
зниження радіолокаційної помітності об’єктів. Визначені їх переваги та недоліки. Розглянуті можливості їх 
застосування до наземних та повітряних об’єктів. Показано, що максимальний ефект застосування даних 
методів буде отриманий при їх використанні в комплексі. Використання отриманих результатів дозволить 
знизити ймовірність виявлення наземних та повітряних об’єктів, а тим самим підвищити ефективність їх 
застосування.  

Ключові слова: радіолокаційна помітність, ефективна площа розсіювання, радіолокаційна станція, 
радіопоглинаючі покриття 

 
Кравченко Ю. В., Дубас Т. И. Анализ основных способов снижения радиолокационной заметности и 

возможности их приложения к наземным и воздушным объектам. В работе рассмотрены основные способы 
снижения радиолокационной заметности объектов. Определены их преимущества и недостатки. Рассмотренные 
возможности их применения к наземным и воздушным объектам. Показано, что максимальный эффект 
применения данных методов будет получен при их использовании в комплексе. Использование полученных 
результатов позволит снизить вероятность выявления наземных и воздушных объектов, а тем же повысить 
эффективность их применения.  

Ключевые слова: радиолокационная заметность, эффективная площадь рассеивания, радиолокационная 
станция, радиопоглощающие покрытия 

 
Kravchenko Yu. V., Dubas T. I. An analysis of basic methods of decline of radiolocation noticeableness and 

possibility of their appendix is to the surface and air objects. The basic methods of decline of radiolocation 
noticeableness of objects are in-process considered. Their advantages and defects are certain. The considered 
possibilities of their appendix are to the surface and air objects. It is shown that the maximal effect of application of 
these methods will be got at their use in a complex. Drawing on the got results will allow to bring down probability of 
exposure of surface and air objects, and to promote efficiency of their application the same.  

Keywords: radiolocation noticeableness, effective area of dispersion, radiolocation station, electromagnetic wave 
absorbing coating   

 
Вступ. Постановка задачі.   На даний час велика увага приділяється розробці наземних 

та повітряних об’єктів з зниженою радіолокаційною помітністю. Помітність об’єктів для 
засобів радіолокаційної розвідки прийнято оцінювати величиною ефективної площі 
розсіювання (ЕПР) [1]. Технологія зниження ЕПР полягає у зниженні її величини з одиниць 
до сотих квадратного метра. Суть полягає у використанні способів, що забезпечують під час 
взаємодії з електромагнітною хвилею поглинання, розсіювання та інтерференцію її енергії 
або відбивання її у напрямку, не направленому на радіолокаційну станцію (РЛС) [2...5]. 

Метою статті є проведення аналізу існуючих способів зниження радіолокаційної 
помітності об’єктів та визначенні можливостей їх застосування до наземних та повітряних 
об’єктів. 

 
Аналіз основних шляхів зниження радіолокаційної помітності. Зниження 

радіолокаційної помітності може здійснюватися наступними основними шляхами,  
що приведені в порядку збільшення їхньої ефективності та зменшення ціни їх  
реалізації  [2, 3, 5...7]:  
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– пасивна компенсація (пасивне гасіння) [2, 8, 9], яка більш відома, як підключення 
           комплексного навантаження до відбиваючого об’єкта [5]; 

– активна компенсація (активне гасіння) [2, 8, 9]; 
– використання протирадіолокаційних покриттів; 
– використання маловідбиваючих форм або протирадіолокаційний шейпінг, що полягає 

           в конструюванні форми об’єкта з метою досягнення мінімальної величини ЕПР. 
 
Пасивна компенсація (пасивне гасіння) радіохвиль.  Основна ідея методу полягає у 

тому, що для компенсації ЕПР якогось джерела луна-сигналу необхідно утворити інше 
джерело луна-сигналу, амплітуду та фазу якого можна підібрати таким чином, щоб 
компенсувати (загасити) ЕПР першого джерела [2]. 

Пасивне гасіння відноситься до методів зниження ЕПР які передбачають введення 
вторинного (допоміжного) розсіювача з метою компенсації відбиття від основної цілі. Ціль з 
розсіювальним елементом називається навантаженим тілом, і, навпаки, „гола” ціль 
називається ненавантаженим тілом. Ось чому, даний метод є відомим також під назвою 
імпедансного навантаження [2]. 

На Рис. 1 зображений об'єкт D з отвором зв'язку S, навантажений комплексним опором. 
Об'єкт опромінюється передавачем А, прийом перевипромінених радіохвиль здійснюється в 
точці В. Вторинне поле в точці прийому В може бути представлене як результат 
суперпозиції двох полів. Одне з них являє собою поле не навантаженого об'єкта, а друге - 
поле навантаженого отвору S. Слід зазначити, що через малу площу отвору S загальна 
конфігурація об'єкта може вважатися незмінною. 

 

 
 

Рис. 1.  Об'єкт D з отвором зв'язку S 
 

Поле розсіювання отвору S визначається формою отвору і параметрами 
навантажувального імпедансу. Регулюванням цих параметрів можна змінювати розподіл 
амплітуди і фази перевипромінюваного щілиною поля і, як наслідок цього, досягати 
необхідного зниження результуючого поля в точці прийому. 

Очевидно, що для реалізації методу пасивного гасіння радіохвиль необхідно мати 
великий обсяг інформації про загрози та про саму ціль, наприклад [2]: 

– частота РЛС противника; 
– поляризація РЛС противника; 
– напрямок на РЛС противника; 
– моностатична ефективна площа цілі об’єкта маскування у напрямку на  

           загрозу (РЛС противника). 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 21 

Активна компенсація (активне гасіння) радіохвиль.  Активне гасіння являє собою 
удосконаленням методу пасивного гасіння з метою забезпечення зниження ефективної площі 
цілі у динамічній загрозливій обстановці. Активне гасіння – це, насамперед, технологія, яка 
забезпечує обробку та перевипромінювання сигналів загрозливих РЛС. Обробка падаючих на 
ціль сигналів полягає в тому, що за допомогою комп’ютера параметри відповідних 
електричних кіл, які знаходяться всередині, наприклад, носія зброї, налагоджуються у такий 
спосіб, що перевипромінені сигнали компенсують первинні (таким чином, джерелом енергії 
“відбитих” сигналів є сигнали самих радіолокаційних станцій противника). Даний спосіб 
компенсації ЕПР є відомим також як “активне навантаження” [2, 9].  

Як правило розрізнюють всього два способи активного гасіння:   повністю активне 
гасіння   та  напівактивне гасіння. 

 

1) Повністю активне гасіння: електрична мережа гасіння (компенсації) приймає, 
підсилює, ретранслює зондувальний сигнал радіолокаційної станції противника таким 
чином, що сам сигнал постає протифазним до моностатичної ЕПР об’єкта. Амплітуда, фаза, 
частота та поляризація сигналу, який формується даною мережею, можуть бути налагоджені 
для забезпечення компенсації параметрів зондувального сигналу радіолокаційної станції 
противника. Дані параметри постійно змінюються за часом. 

 

2) Напівактивне гасіння: електрична мережа гасіння (компенсації) не підсилює 
прийнятий зондувальний сигнал РЛС противника, але керований атенюатор та керований 
фазообертач, які входять до складу зазначеної мережі, дозволяють ретрансльованому 
сигналу компенсувати незначні зміни параметрів прийнятого сигналу.  

Метод потребує наявності передавальних пристроїв та антенно-фідерних систем для 
перекриття очікуваних секторів загрози, частот РЛС, щільності потужності падаючих 
сигналів та їх поляризації. Знання напрямку на радіолокаційну станцію противника є не 
менш важливим ніж знання власної моностатичної ЕПР об’єкта прикриття. Напівактивні 
системи не є дуже складними з точки зору апаратних засобів, але використовують такі 
пристрої підналагодження як керовані елементи антенно-хвильовідної техніки, розподільчі 
пристрої, а також, комп’ютер з відповідними базами даних.  

 
Протирадіолокаційні покриття.  Це матеріали (зі спеціальними фізичними та 

хімічними властивостями), які призначені для нанесення на об’єкти, що маскуються, з метою 
зниження ЕПР чи спотворення характеристик відбитого поля [11].  

Існують наступні види протирадіолокаційних покриттів: інтерференційні та поглинаючі 
[3, 4, 7, 10, 11]. 

Принцип дії інтерференційних покриттів оснований на зниженні інтенсивності 
перевипромінюваної енергії за рахунок взаємодії двох і більше когерентних пучків 
електромагнітних хвиль, що пройшли різні шляхи розповсюдження від об’єкта до приймача 
РЛС. В результаті взаємодії різних пучків утворюється просторова інтерференційна картина. 
Тому можливе послаблення відбитих сигналів у напрямках, що збігаються з мінімумами 
інтерференційної картини [10, 11]. 

В інтерференційному покритті матеріал і структура покриття вибираються так, щоб 
падаюча і відбита хвилі взаємно компенсували один одного (Рис. 2). 

Принцип дії поглинаючих покриттів оснований на використанні ефекту перетворення 
енергії падаючих електромагнітних хвиль в теплову або інші види енергії. Явище 
інтерференції хвиль має другорядний характер.  
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Рис. 2.  Принцип дії інтерференційного покриття 
 
Матеріал поглинаючого покриття вибирається з умови забезпечення повного поглинання 

в ньому падаючих хвиль та відсутності відображення останніх від границі розподілу 
середовищ [10].  

Рекомендується покривати поглиначами гострі ребра, двогранні і тригранні відбивачі і 
всі поверхні малої кривизни перпендикулярні напрямку падаючої хвилі [5, 6]. 

Також з метою збільшення площі "зіткнення" радіопоглинаючого покриття з падаючою 
електромагнітною хвилею на практиці широко поширені покриття з так званими  
"геометричними неоднорідностями" (Рис. 3) [3]. Ці покриття характеризуються тим, що їхня 
структура являє собою періодично повторювані нерівності у вигляді пірамід, чи конусів 
нерегулярних структур.  

 
 

 

 

 

а)   б) 
 

Рис. 3.  Поглинаючий матеріал шиповидної форми 
а  –  зовнішній вигляд;    б  –  розсіювання радіохвилі 
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Використання маловідбиваючих форм. Використання цього методу для зниження ЕПР 
означає, наскільки це можливо, виключення [6, 12]: 

– великої чи малої кривизни металевих поверхонь (особливо тих, які перпендикулярні 
найбільш небезпечним напрямкам), двогранних і тригранних відбивачів типу кутових 
відбивачів, що дають дзеркальне відбиття; 

– різких неоднорідностей поверхні; 
– наявності порожнин, оскільки при визначених кутах падіння ЕПР порожнини набагато 

перевищує ЕПР плоскої пластини. 
Основною ідеєю методу є створення такої геометричної форми об’єкта, яка має діаграму 

зворотнього розсіювання з вузькими пелюстками, максимальне значення яких досягається 
при кутах, що направлені в сторону від напрямку на РЛС.  

 

На основі вищесказаного можна сформулювати ряд принципів, яких необхідно 
дотримуватися при створенні обрису мало відбиваючого об’єкта [1]:  

– для підвищення радіолокаційної прихованості об’єкти треба компонувати з елементів 
з мінімальною шириною діаграми зворотнього розсіювання; 

– при створенні малопомітних для РЛС об’єктів необхідно використовувати елементи з 
мінімальним значенням ЕПР та мінімізувати число відбивачів. Перш за все 
необхідно уникати використання взаємно-перпендикулярних поверхонь, які 
утворюють кутові відбивачі; 

– взаємне розташування елементів, з яких складається складний об’єкт, повинно 
мінімізувати число напрямків, на які можуть суміщатися головні пелюстки діаграми 
зворотнього розсіювання. А якщо такого зміщення не уникнути то потрібно 
мінімізувати ЕПР елементів по цим напрямкам. 

 
Можливості застосування способів до наземних та повітряних об’єктів. Типові 

наземні та повітряні об’єкти мають розміри у сотні довжин хвиль та на їх поверхні можуть 
існувати десятки, якщо не сотні, джерел луна-сигналів (“блискучих точок”). Істотно, що не 
зовсім практично конструювати прилади пасивного гасіння для кожного із цих джерел. Крім 
того, пасивне гасіння може навпаки привести до збільшення ЕПР при невеликій зміні 
частоти або кута спостереження.  

У випадку активного гасіння випромінений радіосигнал повинен мати таку амплітуду і 
фазу, щоб погасити (скомпенсувати) відбиту енергію. Це, в свою чергу, припускає, що ціль 
повинна бути настільки “розумною”, щоб вираховувати кут падіння, інтенсивність, частоту 
та форму падаючої на неї хвилі. Вона також повинна бути достатньо “розумною”, щоб 
настільки швидко знати (вираховувати) свої радіолокаційні характеристики (тобто 
характеристики своєї ЕПР) для конкретної специфічної довжини хвилі та кута падіння, щоб 
генерувати належну форму (амплітуду) радіохвилі та частоту. Це означає, що така система 
повинна бути також настільки адаптивною, щоб формувати та випромінювати радіоімпульс 
необхідної амплітуди та фази у необхідний час.  

Ясно, що відносні труднощі активного гасіння зростають з ростом частоти тому, що у 
цьому випадку центри розсіювання фазуються, а також дефазуються при менш примітних її 
змінах. Крім того, на цих частотах діаграми розсіювання постають більш складними. Таким 
чином, активне гасіння найбільш доцільне для зниження ЕПР на низьких частотах, де 
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використання поглиначів та шейпінгу стає дуже складним, а діаграми розсіювання 
(моностатичні ЕПР) мають широкі пелюстки [2]. 

Використання методів активного та пасивного гасіння радіохвилі для повітряних 
об’єктів ускладнюється через їх вузькосмуговість і необхідність використання комбінацій 
щілин для розширення діапазону, а також необхідність розміщувати на об'єкті щілини та 
отвори, що суттєво погіршують аеродинамічні властивості об'єктів. Ці методи також не 
дають бажаних результатів внаслідок великої амплітуди коливань і тангажу обєкта при 
польоті, що суттєво при цьому методі, оскільки діапазон кутів падіння хвилі у цьому випадку 
значно розширюється.  

Використання інтерференційних покриттів до наземних показує, що в напрямку падіння 
хвилі перевипромінювання відсутнє. Однак в інших напрямках інтенсивність відображених 
сигналів може бути велика. Це є недоліком, який обмежує застосування інтерференційних 
покриттів при вирішенні задачі радіолокаційного маскування. 

Другим недоліком інтерференційних покриттів є їх недостатня широкосмуговість. 
При застосуванні поглинаючих покриттів матеріал покриття повинен забезпечувати 

плавну зміну діелектричної та магнітної проникності, що забезпечують повне проникнення 
падаючих хвиль в покриття. Ці зміни повинні відбуватися на інтервалі, що більший за 
довжину хвилі, а це означає, що покриття буде мати велику товщину, а відповідно і масу, що 
не завжди задовольнятиме технічні вимоги як до повітряних так і до наземних обєктів. 

Існуючий аналіз можливостей застосування протирадіолокаційних покриттів у випадку 
зниження радіолокаційної помітності повітряних об’єктів показує, що всі відомі покриття не 
стійкі до динамічних навантажень і температурних впливів, не відповідають вимогам за 
товщиною та масою, а найголовніше, дуже дорогі та складні у виробництві [1, 3, 11]. 

Шляхом протирадіолокаційного шейпінгу при геометричній формі об’єкта овальної чи 
конічної форми можна досягти незначного зниження ЕПР, бо в цьому випадку це досягається 
за рахунок зниження геометричних розмірів, а саме радіуса основи і кута при вершині 
конуса, що не завжди можливо, а також за рахунок спрощення профілю бічної складової 
конуса і зменшення радіуса заокруглення нижньої крайки і вершини конуса [6]. 

Необхідно зазначити, що для створення малопомітних об’єктів у широкому ракурсі 
опромінення, на етапі проектування використовується процедура протирадіолокаційного 
шейпінгу, а потім, якщо мало помітність, яка вимагається не досягнута, використовувати 
протирадіолокаційні покриття. При цьому можна досягти зменшення ЕПР на  
величину порядка 40 Дб, що дає змогу зменшити ймовірність виявлення об’єкта, 
а тим самим підвищити ефективність його застосування і зменшити витрати на проведення 
маскувальних заходів. 

 
Висновки.  Проведений аналіз основних шляхів зниження радіолокаційної помітності 

показав, що найбільш ефективним та економічно доцільним методом зниження 
радіолокаційної помітності є використання мало відбиваючих форм. Хоча застосування 
даного методу до повітряних об’єктів потребує подальшого його вивчення та аналізу, 
оскільки невідомо як зміна геометричної форми об’єкту вплине на його властивості 
(аеродинаміка, стійкість до навантажень та ін.). Для підвищення радіолокаційної 
прихованості наземних та повітряних об’єктів найбільш доцільне комплексне використання 
запропонованих методів, що дасть змогу досягти максимального ефекту. 
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DEVELOPMENT OF MODULATION FORMATS IN OPTICAL FIBER 
COMMUNICATION CHANNEL 

 
Розорінов Г. М., Аймен Фендри Мохамед, Скрильов В. Ю. Розвиток форматів модуляції у 

волоконно-оптичних каналах зв’язку. Аналізуються оптичні формати модуляції, що дозволяють збільшити 
швидкість передачі інформації в телекомунікаційних DWDM системах, без істотних спотворень сигналу із-за 
нелінійностей і різних видів дисперсії. Використання амплітудної модуляції не дозволяє збільшувати 
спектральну ефективність, яка є єдиним шляхом збільшення швидкості передачі в  майбутніх 
телекомунікаційних мережах. Перспективно використовувати формат PSBT і багаторівневі формати в DWDM 
системах. Вони дозволяють збільшувати спектральну ефективність і стійкість до різних видів дисперсії в 
оптоволокні.   

Ключові слова: амплітудна модуляція, щільне хвильове мультиплексування, цифрова волоконно-оптична 
передача, модуляція зсувом фази, формат модуляції 

 
Розоринов Г. Н.,  Аймен Фендри Мохамед, Скрылев В. Ю. Развитие форматов модуляции в 

волоконно-оптических каналах связи. Анализируются оптические форматы модуляции, позволяющие 
увеличить скорость передачи информации в телекоммуникационных DWDM системах, без существенных 
искажений сигнала из-за нелинейностей и различных видов дисперсии. Использование амплитудной модуляции 
не позволяет увеличивать спектральную эффективность, которая является единственным путем увеличения 
скорости передачи в  будущих телекоммуникационых сетях. Перспективно использовать формат PSBT и 
многоуровневые форматы в DWDM системах. Они позволяют увеличивать спектральную эффективность и 
устойчивость к различным видам дисперсии в оптоволокне.   

Ключевые слова: амплитудная модуляция, плотное волновое мультиплексирование, цифровая волоконно-
оптическая передача, модуляция сдвигом фазы, формат модуляции 

 
Rozorynov G. N., Aymen Fendri Mohamed, Skryl'ov V. Yu. Development of modulation formats in optical 

fiber communication channel. We analyze optical modulation formats allowing to increase information bit rate in 
telecommunication systems based on DWDM without essential signal distortion because of non-linearity and different 
types of dispersion. Usage of amplitude modulation prevents increase of spectral efficiency, which will be the only way 
for future telecommunication networks to increase total rate of transmission. It is perspective to use PSBT format and 
multilevel formats in DWDM networks. They allow to increase spectral efficiency and stability to different types of 
dispersion in optical fiber. 

Keywords: amplitude shift keying, dense wavelength division multiplexing, digital fiber transmission, phase shift 
keying, modulation format   

 
I. Introduction. There are two ways to make telecommunication systems more effective. They 

are based on dense wavelength division multiplexing (DWDM): reduction of distance     between 
channels and increase of channel rate  R  [1, 2]. 

The second way is more cost-effective because the increase R   leads to reduction of cost of  
information unit. At current rates the increase of channel rate in four times reduces cost of 
information unit in 2,5 times, so as while fixed value of     increases distance between channels, 
reduces requirements to stability of emission wavelength of lasers and spectral characteristics of 
multiplexers. 

However, along with mentioned advantages, increase of information bit rate is followed by 
growth of distortions of digital signals in communication line. Particularly, distortions caused by 
chromatic dispersion grow in proportion to square of channel bit rate  2R , distortion because of 
impact of polarization mode dispersion (PMD) at first approximation are proportional to the first 
stage of channel bit rate  R . Noise power is also proportional to bit rate. Thus with increase of bit 
rate it is necessary to move on to transmission formats that are less sensitive to dispersion and non-
linear distortions [3...6]. 

The purpose of the work is the research of modulation formats allowing to increase information 
bit rate without essential distortions of signal because of non-linearity and different types of 
dispersions. 
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II. Main part. Spectral efficiency 훾 is a numeric measure of efficiency for usage of operating 
spectrum of DWDM telecommunication networks for data transmission, determined as ratio of 
channel bit rate  R   to distance between DWDM channels     (Fig.1):  

 

R


 	.	       (1) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

At fixed width of operating spectral range    used for signal transmission, maximal total rate 
ΣR , which equals product of channel rate R  and channel number 푛, is determined as: 

 

Σ Δ R  .       (2) 
 

Therefore, it is necessary to raise  ΣR   spectral efficiency for increase. To reach that it is 
possible to either reduce distance between channels     or raise channel rate  R . Also it is possible 
to reach the increase  ΣR   with the help of enlargement of spectral range   , in other words by 
addition new channels on new frequencies, but this is not always possible, because spectral line of 
DWDM networks can be limited by the type of used amplifiers or by any other reason. 

The most often used modulation formats can be divided by type of electromagnetic wave that is 
used for modulation. It is formats in which for the information mapping amplitude modulation is 
used (ASK – Amplitude Shift Keying) and phase modulation is used (PSK – Phase Shift Keying). 
Herein it is necessary to remember, that range of formats using amplitude modulation include some 
phase modulation that doesn't carry any information. 

Meanwhile, multilevel formats are already used in radiotechnics. Information in such formats is 
displayed both as amplitude (intensity), and as phase of electromagnetic wave. Modulation, used in 
formats of such type is sometimes called quadrature modulation. Such formats are often denoted as 
ASK-PSK.  

The most popular amplitude formats are binary formats, which have two informative values of 
power matching on/off state of transmitter. So these formats are often denoted as OOK (On/Off 
Keying). In optic networks all phase modulation formats use differential (phase shift keying) 
modulation, so as in optical range it is unpractical to identify absolute value for phase of light 
carrier of received signal. So information is embedded in relative phase shift of carriers of two 
consecutive pulses. This phase shift has to be transformed in amplitude modulation with the use of 
optic time delay lines and interference. The appropriate denotation for these formats is  – DPSK 
(Differential Phase Shift Keying). 

From theoretical point of view fiber-optic systems can be considered as classical band systems, 
which are applicable to well-developed for classical radiocommunication modulation theory. The 
difference between optic and radio-microwave systems lies in the range of carrying frequencies 
(~200 THz against few MHz or GHz) and in characteristics of components able to generate or 
modulate signals in these ranges, and also in characteristics of diffusion medium  -  optic fiber in 
case of optic networks.    

On Fig. 2,a   we can see the formation scheme for signal with the help of phase modulator, and 
on Fig. 2,б   – the formation scheme using Mach-Zehnder modulator with equal intensity levels of 
“1” and “0” symbols.  

If information lies in phase change from symbol to symbol (Table 1), then signal that operates 
phase modulator has to be previously transformed.  

 
Fig. 1. Schematic layout of optic channels in operating frequency range 
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Matching of phase values of two sequent  

impulses with transmission symbol 
 

Table 1 

1  2  Symbol 
0 0 0 
0   1 
  0 1 
    0 

 

For example, in Table 2 it is shown that   0 1c     and coding is made by second method. It 

means that current bit of code  c k   equals 1, if message bit  m k    matches with previous bit of 

code  1c k  , otherwise   0c k  . 
 

Formation of differential DPSK signal Table 2 
Discretization 
parameter, k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Information signal, 
m(k)   1 1 1 0 0 1 0 0 

Differential signal, 
c(k) 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

Phase shift,   k          0 휋 0 0   
 

Then the coded sequence  c k   transforms into phase shift sequence  k , where informative 
"one" is represented by phase shift on  , and "zero" is zero phase shift. In detection process 
received signal is compared with reference signal, which represents delayed on one bit received 
signal. This operation can be made, for example, by passive all-fiber Mach-Zehnder interferometer, 
where delay time in one shoulder is bigger than delay time in other shoulder on one bit period. 
Therefore, during each bit interval the phase of received symbol is being compared to the phase of 
previous symbol. If they match, then the informative "1" is being detected, but if phase difference is 
equal 휋, then logical "0" (Table 1).  

Usage of two parallel operating photodiodes  in the receiver allows to reduce probability of 
mistake occurrence and increase receive sensitivity on about 3 dB. On 40 Gbit/s bit rate it is 
possible to transmit DPSK signals on long distances with less losses, than signals of other formats. 
However, this requires expensive terminals.  

There is one more way to increase bit rate in DWDM systems. It is usage of such named 
DuoBinary Transmission (DBT). This is transmission of signals with three levels: +1, 0, -1.  One of 
the variety of such transmission is Phase Shaped Binary Transmission (PSBT), it is highly 

 
Fig. 2. Formation scheme of binary signal with the help of phase modulator 

(a) and with the help of Mach-Zehnder modulator (б) 
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recommended for DWDM systems. PSBT signals have narrower spectrum in comparison with RZ 
and NRZ signals. These signals are formed with the help of coding schemes with levels +1, 0, -1, 
which have different phase shift  (Fig. 3). 

 

 Fig. 3. Constellation diagram of three symbol signals:     а – DBT,    b – PSBT; 
   ,   E    –   magnitude and phase of electric field strength accordingly 

 
System with PSBT is around 3 times more stable to chromatic dispersion than NRZ or DBT 

formats. Phase shift  in PSBT also helps to reduce negative effect of inter-channel non-linear 
effects on 40 Gbit/s rate. Usage of such format increases sensibility of photoreceiver and also 
doesn't reduce the difference of levels of detected signals while usage of ordinary binary 
photoreceivers [7]. 

Usage of ASK formats with permanent growth of transmission data volume prevents from 
further increase of carrying capacity of transmission line, because modulation frequency of electric 
signal is limited by value 40 Gbit/s. Moreover, high-rate binary modulation is characterized by low 
spectral efficiency and low dispersion tolerance.  

To some extent these problems can be solved by multilevel coding of signals, for example, 
four-level in formats ASK and PSK (or, in particular, QPSK – Quaternary Phase Shift Keying). 
However, realization of four-level scheme is relatively complex.  

Increasing number of signal levels leads to worse matching by receiver because of bad 
expansion of eye diagram. For example, the eight-symbol mixed amplitude-phase format ASK-
QPSK was considered in the work [8]. This format is a mixture of two-level amplitude format ASK 
and four-level phase format QPSK. On Fig.4 we can see 8 symbols of signal (A, В, С, D, a, b, c, d) 
of format ASK-QPSK.  

 
Fig. 4. Constellation diagram of eight symbols ASK-QPSK signal; 

      1 2,E E   –  magnitudes of electric field strength,       –  phase of electric field strength  
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One symbol represents 3 bits of information, so bit rate appears to be 3 times more than symbol 
rate. Signal has 2 levels of amplitude 1 2,E E   and  4 values of phase 0,  / 2,  ,  3 / 2   .   The 
receiver technology is shown on Fig. 5.  

 

 
 

Bicyclic Mach-Zehnder  modulator that doesn't create chirp modulates phase of continuous 
light wave, that gets out of laser diode forcing it to take a value of  0 or  . 

Optic phase modulator adds phase shift of  0 or / 2 . Thus four phase values appear. The next 
stage is NRZ or RZ modulation. Bicyclic Mach-Zehnder modulator is required for NRZ 
modulation, when the second modulator transforms NRZ signal into RZ signal. Power decreases to 
zero value on bounds of RZ-QPSK bit, so this signal is more stable to chromatic dispersion than 
NRZ-QPSK signal (proved by experimental results).    

 

III. Conclusion. Despite growth of capacity of transmitted data in fiber, ASK remains the 
major modulation format, because of its simple realization and low cost of transmit/receive 
equipment. But usage of amplitude modulation prevents increase of spectral efficiency  , and 
increase   will be the only way for future telecommunication networks to increase total rate of 
transmission.  

It is perspective to use PSBT format and multilevel formats in DWDM networks. They allow to 
increase spectral efficiency and stability to different types of dispersion in optical fiber. 
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Fig. 5. ASK-QPSK former 
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РЕСУРСНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ «СІТЬОВОГО» ТИПУ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
Міщенко А. В., Дробик О. В. Ресурсна оптимізація циклічних процесів “сітьового” типу 

функціонування авіатранспортної інфраструктури.  Розглянуті задачі та алгоритми ресурсної оптимізації 
циклічних процесів “сітьового” типу функціонування авіатранспортного комплексу. Отримані оптимальні 
значення компонент плану розподілу ресурсу по завданнях. Приведений алгоритм процедури спрямованого 
пошуку стаціонарної точки “сідла” функції Лагранжа. Показано забезпечення доцільності плану розподілу 
«сітьового» ресурсу авіатранспортного комплексу по різнорідних операціях процесу функціонування 
авіатранспортної інфраструктури. 

Ключові слова: авіатранспортний комплекс, авіаінфраструктура, цільова ефективність, інтерполяція, 
аналітичний метод, система масового обслуговування, ресурсна оптимізація 

 
Мищенко А. В., Дробик А. В. Ресурсная оптимизация циклических процессов “сетевого” типа 

функционирования авиатранспортной инфраструктуры. Рассмотрены задачи и алгоритмы ресурсной 
оптимизация циклических процессов “сетевого” типа функционирования авиатранспортного комплекса. 
Получены оптимальные значения компонент плана распределения ресурса по заданиям. Приведен алгоритм 
процедуры направленного поиска стационарной точки “седла” функции Лагранжа. Показано обеспечения 
целесообразности плана распределения “сетевого” ресурса авиатранспортного комплекса по разнородных 
операциях процесса функционирования авиатранспортной инфраструктуры. 
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on tasks are got. An algorithm over of procedure of the directed search of stationary point of “saddle” of Langrangian is 
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І. Вступ. На сьогодення забезпечення доцільності плану розподілу “сітьового” ресурсу 
авіатранспортного комплексу по різнорідних операціях процесу функціонування 
авіатранспортної інфраструктури України є актуальною науковою задачею. Задачі даного 
класу відносяться до основних задач менеджменту –  наукової організації складних процесів  
по критерію максимально ефективного функціонування системи за призначенням [1]. 
“Внутрішні” технологічні процеси щодо утворення системної функції за змістом є 
перетворенням певного виду ресурсів і поділяються на поточні та циклічні. 

 
ІІ. Процеси сітьового типу. Розглянемо циклічний “складний” процес сітьового типу, 

наприклад – реалізацію цільової комплексної програми (ЦКП) створення інформаційної 
безпеки авіатранспортного комплексу (АТК), основними (для спрощення) заходами якої є: 

z1 – проектування АТК (визначення основного ресурсу повітряних суден та елементів 
інфраструктури);  

z2 – визначення районів розташування, підготовка об’єктів інфраструктури для 
розгортання елементів АТК; 
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z3 – випробування зразків основного ресурсу ПС та ресурсу забезпечення проекту 
АТК; 

z4  – підготовка персоналу, ввід в експлуатацію елементів інфраструктури;  
z5 – виробництво (постачання) та ввід в експлуатацію основного ресурсу повітряних 

суден АТК. 

Основою програмно-цільового методу створення АТК є графічна логіко-часова модель 
даного процесу – сітьовий граф типу “гамак”.   

Приклад такого графу наданий на Рис. 1,  де:     
t  –  вісь часу; 

)zz( 51   – дуги, що надають оперативні завдання (заходи) процесу (відповідними 
значеннями трудомісткості ω, ресурсу y, тривалості τ),  причому  проекцією на вісь часу – 
тривалість виконання оперативного завдання, а напрямком – умови послідовності виконання 
завдання згідно логічній структурі процесу; 

A, B, C, D –  вершини, що надають стани (етапи), які пов’язані зі скінченням 
виконання попередніх завдань (операцій) та перевіркою умов початку виконання наступних 
завдань процесу. 

 
Рис. 1. Приклад графічної логіко-часової моделі складного процесу “сітьового” типу  

 
Аналітичною логіко-математичною моделлю, що відповідає моделі-графу процесу [2], є 

матриця «шляхи – операції» (структурна матриця процесу) 
 

nmijnm vV
  ,        

 

де елемент матриці приймає значення: 
 

1vij  , якщо і-му шляху належить j-та операція; 

0vij   – у протилежному випадку . 
 

Для даного прикладу (Рис. 1) структурна матриця графу надається таблицею (Табл. 1), де  
, 1,iway i m  – шляхи графу, тобто можливі ланцюги дуг, що з’єднують початкову та 

кінцеву вершини графу. 

C 

B 

τB 
τC 

D 
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TS 

t 

z1(ω1y1τ1) 
z3(ω3y3τ3) 
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Для   даного   прикладу   множина  
шляхів (m=3) є  

1 1 4

2 1 3 5

3 2 5

, , , ;

, , , , , ;

, , , .

way z z A B D

way z z z A B C D

way z z A C D

 

 

 

 

 

Якщо відома трудомісткість завдань – 
n,1j,ωΩ j  , 

то для деякого плану розподілу “спеціалізованих” ресурсів забезпечення [3] по операціях 
процесу  

n,1j,yY j    
 

тривалість шляхів складе відповідно  
 

 
1 1

( ) , 1,
n n

j
i ij j ij

j j j

T Y v v i m
y



 

 
      

 
  , 

 

тривалість процесу (як тривалість “критичного” шляху) – 
 

 m,1i),Y(T)Y(TS ii
 max   

і витрати ресурсів – 





n

1j
jy)Y(YS . 

 

ІІІ. Задачі ресурсної оптимізації складних процесів. Виникає дві наступні 
інтерпретації задачі ресурсної оптимізації складного процесу сітьового типу для 
спеціалізованих ресурсів забезпечення – пряма й обернена, змістова й формальна постановка 
яких аналогічна  до розглянутих для лінійних процесів [4]. Але евристична умова 
оптимальності розподілу ресурсів як “критичність” усіх шляхів сітьового графу (коли шляхи 
мають однакову тривалість, тобто відсутні “очікування”)  потребує розробки спеціальних 
ітераційних методів нелінійного програмування “попарної корекції” (ПК) для вирішення 
даних задач. 

Обернена задача – на множині планів розподілу спеціалізованого ресурсу сил по 
завданнях {Y} складного процесу сітьового типу, кожний з котрих n,1j,yY j   

задовольняє умову обмеження на припустиму тривалість процесу TS (критерій придатності)  
 

  m,1i,TS
y
ω

vτv)Y(T
n

1j

n

1j j

j
ijjiji 










 

 

,     (1) 

 

знайти такий (оптимальний) план – вектор n,1j,yY o
j

о  , що мінімізує чисельний склад 

ресурсу сил – 





n

1j

o
j}Y{

o y)Y(YS)Y(YS min .    (2) 

Табл. 1 
Vmxn z1 z2 z3 z4 z5 
way1 v11=1 v12=0 v13=0 v14=1 v15=0 
way2 v21=1 v22=0 v23=1 v24=0 v25=1 
way3 v31=0 v32=1 v33=0 v34=0 v35=1 
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Оскільки ліві частини системи рівнянь-обмежень (1) є сімейством функції – опуклих 
нелінійних форм, а цільова функція (2) – лінійною формою (граничний випадок 
нелінійності), то задача може бути вирішена аналітичним методом – методом невизначених 
множників Лагранжа (НМЛ). Оскільки в системі (1) m рівнянь-обмежень, то вектор НМЛ 
буде мати вигляд [5]: 

m,1i,λΛ i  . 
 

Складаємо функцію Лагранжа – 
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Умови існування стаціонарної точки (“сідла”) функції Лагранжа: 
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На жаль, дана система алгебраїчних рівнянь є трансцендентною до компонент рішення 
(Y,Λ). Але рішення може бути знайдене ітераційною процедурою спрямованого пошуку 
стаціонарної точки “сідла” (Yo,Λo) функції Лагранжа за допомогою направляючого вектору 
частинних похідних – 
 

m,1i,
λ
Φ;n,1j,

y
Φ)Λ,Y(V

ij









 .    (5) 

 

Оскільки точка (Yo,Λo) функції Лагранжа є стаціонарною, тобто в її околі функція ні 
зростає, ні зменшується, то її частинні похідні будуть наближатися до нуля. Тому й модуль 
направляючого вектору  
   

 
 



























n

1j

m

1i

2

i

2

j λ
Φ

y
Φ)Λ,Y(MV     (6) 

 

в околі точки (Yo,Λo)  також буде близьким до нуля, що є умовою знайдення оптимального 
рішення задачі з потрібною точністю.  

Алгоритм процедури спрямованого пошуку стаціонарної точки “сідла” функції Лагранжа 
полягає у наступному. 

Надається (для номера ітерації k=0) початкове наближення компонентам векторів 
)k()k( Λ,Y ; значення кортежів вектору )k(Y  визначається евристично за допомогою логіко-

часової моделі (сітьового графіку) процесу [6] (Рис. 2), а вектору )k(Λ – за допомогою 
значень вектору )k(Y  згідно фізичному змісту НМЛ як “чутливості” цільової функції 
(ресурсу шляху) до обмеження (тривалості шляху) . 
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Рис. 2.  Перехід від векторного (Рис. 1) до матричного аргументу – плану розподілу 

ресурсу по завданнях процесу 
 

Оскільки відомі припустима тривалість TS, структурна матриця процесу та 
трудомісткості завдань  

 

n,1j,ωΩ,vV jnmijnm 
 ,  

 

то початкові тривалості виконання завдань та початкові значення ресурсу можуть у першому 
наближенні (згідно сітьовому графіку процесу) дорівнювати (Табл. 2) 
 

Табл. 2 

Початкова тривалість завдань Початкове значення компонент Y(k=0) 

τ(1)=(1/3)×TS y(1)= ω(1)/τ(1)= ω(1)/{(1/3) ×TS} 
τ(2)=(2/3) ×TS y(2)=ω(2)/τ(2)= ω(2)/{(2/3) ×TS} 
τ(3)=(1/3) ×TS y(3)=ω(3)/τ(3)= ω(3)/{(1/3) ×TS} 
τ(4)=(2/3) ×TS y(4)=ω(4)/τ(4)= ω(4)/{(2/3) ×TS} 
τ(5)=(1/3) ×TS y(5)=ω(5)/τ(5)= ω(5)/{(1/3) ×TS} 

 
Початкове значення компонент НМЛ Λ(k=0) для кожного шляху, як “чутливість” функції 

ефекту до відповідного обмеження, складе відповідно: 
 

λ(1)= {y(1)+y(4)}/ TS;     λ(2)= {y(1)+y(3)+y(5)}/ TS;     λ(3)= {y(2)+y(5)}/ TS.  
 

Обчислюються значення частинних похідних (3), (4) – компонент направляючого 
вектора (5) в початковій “точці”  
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Задається значення модуля MV в околі “сідлової” точки ( oo Λ,Y ), як точність вирішення 
задачі – ε. Обираються також “кроки” зміни координат “представницької точки” }Λ,Y{  в 

ітераційному процесі як коефіцієнти пропорційності δλ,yδ [7, 8]. 
 

k-та ітерація 
Крок 1. Перевірка умови – 
 

?ε}Λ,Y{MV )k()k(    
 

     Якщо «так», то кінець ітераційної процедури – перехід на Рішення. 
 
Крок 2. Перехід у “нову” представницьку точку – присвоювання   
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 Крок 3. Обчислення частинних похідних  в поточній точці по формулах (1), (2) – 
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Крок 4. Обчислення модуля направляючого вектора по формулі (5) – 
 

}Λ,Y{MV )k()k( . 
 

Крок 5. Продовження ітераційної процедури – присвоювання 1k:k  , перехід до 
кроку 1. 

 
Рішення 

 1. Оптимальне рішення – план розподілу  ресурсу по завданнях процесу – 
 

)k(o
j

o Yn,1j,yY  .                                         
  

2.  Загальна (мінімальна) чисельність ресурсу – 
 





n

1j

o
jyYS .                                                  

 3.  Кількість ітерації – k. 
 
ІV. Аналіз методів. Недоліком аналітичних та ітераційних “пошукових” методів є 

неперервність значень компонент рішення [9], тоді як вони за фізичним змістом є 
розрахунковими одиницями ресурсу, тобто дискретними (навіть ціло-чисельними), і 
округлення  неперервних   значень    до   ціло-чисельних   не   є   тривіальною задачею, якщо 
поступки при порушенні обмежень неможливі.  
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Таким чином, виникає ітераційний метод “попарної корекції” на кожній ітерації шляхів з 
максимальною і мінімальною тривалістю перерозподілом між ними частки ресурсу (від 
шляху мінімальної тривалості до шляху максимальної тривалості) до вирівнювання їх 
тривалості.  

 Особливістю методів попарної корекції (ПК), які придатні для вирішення прямих і 
обернених задач, є перехід від плану-вектору до плану-матриці, елементи якої співпадають з 
ненульовими елементами структурної матриці «шляхи-операції»  nmV  ; це означає  – 

1
; , 1,

m

m n ij ij j ij ijm n m n
i

X x S v j n   


       ,        

 

для яких виконується умова – 

.n,1j,xy
m

1i
ijj 



                                         

При цьому трудомісткість і ресурс кожної операції (приклад – Рис. 1)  
умовно :розділяється” між шляхами, яким належить дана операція (як показано на Рис. 2),  
і оптимізація процесу в цілому зводиться до перерозподілу ресурсів між  
шляхами з максимальною та мінімальною тривалістю для їх підрівнювання   
(“попарна корекція”) [10, 11].  

При “універсальному” ресурсі, коли він має спеціалізації по усіх завданнях, що належать 
його шляху, буде мати місце умова – 
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Із очевидних (Рис. 2) співвідношень  
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складаємо систему сумісних нелінійних рівнянь – 
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Вирішення даної системи рівнянь дає оптимальні значення компонент плану розподілу 
ресурсу по шляхах – 

 

o
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o
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o
1

o X,X,XXS    
 

та їх “спеціалізації” і загальну чисельність – 
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Тепер, знаходяться оптимальні значення компонент плану розподілу ресурсу по 
завданнях – 
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V. Алгоритми ресурсної оптимізації процесів “сітьового” типу. Алгоритм вирішення 

оберненої  задачі ресурсної оптимізації складних процесів “сітьового” типу при 
спеціалізованих (по операціях) та універсальних ресурсах реалізований у спеціальному 
математичному і програмному забезпеченні комп’ютерних засобів автоматизації 
організаційного управління. 

Формальна постановка прямої задачі оптимального розподілу спеціалізованого ресурсу 
по завданнях циклічного процесу “сітьового” типу неможлива через неможливість надання 
аналітичного вигляду цільовій функції (тривалості процесу) – 
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Тут можливий перехід до нової цільової функції – дисперсії значень тривалості шляхів 
процесу, яка мінімізується (згідно евристики щодо однакової тривалості, тобто 
“критичності”, усіх шляхів при оптимальному розподілі ресурсу) – 
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o )TS)Y(T(
m
1)Y(DS min ,  

 

де TS – математичне сподівання тривалості процесу для прямої задачі чи потрібне значення 
для оберненої задачі.  

Складемо функцію Лагранжа для  даної цільової функції та рівняння-обмеження – 
 

 YS(Y)-YSμ)Y(DS)μ,Y(Ψ прип .  
 

На жаль, система рівнянь частинних похідних нулю (умова існування точки “сідла”) для 
даної функції також трансцендентна до  компонент  рішення (Y,μ).  
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Із очевидних (Рис. 2) співвідношень  
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складаємо систему сумісних нелінійних рівнянь – 
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Вирішення даної системи рівнянь дає оптимальні значення компонент плану розподілу 

ресурсу по шляхах – 
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та їх “спеціалізації” і мінімальну тривалість процесу – 
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Оптимальні значення компонент плану розподілу ресурсу по завданнях дорівнюватимуть 
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VI. Висновок. Отримані оптимальні значення компонент плану розподілу ресурсу по 

завданнях. Здійснено вирішення розглянутої системи рівнянь, що дає оптимальні значення 
компонент плану розподілу ресурсу по шляхах. Також приведений алгоритм процедури 
спрямованого пошуку стаціонарної точки “сідла” функції Лагранжа. Таким чином 
розглянута ресурсна оптимізація циклічних процесів “сітьового” типу функціонування 
авіатранспортного комплексу. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ТА БЕЗПЕКИ  

МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 
 

Браіловський М. М., Пташок О. В., Погребна Т. В. Основні вимоги до побудови та безпеки мереж 
наступного покоління. Розглянуто переваги та недоліки мережі, з якими мають справу інженери при її 
побудові. Наведено основні проблеми побудови і впровадження мереж нового покоління в наш час, на основі 
попередніх технологій з використанням обладнанням старого покоління. Показано необхідність переходу із 
застарілих технологій на новий рівень надання послуг. На сьогоднішній день існує безліч технологій мереж, і 
ще більше способів їх побудови. Вони мають різні характеристики, особливості, принципи побудови, 
використання, експлуатації та багато інших параметрів. Але всіх їх об'єднує єдина мета: зробити універсальну 
мережу, надати більше можливостей клієнту при найменших витратах. На даний момент вже існують покоління 
мереж таких, як NGN і FGN – мережі нового покоління. Розглянуті питання та сформульовані основні вимоги 
до побудови та безпеки мереж наступного покоління 

Ключові слова: мережі наступного покоління, NGN, FGN, ISDN, трафік, ДВО, Інтернет, безпека даних, 
політика безпеки 

 
Браиловский Н. Н., Пташок Е. В., Погребная Т. В. Основные требования к построению и 

безопасности сетей следующего поколения. Рассмотрены преимущества и недостатки сети, с которыми 
сталкиваются инженеры при ее построении. Приведены основные проблемы построения и внедрения сетей 
нового поколения в наше время, на основе предыдущих технологий с использованием оборудованием старого 
поколения. Показана необходимость перехода с устаревших технологий на новый уровень предоставления 
услуг. На сегодняшний день существует множество технологий сетей, и еще больше способов их построения. 
Они имеют различные характеристики, особенности, принципы построения, использования, эксплуатации и 
многие другие параметры. Но всех их объединяет единая цель: сделать универсальную сеть, предоставить 
больше возможностей клиенту при наименьших затратах. На данный момент уже существуют поколения сетей 
таких, как NGN и FGN – сети нового поколения. Рассмотрены вопросы и сформулированы основные 
требования к построению и безопасности сетей следующего поколения.  

Ключевые слова: сети следующего поколения, NGN, FGN, ISDN, трафик, ДВО, Интернет, безопасность 
данных, политика безопасности 

 
Brailovskyy M. M., Ptashok O. V., Pogrebna T.V. The basic requirements to the construction and safety of 

the next generation networks. The advantages and disadvantages of network engineers faced, when it was built. The 
basic problems of construction and implementation of next-generation networks in our time, on the basis of previous 
technologies using old generation equipment. The necessity of the transition from legacy technology to a new level of 
service. To date, there are many networking technologies, and even more ways of constructing them. They have 
different characteristics, features, principles of construction, use, operation, and many other parameters. But they all 
share a common goal: to make a universal network, provide more options to the customer at the lowest cost. At the 
moment, there are already generation networks such as NGN and FGN – new generation network. The questions and 
the main requirements for the construction and safety of next generation networks are considered.  

Keywords: next generation networks, NGN, FGN, ISDN, traffic, ATS, Internet, data security, security policy 
 

1. Вступ. Потреба в спілкуванні, в передачі та зберіганні інформації виникла і 
розвивалася разом з розвитком людського суспільства. Сьогодні вже можна стверджувати, 
що інформаційна сфера діяльності людини є визначальним фактором інтелектуальної, 
економічної та оборонної можливостей людського суспільства, держави. Зародившись в ті 
часи, коли почали виявлятися самі ранні ознаки людської цивілізації, засоби спілкування між 
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людьми (засоби зв'язку) безперервно вдосконалювалися відповідно до зміни умов життя, з 
розвитком культури і техніки. 

На сьогоднішній день існує багато технологій мереж і ще більше способів їх побудови. 
Вони мають різні характеристики, особливості, принципи побудови, використання, 
експлуатації та багато інших параметрів. Але всіх їх об'єднує єдина мета: зробити 
універсальну мережу, надати більше можливостей клієнту при найменших витратах. На 
даний час існують покоління мереж 3G (NGN) і 4G (FGN) – мережі нового покоління.  

NGN (англ. Next Generation Network – мережі наступного покоління) – це мультисервісна 
мережа зв'язку, ядром якої є опорна IP-мережа, що підтримує повну або часткову інтеграцію 
послуг передачі мови, даних і мультимедіа. Вони створені для того, щоб подолати 
архітектурні обмеження, властиві традиційним фіксованим телефонним мережам. Це 
досягається за рахунок реорганізації мережевої архітектури, виділення нового рівня 
управління послугами, злиття телефонії та інформаційних технологій, та використання 
відкритих протоколів. 

 
2. Мережі технології NGN. Варто згадати, що якісний стрибок у зміні концепції послуг 

зв’язку був пов'язаний з розвитком технології ISDN, коли відбулася інтеграція між 
телефонною мережею і мережею передачі даних.  

На основі об'єднання двох послуг (телефонія + передача даних) виявилося можливим 
розробити цілий пакет нових послуг. Наприклад, на цьому етапі з'явилися послуги передачі 
даних паралельно з розмовою і т.д. Відповідний еволюційний ряд представлений на Рис.1. 

 

 
2.1. Концепція мережних послуг. Подальший розвиток концепції послуг йшов шляхом 

підвищення ефективності використання ресурсу мереж ISDN зокрема, можливість передачі 
сигнальних повідомлень в процесі розмови виявилася дуже важливою при формуванні групи 
послуг, які отримали назву ДВО (додаткові види обслуговування). Послуги ДВО 
відрізняються від традиційного пакету послуг ISDN, які більшою мірою були орієнтовані на 
використання телефонії, передачі даних та їх комбінації. ДВО орієнтувалися на послуги, 
пов'язані з поведінкою абонента в мережі. До послуг ДВО відносяться такі популярні 
послуги, як переадресація, виклик третього, виклик на конференцзв'язок та ін. Перехід від 
цифрових мереж зв'язку до концепції NGN зробило революцію в сучасних послугах, 
оскільки третій вимір приніс передачу відеосигналів. Концепція Triple Play стала основою 
для розвитку сучасних послуг NGN. Вони базується на тій ідеї, що будь-які сучасні послуги 

 
Рис. 1. Еволюція сучасних послуг зв’язку 
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можна представити у вигляді комбінації даних, мови і відео. Інтерактивні ігри можна 
представити комбінацією «дані + відео», а відеоконференцзв'язок – «відео + мова» і т.д. 

В даний час опрацьовуються стандарти для нової концепції – 4Рlау. На цей раз 
четвертим виміром, який впроваджується у послуги зв'язку, є стільниковий зв'язок та 
послуги, пов'язані з місцем розташування абонента і його мобільністю. Наприклад, існуюча 
концепція мереж 3G, дослідне впровадження трансляції телебачення на мобільні телефони 
тощо, це лише підготовка до майбутнього прориву в галузі сучасних послуг. Так само, як 
концепцію Triple Play можна звести лише до комбінації даних, відео і мови, так і 4Рlау не 
можна представити як «те ж саме, тільки в автомобілі або поїзді». Синергетичний ефект, 
який принесла з собою концепція Triple Play, буде продовжений на новому етапі, 
незважаючи на те, що стандарти 4Рlау і принципи організації зв'язку не до кінця зрозумілі 
навіть фахівцям.  

Одним з позитивних моментів удосконалення комп’ютерних систем є досить стрімкий 
розвиток цих технологій, обладнання та програмного забезпечення. Але інженери зіткнулися 
так само і з проблемою, яка ускладнює стрімке поліпшення якості та збільшення 
можливостей мереж, це складності з впровадженням цієї технології. 

На відміну від традиційної мережі зв'язку NGN працює за технологією IP. Впровадження 
NGN дозволяє виробляти модернізацію та розширення місцевих мереж зв'язку найбільш 
ефективним і економічним способом, а також істотно скоротити видатки на розвиток 
міжміської мережі. Завдяки впровадженню NGN-мережі абоненти застарілих аналогових 
телефонних станцій будуть переведені на нову платформу, минаючи етап використання 
цифрових АТС, що надасть оптимізувати витрати на надання послуг і значно підвищити їх 
якість [1]. 

За рахунок використання єдиної транспортної мережі IP, яка застосовується для надання 
всіх видів послуг, включаючи телефонію, доступ в Інтернет і відео, і застосування нового 
принципу організації зв'язку, що передбачає використання універсальних шлюзів доступу 
під управлінням програмних комутаторів, мережа NGN вимагає менших інвестицій при 
будівництві. Замість прийнятої в традиційних телефонних мережах канальної комутації, в 
рамках якої з'єднання між абонентами будуються за принципом «одна мережа - одна 
послуга», в NGN реалізується принцип організації віртуальних з'єднань, за якими 
здійснюється доставка сервісів кінцевому користувачеві в мережі IP. 

Реалізація проектів NGN дозволить в найближчому майбутньому запропонувати 
абонентам масу нових високотехнологічних послуг, які неможливо було надати в старій 
мережі [2]. 

У теорії, основні переваги рішень NGN – це можливість уникати зайвих витрат, 
пов'язаних з обслуговуванням дорогих спеціалізованих виділених мереж, замінюючи їх 
універсальними, і як наслідок, більш дешевими в експлуатації. 

Технологія NGN, яка заснована на відкритих протоколах, повинна дозволити оператору 
зв'язку будувати власну мережу з найкращих продуктів різних виробників, в результаті чого 
виникає єдина мультисервиісна середа з широкою функціональністю і меншою собівартістю. 
Безсумнівно, NGN – це технологія майбутнього, перші кроки до якої деякі компанії роблять 
вже сьогодні [3]. 

Ідея мереж наступного покоління виникла в 90-х роках минулого століття як відповідь 
на зміну структури трафіку (обсяги переданих даних починали переважувати голосову 
передачу) і телекомунікаційних послуг (поширення доступу до Інтернету і все більш 
“важких” мультимедійних додатків). Прогрес у розвитку елементної бази та технологій 
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передачі, поява нових можливостей, а також зростаючий відтік користувачів в інтернет-
телефонію – все це висунуло нові вимоги до мереж зв'язку і до організації бізнесу 
телекомунікаційними компаніями. Тому загальноприйнятою стала концепція мережі, в якій 
всі види трафіку передаються в пакетному режимі , причому для звичайних телефонних 
апаратів забезпечується емуляція інтерфейсу ТмЗК (телефонна мережа загального 
користування). Ще одна характеристика NGN – використання стандартизованих протоколів і 
інтерфейсів, що – принаймні, в теорії – має гарантувати можливість взаємодії устаткування 
різних виробників. По суті, це концепція ISDN навпаки – замість виділення телефонних 
каналів, за якими можуть йти дані, організовуються логічні з'єднання для передачі даних і 
голосу [4]. 

Технологія «голос поверх IP» (VoIP) дозволяє передавати голосові виклики по мережах 
IP, обходячи традиційні телефонні мережі загального доступу з комутацією каналів. У 
мережі VoIP відбувається компресія оцифрованого голосу, який далі передається в пакетах 
по IP-каналах. Мережа VoIP передає голос більш економічно, оскільки технологія  
IP-телефонії дозволяє більш ефективно використовувати доступну смугу пропускання і не 
вимагає обов'язкового створення виділеного каналу. Перехід до пакетних або конвергентних 
мереж часто називається переходом до мереж нового покоління. 

Однак NGN – це не просто вбудовування голосу в пакети IP. Це не просто “розбивка” 
монолітних комутаторів TDM на рівні і компоненти і перехід на протоколи H.323/SIP . Це 
фундаментальний перехід від примітивних пристроїв, що працюють в “розумній” мережі, до 
“розумних” пристроїв, інтегрованим в удосконалені мережі. Такий підхід означає повсюдне 
поширення сучасних мобільних послуг, що не залежать від пристроїв доступу і 
географічного положення абонента. У результаті перед нами відкривається новий світ 
послуг, що надаються поверх недорогої та ефективної інфраструктури [5,6]. 

Тут треба зазначити, що назва «Мережі наступного покоління» само по собі є оманлива, 
оскільки має на увазі щось зовсім нове, відмінне від того, що існувало до теперішнього часу. 
Будь-яку нову технологію (а їх з часу “винаходу” NGN з'явилося чимало) теж слід було б 
вважати “новим поколінням”. 

Крім того, в останні кілька років вже і саме позначення NGN потроху відходить, більше 
говорять про IMS («мультимедійна IP-підсистема»), послуги нового покоління, мобільні 
мережі 4G і т.д. Хоча основні принципи у всіх цих мереж однакові. Крім того, різні компанії, 
що мають справу з NGN, по різному розуміють, що це, власне, таке. Для одних це IP 
з'єднання для передачі міжміського трафіку, для інших – спосіб привернути абонентів 
новими послугами або впоратися з відтоком абонентів в мобільний зв'язок або до більш 
ефективних провайдерів. 

Крім того, від цих мереж чекають підтримки нових послуг з доданою вартістю, 
привабливих як для абонентів, так і для операторів [7]. Нові мережі включають до свого 
складу всі компоненти, необхідні для задоволення самих різних потреб кінцевих користувачів. 
Мережа NGN ефективно долає розділення між різними рівнями традиційної мережевої 
інфраструктури. У результаті всі ці рівні отримують можливість користуватися загальними 
засобами управління і доставки послуг, що різко скорочує середню вартість послуги. 

Традиційні комутатори є “монолітними” пристроями, які, як правило, використовують 
закриті протоколи для встановлення зв'язку між підсистемами. Мережі нового покоління 
відкривають ці протоколи. Розподілений підхід до комутації NGN дозволяє операторам 
будувати свої мережі з найкращих продуктів різних постачальників. В результаті виникає 
мультивендорне середовище з більш широкою функціональністю і меншою вартістю. 
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2.2. Основні вимоги до мереж NGN. Технологія NGN має такі переваги: 
– знижуютьсякапітальні та експлуатаційні витрати; 
– збільшується прибутковість мережі; 
– відкриваються перспективи для існуючих мереж; 
– скорочуютьсяпотреби в додатковому ATM і IP обладнанні в ядрі мережі; 
– заощаджується площа і енерговитрати; 
– забезпечується значна економія ємності абонентських ліній; 
– підвищуються можливості масштабування IP платформ і систем сервісного 

управління; 
– зменшуються витрати з утримання мережі;    
– забезпечується легкий і плавний перехід до передачі голосу, відео і даних. 

 

Таким чином можливо сформулювати основні вимоги до мережі майбутнього  [8]: 
– створювана мережа повинна мати можливість плавного переходу до нових 

технологій з комутацією пакетів і переростання в перспективну мережу NGN; 
– масштабованість мережі при її розвитку та реконструкції; 
– мінімальний вплив ринку послуг на етапність розвитку мережі; 
– забезпечення міжмережної взаємодії на різних рівнях мережі з приєднаними 

мережами інших операторів; 
– забезпечення транспортування трафіку, мультимедійних послуг в межах 

можливостей гарантованої якості. 
У мережі нового покоління функції створення та надання послуг і додатків 

відокремлюються від функцій управління викликом і ресурсами комутації, а також 
створюються стандартизовані інтерфейси між рівнями, які виконують ці функції. 

Архітектура мережі нового покоління розподілена за рівнями має вигляд, показаний  
на  Рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Архітектура мережі нового покоління 
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До складу NGN входять мережі доступу і транспортна мережа. Мережа доступу (Access 
Network)  це частина загальної мережі електрозв'язку, розташованої між користувачем 
мережі і вузлом надання послуг [9].  

Як бачимо технологія NGN, є багаторівневою і тому при її побудові необхідно 
враховувати вимоги до її інфраструктури управління та політики безпеки. 

 
2.3. Основні вимоги до інфраструктури управління. Сучасні великі розподілені 

системи, з урахуванням умов їх експлуатації, а також постійно виникаючих проблем їх 
функціонування, висувають серйозні вимоги до забезпечення безпеки. По-перше, ці системи 
повинні “витримувати” радикальні зміни напрямків розвитку. По-друге, вони повинні бути 
досить гнучкими і допускати контроль своєї поведінки в складних умовах експлуатації. 
Навіть якщо відбудеться зміна концепції інформаційної системи (що буває нерідко), 
комплекс інформаційної безпеки повинен працювати надійно і без збоїв. 

 

Вимоги до гнучкості. У корпоративних мережах зі складною конфігурацією значно 
підвищуються вимоги, пропоновані до гнучкості продуктів безпеки та систем управління. 
Навіть дуже добре працююча система інформаційної безпеки (навіть комерційна) може не 
мати достатніх конфігураційних можливостей. На жаль, багато продукти не володіють 
необхідною гнучкістю і не можуть без проблем інтегруватися в мережі зі складною 
конфігурацією. 

 

Неминучість послідовних змін. Відмінною особливістю великих систем є те, що 
неможливо проводити які-небудь зміни і модернізації, відключивши при цьому всю мережу. 
При проведенні робіт з модернізації або обслуговування систем безпеки, тим самим, не 
уникнути послідовних змін. Будь-які зміни повинні проводитися по черзі в окремих 
сегментах мережі, просуваючись крок за кроком, з урахуванням, описаних вище складнощів. 
Ідея повного відключення інформаційної системи навряд чи знайде шанувальників серед 
користувачів інформаційних ресурсів. Крім того, планові послідовні зміни є необхідною 
вимогою розподілу зон відповідальності. 

 

Розподіл зон відповідальності. Розмивання зон відповідальності у великих мережах 
призводить до необхідності забезпечення високого ступеня координації управління 
системами безпеки і сегментами великої мережі, що знаходяться в різних частинах. При 
цьому ми завжди маємо обмежену кількість ресурсів управління і фахівців. Враховуючи те, 
що за окремі ділянки системи відповідають різні люди, необхідно чітко планувати і 
розподіляти відповідальність при впровадженні та управлінні коштами інформаційної 
безпеки у великих мережах. 

 

Можливість відкоту змін. Завжди при виконанні змін існує ймовірність, що новий стан 
буде гірше колишнього. Виною цьому можуть бути: помилки, що проявилися в даній 
конфігурації, невраховані особливості, людський фактор, підвищені вимоги до 
продуктивності платформи у нової версії і т.д. Тому необхідно планувати варіанти відмови 
від змін, збирати і узагальнювати досвід уникнення подібного в майбутньому. 

 

Надійність системи. У великих мережах, як, втім, і в будь-яких інших, завжди 
пред'являються дуже високі вимоги до надійності функціонування системи та доступності 
даних. Це обмежує дії з управління засобами та системами безпеки. Часто немає можливості, 
наприклад, зупинити функціонування системи серверів, щоб провести профілактичну 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.– 2014.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 47 

роботу. І навпаки, якщо відбувається зупинка якогось сегмента мережі, то система безпеки 
повинна бути готова до таких подій. Забезпечення систем управління безпекою, пов'язане з 
сервером по цьому каналу, повинно вміти обробляти випадки, коли пропадає зв'язок на 
якому-небудь транзитній ділянці. При роботі в розподіленому мережевому оточенні завжди 
треба враховувати потенційну ймовірність відмов обладнання і вживати заходів до 
мінімізації їх впливу. 

 

Перехідні ситуації. Надійність системи має на увазі, крім усього іншого, готовність 
системи безпеки до можливої перехідної ситуації, коли зміни в інфраструктурі вироблені ще 
не повністю. При цьому функціонування організації і безпека інформаційної інфраструктури 
повинні забезпечуватися безперервно, незалежно від того, закінчено роботи чи ні. 

 

Відмова в обслуговуванні. Коли ми говоримо про надійність і доступності, ми також 
повинні враховувати можливі ситуації, коли система безпеки не може з якихось причин 
виконати поставлені перед нею завдання. У цьому випадку система повинна їх чітко 
визначати, а самі дії здійснювати або пізніше, або обґрунтовано відкидати їх виконання, 
оскільки на поточний момент система до цього не готова. 

 

Обмежені ресурси. Важливе вимога: обслуговування систем повинно виконуватися 
обмеженими ресурсами по часу і чисельності персоналу. Добре спланована і реалізована, 
підкріплена документацією система не вимагає для експлуатації великої кількості 
співробітників, але пред'являє високі вимоги до якості обслуговування. 

 
2.4. Політики безпеки. Для виконання вимог інформаційної безпеки необхідний пошук 

нових способів до формалізації політик безпеки (ПБ). До їх числа можна віднести: 
 

• Розробку нових або ефективне використання вже існуючих мов моделювання, що 
дозволяють на концептуальному рівні побудови моделі ПБ відобразити семантику 
проблемної області. Такі модельно-мовні засоби здатні забезпечити більш адекватне (повне і 
математично строге) опис моделей систем, що реалізують задану ПБ і, як наслідок, доказову 
базу її гарантованої захищеності. 

 

• Створення моделей ПБ, враховують специфіку розподілених систем на гетерогенної 
середовищі Інтернет, що використовують як базових графові і автоматні, статистичні, 
детерміновані та інші, як традиційні, так і нетрадиційні способи їх формалізації. Облік 
факторів, що характеризують описані вище особливості великих розподілених систем, буде 
також сприяти вдосконаленню доказової бази їх гарантованої захищеності. 

 

• Розробка підходів до побудови моделей ПБ на основі вдосконалення традиційних - 
довільного (дискреційна модель), примусового (мандатний контроль), рольового доступу та 
їх комбінації для різних структурних елементів (компонентів), сервісів і додатків великих 
розподілених систем. Раціональне використання різних моделей в складі великих систем 
здатне підвищити рівень їх захищеності, скоротити час і забезпечити економію 
обчислювальних ресурсів на реалізацію заходів, передбачених ПБ. 

 
Висновки. Мережі нового покоління (Next Generation Networks – NGN) відкривають 

перед операторами широкі перспективи щодо надання абонентам мультимедійних послуг та 
конвергенції фіксованого та мобільного, а також дротового і бездротового зв'язку. Перехід 
до нових технологій передбачає будівництво принципово нової інфраструктури. Це 
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обумовлено тим, що для реалізації мультимедійних послуг потрібно відповідний розвиток 
мереж зв'язку, як транспортної інфраструктури, так і підсистем комутації, доступу та 
управління. Ці мережі безумовно перспективні, але вимагають дуже ретельного підходу і 
великих вкладень в їх розвиток і впровадження. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
 

Лещенко О. О. Особливості моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі. У роботі 
представлено результати моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі за двома обраними 
критеріями якості з допомогою математичного пакету  Maтlab та вбудованого додатку Simulink. 
Проаналізовано параметри системи управління, визначено варійовані та основні параметри. Розглянуті основні 
етапи проектування інфокомунікаційних мереж. При описі цільової функції використано математичний апарат 
теорії катастроф, який дозволяє дослідити стійкість системи, відносно непередбачених змін структури системи 
та  стрибкоподібних переходів.  

Ключові слова: система управління, інфокомунікаційна мережа, цільова функція, математичне 
моделювання, теорія катастроф 

 
Лещенко О. А. Особенности моделирования системы управления инфокоммуникационной сети. В 

работе представлены результаты моделирования системы управления инфокоммуникационной сети по двум 
выбранным критериям качества с помощью математического пакета Maтlab встроенного приложения Simulink. 
Проанализированы параметры системы управления, определены варьируемые и основные параметры. 
Рассмотрены основные этапы проектирования инфокоммуникационных сетей. При описании целевой функции 
использован математический аппарат теории катастроф, который позволяет исследовать устойчивость системы, 
относительно непредвиденных изменений структуры системы и скачкообразных переходов. 

Ключевые слова: система управления, инфокоммуникационные сеть, целевая функция, математическое 
моделирование, теория катастроф 

 
Leshchenko O. O. Features of the simulation system of information and communication network. The paper 

presents the simulation results of the optimal control system information and communication network for two selected 
quality criteria using the mathematical package Matlab and embedded applications Simulink. Analysis of management 
options,  set a variable and basic options. The basic stages of planning of infocommunication networks are considered. 
In describing the objective function used mathematical apparatus of the theory of catastrophes, which allows to analyze 
the stability of the system in respect of unforeseen changes in the structure of jumps and transitions. 

Keywords: control systeme, infocommunication network,  objective function, mathematical modelling, catastrophe 
theory 

 
Вступ. Сучасна інфокомунікаційна мережа має складну структуру і велику кількість 

компонентів та функціональних зв’язків. Для взаємодії розподілених компонентів 
управління в єдиній мережі, а також для реалізації нею функцій управління створюється 
система, по якій передається інформація управління. Сучасні інженерні продукти стають все 
більш складними, зокрема, у таких галузях, як інфокомунікаційні технології. Оптимізація 
складних систем є унікальною проблемою, незважаючи на те, що численні формальні 
методики для оптимізації складних систем уже розроблені. 

В даний час поступово виникає питання про те, що для побудови систем на якісно 
іншому рівні, а не просто їх модернізації, необхідно бути озброєним теоретичними 
відомостями про те, у якому напрямку розвиваються системи. Це необхідно для організації 
керування процесом, що підвищить як показники якості систем, так і ефективність процесів 
їх проектування, функціонування й експлуатації.  

Найбільший теоретичний і практичний інтерес представляє розробка математичних 
моделей, алгоритмів і програмного забезпечення завдань обробки даних динамічних вимірів 
і моделювання нестандартних (позаштатних і екстремальних) ситуацій, пов'язаних з 
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системами управління (СУ) інфокомунікаційними мережами (ІКМ). Нелінійність і 
нестаціонарність процесів взаємодії СУ із зовнішнім середовищем значно ускладнюють 
процедури інтерпретації вимірювальної інформації в режимі реального часу. 

До основних факторів, що викликають втрату структурної й функціональної стійкості 
СУ ІКМ, можна віднести мультисервісність (ріст числа надаваних послуг), 
мультипротокольність; збільшення числа користувачів послуг; розширення переліку й 
жорсткість змісту вимог, пропоновані до якості обслуговування і т.д. Дані причини нерідко 
стають причиною виникнення перевантажень локального й глобального характеру, 
неконтрольованого росту затримок і джиттера пакетів, втрат повідомлень, переповнення 
буферів черг на вузлах мережі в цілому. 

Метою роботи є моделювання оптимальної системи управління ІКМ за двома обраними 
критеріями якості за допомогою математичного пакету  Maтlab та вбудованого додатку 
Simulink. Для вибору оптимальної системи має бути попередньо обраний критерій 
оптимальності, тобто правило, за яким одне значення критерію вважається кращим від 
іншого його значення.  

 
Постановка задачі оптимізації систем управління. Під оптимізацією параметрів СУ в 

даному випадку мається на увазі пошук мінімуму цільової функції [1], тобто потрібно знайти 
точку *x , що називається точкою мінімуму, яка мінімізує цільову функцію 

 
1( ) : nF x R R , 

тобто, функцію, для якої  

 ( ) min ( ) nF x F x x R   . 
 

Якщо цільова функція ( )F x   диференційована, то всі частинні похідні від ( )F x   

в точці x  повинні дорівнювати 0, тобто xє розв’язком системи рівнянь  
 

( ) 0, 1,..., .i
i

f F x i n
x


  
  

 

Якщо дана умова не виконується або тип критичної точки не визначений та потребує 
додаткового дослідження потрібні додаткові дослідження. В роботі запропоновано 
використати методи теорії катастроф. 

Використання теорії біфуркацій динамічних систем та теорії катастроф при 
математичному описі процесів, що протікають в системі управління інфокомунікаційними 
системами, дозволяє проаналізувати та забезпечити стійкість системи, відносно 
непередбачених змін структури системи та умов функціонування [2]. Використання теорії 
катастроф дозволяє представити вихідну інформацію у вигляді топологічної карти зміни 
характерних точок і областей досліджуваних фізичних процесів. 

На відміну від класичних методів математичного аналізу, що дозволяє досліджувати 
плавні безперервні процеси, теорія катастроф представляє собою універсальний 
інструментарій дослідження стрибкоподібних переходів, розривів, раптових якісних змін.  

Поняття оптимізації передбачає отримання найкращих результатів у заданих умовах. З 
математичної точки зору задача оптимізації полягає у знаходженні екстремуму деякого 
критерію (набору критеріїв) ефективності функціонування реального об'єкта за наявності 
ряду обмежень на його технологічні та конструкційні параметри.  
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Стосовно до оптимізації параметрів системи управління (СУ) інфокомунікаційною 
мережею (ІКМ) в якості основних параметрів системи розглядаються:   

• Ттранз транзитні затримки;    
• помилР  імовірність помилки;  

• п.дV  швидкість передачі даних. 
В якості варійованих параметрів розглядаються:   

• Ттранз – транзитні затримки;   
• помилР  – імовірність помилки;     

• п.дV  – швидкість передачі даних;   
• Тзат – затримка встановлення мережевого з'єднання;    
• Трозр  – затримка завершення мережевого з'єднання; 
• Рвтрат  – імовірність невдалої передачі інформації;  
• Рн.розр  – імовірність відмови  завершення транспортного з'єднання. 
  

Етапи проектування інфокомунікаційних мереж. На стадії проектування ІКМ в 
завданні її оптимізації можна виділити наступні основні етапи: 

1) загальний аналіз задачі оптимізації; 
2) визначення критерію ефективності або оптимізації; 
3) вибір оптимізуючих або керуючих змінних і аналіз їх впливу на критерій 

оптимізації; 
4) складання математичної моделі; 
5) вибір алгоритму пошуку оптимального значення; 
6) програмна реалізація та проведення оптимізаційних розрахунків. 
 

Перший етап передбачає попередній загальний аналіз задачі оптимізації: аналіз 
можливих варіантів технологічних схем, з'ясування типу задачі оптимізації і т.д. 

 

На другому етапі визначається вид цільової функції оптимізації СУ. Для оцінки 
ефективності СУ ІКМ можуть бути використані критерії різного виду: технологічні, 
економічні та т.п. Найбільш загальним і повним є техніко-економічний критерій 
ефективності у вигляді наведених витрат. 

 

Третій етап передбачає виявлення якісного впливу оптимізуючих змінних на обрану 
цільову функцію з урахуванням можливих обмежень. При виборі оптимізуючих змінних 
необхідно враховувати, що за деякими з них оптимум може перебувати на самому 
обмеженні. Крім того, на цьому етапі важливо виключити всі обмеження, які не будуть 
досягатися в оптимальному режимі. 

 

Четвертий етап призначений для встановлення в математичній формі зв'язку критерію 
оптимізації з керованими змінними, а також математичної трактування всіх наявних 
обмежень. Мета цього етапу – отримання математичного формулювання задачі оптимізації. 

 

П'ятий етап полягає в складанні послідовності логічних і обчислювальних дій, які 
забезпечують вирішення математичної задачі знаходження екстремуму критерію оптимізації 
в області змін керованих змінних. У практиці математичного моделювання найбільшого 
поширення набули графічний спосіб запису алгоритму (блок-схеми) і запис алгоритму у 
вигляді послідовності кроків. 
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Шостий етап включає в себе реалізацію обчислювального алгоритму і пошук 
оптимальних значень цільової функції. 

 

Розглянемо систему з двома керуючими параметрами: 1k  та 2k  – пропускна здатність та 
затримка керуючого сигналу. Її стійкий стан відповідає одній з семи елементарних катастроф 
приведених у [3]. Ця катастрофа має назву «збірка», де х – змінна, описується 
диференційним рівнянням: 

4 2
1 2 1 2

1 1( , , )
4 2

    F x k k R f x k x k x ,                                                   (1) 

де 1 2( , , )F x k k  – цільова функція. 

В функції F величина 4x  являється «ростком» катастрофи, який є стійким до зовнішніх 
змін в системі управління.  

Величина   
2

1
2 2

 
k xf k x  – довільне зовнішнє збурення.  

Сепаратриса являється границею стабільного стану системи. Розв’язок системи 
алгебраїчних рівнянь  

3
1 2

2
1

0

3 0
6 0

   


 
 

x k x k
x k
x

 
дає рівняння сепаратриси  

3 2
1 2 0

3 2
       
   

k k . 

Для регулювання управляючих параметрів 1k  та 2k з рівнянь можна визначити їх 
співвідношення  [4, 5]:  

2 3
1 23 , 2  k x k x . 

Реальна задача управління насправді набагато складніша, оскільки рівняння, що 
описують процес, є нелінійними. Проте критерій, виведений для лінійних систем, може 
використовувати для дослідження стійкості в загальному нелінійному випадку.  

При проведенні моделювання системи управління ІКМ в математичному пакеті Maтlab, 
в якості цільової функції взято рівняння (1). 

На Рис.1 представлена найпростіша схема моделювання біфуркації типу «збірки» в 
програмному засобі «Simulink» [6] математичного пакету Matlab [7]. Нелінійна частина 
моделі представлена блоком  x3–х,  лінійна частина, що відображає динаміку, представлена 
аперіодичною ланкою першого порядку. Керуючими параметрами є коефіцієнт передачі K і 
вхідний сигнал f. Таким чином, отримуємо вже динамічну систему, яка, перебуваючи в 
деякому початковому стані по координаті х, при певному значенні керуючих параметрів K і f 
приходить в одне з двох стійких станів рівноваги. 

 

 
Рис. 1. Схема моделювання біфуркації 
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Прирівнюючи оператор диференціювання нулю (s=0), отримуємо схему для побудови 
стану рівноваги (Рис. 2) 

  
Рис. 2. Схема моделювання стану рівноваги 

 
Запишемо рівняння для стану рівноваги:  
 

3
s s s uu x x , x f K    . 

 

Підставляючи u з першого рівняння в друге отримаємо: 
 

3
s s

K 1 fx x 0
K K


    . 
 

Порівнюючи отримане рівняння з рівнянням “збірки”, можна спостерігати: 
  

1 2
K 1 fk , k

K K


   . 

 
Побудуємо криву катастроф (Рис. 3):  
 

3
1

2
4kk
27

 
  

 або   2 3 K 1f (K 1)
9 K


    . 

 

 
Рис. 3. Крива катастроф 

 
Крива катастроф представляє собою розгалуження, проте особлива точка здвигнута по 

координаті К на 1 відносно початку координат. Обираючи будь-яку точку всередині 
розгалуження, наприклад, точку А з координатами f , K     отримуємо три стани рівноваги 

системи: два стійких і один нестійкий. 
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Область всередині розгалуження визначається рівнянням:  
 

2 3 K 1f (K 1)
9 K


  . 

 

Поза областю система має один стійкий стан рівноваги. 
 

Висновок. При переході від традиційної мережі до мережі нового покоління, а саме до 
мультисервісних мереж, виникає необхідність у нових теоретичних даних про оцінку 
ефективної роботи системи управління телекомунікаційними мережами. Теоретичний і 
практичний інтерес представляє розробка математичних моделей для моделювання 
нестандартних (позаштатних і екстремальних) ситуацій,  пов'язаних з системами управління. 
Представлено моделювання оптимальної системи управління інфокомунікаційної мережі за 
двома обраними критеріями якості з допомогою математичного пакету  Maтlab та 
вбудованого додатку Simulink. При описі цільової функції використано математичний апарат 
теорії катастроф, який дозволяє проаналізувати стійкість системи, відносно непередбачених 
змін структури системи та  стрибкоподібних переходів. 
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МОБІЛЬНІ РАДІОТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
 
Сайко В. Г. Мобільні радіотехнології в освіті. У статті розглядаються особливості використання 

інноваційних технічних можливостей мобільних інфокомунікаційних радіотехнологій в освіті при підготовці 
фахівців напряму «Радіотехніка». Аналізується технічна та психологічна готовність студентів до використання 
мобільних технологій для самостійної роботи при вивченні перспективних радіомереж нового покоління. 
Розглядаються нові можливості для більш ефективного використання потенціалу мобільного навчання для 
забезпечення самостійної роботи студентів з інноваційних радіотехнологій.  

Ключові слова: інфокомунікації,  освіта, мобільні радіотехнології, самостійна робота студента, інноваційні 
технології, мобільне навчання  

 
Сайко В. Г. Мобильные радиотехнологии в образовании. В статье рассматриваются  особенности 

использования инновационных технических возможностей мобильных инфокоммуникационных 
радиотехнологий в образовании при подготовке специалистов направления «Радиотехника». Анализируется 
техническая и психологическая готовность студентов к использованию мобильных технологий для 
самостоятельной работы при изучении перспективных радиосетей нового поколения. Рассматриваются  новые 
возможности для более эффективного использования потенциала мобильного обучения  для обеспечения  
самостоятельной работы студентов по инновационным радиотехнологиям. 

Ключевые  слова: инфокоммуникации, образование, мобильные радиотехнологии, самостоятельная работа 
студента, инновационные технологии, мобильное обучение 

 
Sayko V. G. Mobile radio technology in education. The article discusses the features of the use of innovative 

technical capabilities of mobile radio technologies infocomm in education with training areas "Radio".  The technical 
and psychological readiness of students to use mobile technology for independent work in the study of promising new 
generation of radio are analyzed. New opportunities for more effective use of mobile learning for students' independent 
work on innovative radio technologies are considered. 

Keywords: infocommunication, education, mobile radio technology, independent student work, innovative 
technologies, mobile learning 

 
Сьогодні сучасні системи мобільного і безпроводового зв'язку та цифрового телебачення 

характеризуються стрімким розвитком і постійним впровадженням інноваційних технологій 
[1, 2]. Тому персонал телерадіокомпаній має бути підготовлений до стрімкого динамічного 
розвитку, а, відповідно, до впровадження новітніх рішень, розширенню мереж і ринку 
послуг. Ці факти встановлюють високі вимоги до фахівців, які займаються технічною 
експлуатацією та управлінням мережами стільникового зв'язку та цифрового 
телерадіомовлення.  

В умовах, коли за час навчання студента може змінитися кілька поколінь засобів 
радіотехнологій, потрібна велика гнучкість у самостійній роботі і тому потрібні нові сучасні 
освітні технології, які враховували б особливості роботи, рівень і динаміку розвитку 
мобільних мультисервісних мереж. Проте, в даний час ми часто стикаємося з проблемами, 
пов'язаними з недостатньо високим технічним рівнем студентів: велика частина яких не 
здатні до логічного мислення (тобто не вміють робити висновки).  

Однією з причин в катастрофічному обвалі на початку 1990-х років шкільної освіти, 
викликаному масовим відходом зі школи багатьох хороших молодих педагогів через 
необхідність “виживання”.   



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 56 

У цій ситуації такі традиційні форми освіти, як лекції та практичні заняття, стають 
малоефективні для самостійної роботи студента. Необхідне індивідуальне навчання, яке 
більш гнучке і динамічне. І для вирішення такого завдання представляється доцільним 
використання інноваційних технічних можливостей мобільних радіотехнологій в освіті [1, 3].  

Розвиток мобільних технологій призводить до того, що портативні мобільні пристрої 
стають все менше і більш багатофункціональними. Мобільні телефони тепер можуть 
працювати як телефони, калькулятори, організатори, календарі, камери, сервери Internet, e-
mail клієнти, електронні книги. Кишеньковий портативний комп'ютер (КПК) може 
програвати музику і аудіо книги, показувати відео, запускати ігри і т.д. Крім того, кожен 
студент сьогодні має як мінімум один мобільний телефон, а от доступ до мережі Інтернет, як 
свідчить статистика, набагато менша кількість громадян України.  

З розвитком мобільних технологій зросла потреба у швидкому доступі до інформації і у 
швидкісному отриманні знань, адже виросла мобільність самого населення. Реалізація 
технологій високошвидкісного широкосмугового безпроводового доступу Wi-Fi, WiMAX, 
BWA, LTE і мультисервісних систем LMDS, UMDS-DK [4] розширює можливості навчання 
в будь-який час і в будь-якому місці. Поява нових технічних засобів типу "шосте відчуття" 
на основі інтерфейсу жестикуляції розширює можливості і якість освіти, зникають межі  
між очним і електронним навчанням. 

Використання на основі міждисциплінарного підходу програмно-методичних засобів 
інформаційної взаємодії дозволяє здійснювати самостійну діяльність по збору, обробці та 
аналізі інформації про досліджувані об'єкти, явища, моделі і процеси; виникає потреба в 
навчанні, контролі й оцінці досягнутих результатів. Тому особливої актуальності  
набуває пошук нових підходів до організації навчального процесу та створення  
навчальних матеріалів для самостійної роботи майбутніх фахівців з мобільним 
мультисервісних мереж, цифрового телебачення і відео, інтерактивного телебачення,  
які б враховували особливості студентів.  

Використання мобільних технологій у навчанні є перспективним напрямком у діяльності 
вищих навчальних закладів, але на сьогоднішній день відсутні досвід розробки та 
впровадження дистанційних курсів у форматі мобільного навчання, методика та 
рекомендації щодо створення і викладанню таких курсів. Є лише окремі комерційні курси, 
які потрапляють в Україну з інших країн і не мають належного супроводу викладачем.  

Аналіз публікацій свідчить про перспективи мобільного навчання (навчання за 
технологією m-learning) в Україні та за її рубежами [1, 3, 5]. Передумови для мобільного 
навчання закладені в 70-х роках XX в., коли Алан Кей запропонував ідею "комп'ютера 
розміру книги" для освітніх цілей. У 90-х роках з появою кишенькових персональних 
комп'ютерів починається розвиток і оцінка мобільного навчання для студентів, з'являються 
перші навчальні проекти для мобільного середовища. З'являються фундаментальні 
дослідження в області мобільного навчання зарубіжних учених: Т. Андерсон аналізує теорію 
і практику електронного навчання; М. Шарплз вивчає навчання в мобільну еру; М. Аллі 
розглядає електронні ресурси в форматі навчальних об'єктів, з яких збирається репозитарій; 
Д. Аттевель підкреслює необхідність залучення і підтримки мобільних учнів. 

З 2002 р. в європейських країнах проводиться міжнародна конференція, учасники якої 
обговорюють місце і роль мобільних освітніх технологій, теорію і практику застосування 
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безпроводових пристроїв, мобільних освітніх ресурсів у навчанні. В Україні тільки 
починається зародження і становлення системи мобільного навчання. 

З метою визначення технічних можливостей мобільних терміналів для використання їх в 
навчальному процесі було проведено дослідження безпроводових терміналів студентів 
напряму підготовки «Радіотехніка» Державного університету телекомунікацій. В ньому 
прийняли участь 98 студентів 1-5 курсів. Його результати показали, що 100% студентів 
мають мобільні термінали, і з них 34% – смартфони.  

На Рис. 1 показано процентні співвідношення технічних функцій мобільних терміналів 
студентів, а  на Рис. 2 –  якими додатками мобільних телефонів користуються студенти. З 
них слідує, що технічне оснащення телефонів дозволяє більше 90% студентів виходити в 
Інтернет та користуватися електронними книгами, довідниками.  

 
 

Рис. 1.  Процентні співвідношення технічних функцій мобільних терміналів студентів 
 

В даний час на кафедрі радіотехнологій Державного університету телекомунікацій 
впроваджується пілотний проект даної технології освіти з дисципліни «Мережі та системи 
цифрового радіозв'язку і радіодоступу нового покоління» для організації самостійної роботи 
студентів напряму «Радіотехніка». У його розробці брали участь студенти і автор статті. 
Весь навчальний матеріал розбитий на окремі розділи та секції, і з його вивчення 
починається використання студентом розробленої системи.  

Контроль розуміння матеріалу по кожній невеликий секції проводиться за  
допомогою тестів (з випадковим вибором можливих відповідей), вправ (тести  
з відкритими відповідями) і невеликих завдань, по виконанні яких студент  
переходить до останньої секції по темі, де дається підсумкова задача. При помилках 
виконання контрольних тестів вони міняються, а при великій кількості помилок  
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сеанс роботи з таким студентом переривається на певний час. Доступ до ресурсів 
обмежений, тому викладач видає посилання для входу. Освітній контент розміщений  
на сайті YouTube (www.youtube.com).  

 

 
 

Рис. 2.  Процентні співвідношення додатків мобільних телефонів,  
якими користуються студенти  

 
На Рис. 3 представлено зображення робочого вікна відеолекції на екрані лекційної 

аудиторії та мобільного пристрою iPhone. 
Аналізуючи особливості самостійної роботи студентів по мобільній мультисервісній 

мережі, розробники прийшли до висновку, що найбільш ефективною формою подачі 
теоретичного матеріалу з даної дисципліни стане набір коротких тематичних відеолекцій. 
Довелося категорично відмовитися від формату традиційної лекції тривалістю 1,5 години, 
оскільки це викликає відторгнення у аудиторії, знижує (до зникнення) пізнавальний інтерес і 
перекреслює всі можливості і переваги викладу матеріалу за допомогою мультимедіа 
технологій. Тому за основу кожної відеолекції обраний відеоряд, тобто чергування 
відеофрагментів загальною тривалістю від 10 до 15 хвилин [1, 5, 6]. Запропонована 
відеолекція являє собою інформативно стислу, структуровану дидактичну одиницю, що 
включає чергування лекторської пояснень, ілюстрацій і 3D-анімацій з аудіосупроводом. Таке 
відео зацікавлює глядачів, тому що анімація і живі телеперсонажі привертають увагу, 
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утримують його за допомогою сюжетної лінії і вибудуваного сценарію. А у глядача 
виникають сильні емоції, і він оглядає це відео до кінця. Мультимедіа засоби були підібрані 
таким чином, щоб підвищити пізнавальну активність студентів шляхом різноманітності 
подачі матеріалу, при цьому стояло завдання індивідуалізувати та інтенсифікувати 
лекційний процес. 

 
 

 

 

 
 

Рис. 3  Загальний вигляд інтерфейсу робочого вікна відеолекції 
на екрані лекційної аудиторії та мобільного пристрою iPhone 

 
Так як в курсі даної дисципліни розглядаються питання конфігурування, налаштування 

радіоканалу зв'язку, моніторинг та діагностика обладнання широкосмугового радіодоступу 
нового покоління, аналізу електромагнітної обстановки на обмеженій площі в системах 
бездротового мікростільникового зв'язку, з'являється необхідність демонстрації просторових 
об'єктів зв'язку та процесів на площині ортогонального креслення. З цією метою в 
відеолекції введена анімація процесів конфігурування, налаштування радіоканалу зв'язку і 
діагностика обладнання широкосмугового радіодоступу RADWIN 2000,  
моделювання електромагнітної обстановки на ПК і аналізу ЕМС радіосистем методом 
Монте-Карло із звуковим поясненням етапів алгоритмів вирішення практичних завдань,  
що сприяє запам'ятовуванню символьно-знакових позначень і специфічної термінології 
досліджуваного предмета.  

Особливості методики організації самостійної роботи студентів за технологією  
m-learning полягає в доступності студентів до навчального матеріалу в будь-який вільний час 
в будь-якому зручному місці, що неможливо було зробити раніше через обмеженого часу 
роботи бібліотек і часто відсутності навчальної літератури в достатній кількості. Технологія 
m-learning дозволила вирішити проблему оперативного зміни і доповнення навчального 
матеріалу, реалізації мультимедійних технологій для прогресивного представлення матеріалу 
(особливо це стосується питань дослідження якісних характеристик радіоканалу і залежності 
пропускної спроможності від видів модуляції при використанні режимів рознесеного 
прийому МІМО на базі широкосмугових систем радіодоступу, алгоритмів моделювання та 
розрахунку при планування мереж мобільного зв'язку, практичних аспектів розгортання та 
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експлуатації базових платформ мобільних мереж нового покоління, які вивчаються  в даному 
курсі), доступу до навчального матеріалу студентів-заочників та студентів, які навчаються за 
дистанційною формою навчання, включаючи студентів з обмеженими можливостями, а 
також з'явилися необмежені за часом умови зберігання та використання інформації. 
Наявність пояснень лектора одушевляє навчальний процес, що було неможливо при 
використанні підручників в електронній формі у вигляді тексту з гіперпосиланнями. І ще 
одна особливість полягає в стислості викладу матеріалу, компактними логічними блоками, 
які найбільш зручні при підготовці до іспиту.  

У свою чергу розробка та підготовка навчальних матеріалів для самостійної роботи на 
базі мобільного навчання фахівців з комп'ютерних мереж з безпроводовим доступом, 
мобільного телебачення і відео, мобільних медіа-послуг за спеціальністю «Апаратура 
радіозв'язку, радіомовлення і телебачення» має ряд вимог. Зокрема, навчальні дисципліни 
для яких розробляються матеріали повинні носити практичний характер застосування, а не 
теоретичний (наприклад, курси «Тестування радіообладнання систем зв'язку», «Планування 
систем і мереж мобільного зв'язку, радіозв'язку та радіодоступу»), до яких були підготовлені 
аудіозаписи курсу лекцій з коментарями, і зроблений упор на складні і важливі моменти; 
можливість використовувати додаткові аудіо-матеріали та аудіо-книги. Також тут 
враховуються психологічні аспекти: тривалість лекцій, які людина уважно може сприймати 
тільки протягом певного часу і зручність використання матеріалу в електронному вигляді. 
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АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ДЛЯ  

СИСТЕМИ ЧЕРГ У МЕРЕЖНОМУ ВУЗЛІ 
 

Варфоломеєва О. Г., Лісковський І. О. Аналітичний метод визначення параметрів якості для 
системи черг у мережному вузлі. У статті розглянуто метод, що дозволяє розрахувати системні  параметри 
для системи черг в мережному вузлі, що функціонують з використанням MDRR, WRED. Як параметри 
використовується імовірність знаходження системи черг в конкретних станах, середнє число байт, що 
знаходяться в черзі, середня продуктивність системи черг, середній час затримки. Запропонований метод 
дозволяє визначити основні параметри системи черг, які базуються на основних алгоритмах передачі даних в 
пакетних мережах,  що дозволить провести аналіз ефективності використання мережних ресурсів, а також 
визначити якість наданої послуги для заданої інтенсивності надходження пакетів на вхідний інтерфейс 
мережного елементу. 

Ключові слова: передача даних, пакетна мережа, аналітична модель, система черг, продуктивність, якість 
обслуговування, імовірність втрати пакетів, QoS, MDRR, WRED 
 

Варфоломеева О. Г., Лисковский И. О. Аналитический метод определения параметров качества для 
системы очередей в сетевом узле. В статье рассмотрен метод, позволяющий рассчитать системные  параметры 
для системы очередей в сетевом узле, функционирующих с использованием MDRR, WRED. В качестве 
параметров используются вероятности нахождения системы очередей в конкретных состояниях, среднее число 
байт, находящихся в очереди, средняя производительность системы очередей, среднее время задержки. 
Предложенный метод позволяет определить основные параметры системы очередей, базирующихся на 
основных алгоритмах передачи данных в пакетных сетях,  с целью проведения анализа эффективности 
использования сетевых ресурсов, а также определения качества предоставляемой услуги для заданной 
интенсивности поступления пакетов на входной интерфейс сетевого элемента.   

Ключевые слова: передача данных, пакетная сеть, аналитическая модель,  система очередей, 
производительность, качество обслуживания, вероятность потери пакетов, QoS, MDRR, WRED 

 
Varfolomeieva O. H., Liskovskyy I. O. Analytical method of determination  of quality parameters for the 

system of turns in a network node. A method, allowing to expect system  parameters for the system of turns, 
functioning with the use of MDRR, WRED is considered in the article. As parameters are used probabilities of finding 
of the system of turns in the concrete states, middle number byte, being in a turn, middle productivity of the turns 
system, mean time of delay. The offered method allows to define the basic parameters of the turns system,  based on the 
basic algorithms of forwarding of data in package networks,  with the purpose of  analyses of efficiency of the network 
resources use, and also determination of quality of the given service for the set intensity packages  receipt  on the 
entrance interface of network element.  

Keywords:. data communication, package network, analytic models, system of turns, utilization, quality of service, 
probability of loss of packages, QoS, MDRR, WRED 
 

Вступ. В даний час пред'являються жорсткі вимоги до передачі мультимедійної 
інформації. Сучасні механізми розподілу  ресурсів мережного елементу (вузла), а також  
алгоритми запобігання перевантаженню потребують постійного настроювання для 
забезпечення заданої якості [1].  Параметри цих механізмів є величинами, настроювання 
яких проводиться для кожного конкретного випадку, і нерідко базуються на інтуїції 
системного адміністратора або рекомендаціях виробника устаткування, а не на аналітичному 
розрахунку. Таким чином, на даний момент не існує гарантії, що при конфігурації мережного 
устаткування і плануванні мережі в цілому буде встановлений режим оптимального 
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використання ресурсів мережних елементів, а значить, забезпечено надання послуги з 
необхідною якістю.  Автори  пропонують метод визначення параметрів якості для системи  
черг при заданій конфігурації мережного елементу. 

 
Основна частина. Розглянемо систему черг, представлену на Рис. 1.  Буфери A, B і C є 

чергами, в які надходить  трафік певного класу. Буфер D є чергою до вихідного інтерфейсу 
(канальний рівень моделі OSI). Черги A, B і C можна представити як систему з кінцевим 
числом станів (кінцева черга) . А це означає, що існує імовірність втрати інформації в даних 
чергах, тобто відкидання пакетів при переповнюванні черги. Черга D може розглядатися як 
черга без втрат, оскільки технічна швидкість  канального рівня є фіксованою величиною.   
Продуктивність черги D дорівнює інтенсивності вхідного потоку і, відповідно, сумі 
продуктивностей   черг A, B і C. 

 
 

Рис. 1. Система черг в мережному вузлі 
 

Кожну з черг можна представити у вигляді сукупності подій, визначуваних станами, в 
яких ця черга може знаходитися. Наприклад, п'ятьма станами, для черги A це:  A0 – буфер 
порожній; A1 – в буфері знаходиться від 1 байта включно до 33% ; A2 – в буфері знаходиться 
від 33%  включно до 66% ; A3 – в буфері знаходиться від 66% байт включно до 100% мінус 1 
байт ; A4 –  буфер заповнений на 100%.  Граф  переходів між станами для  черги A 
представлений на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Граф  переходів між станами для черги A 
 

Для кожної з даних черг існує своя інтенсивність надходження пакетів, яка залежить від 
налаштувань політики управління трафіком в частині його обмеження (policing) і 
вирівнювання (shaping), а також параметрів налаштування механізму боротьби з 
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перевантаженням WRED (Weighted Random Early Detection – алгоритм довільного 
раннього виявлення). Інтенсивність обробки пакетів є величиною що настроюється 
алгоритмом модифікованого кругового обслуговування MWRR (Modifïed Weighted 
Round Robin) або алгоритмом модифікованого  обслуговування з дефіцитом MDRR 
(Modifïed Déficit Round Robin).  

Буфер D можна представити у вигляді сукупності подій, визначуваних трьома  станами: 
D0 – буфер порожній; D1 – в буфері знаходиться від 1 байта включно до 50% ; D2 –  буфер 
заповнений від 50% свого об'єму включно до 100%.  Граф  переходів між станами для  черги 
D представлений на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Граф  переходів між станами для черги D 

 
Складемо повну групу несумісних подій, які визначаються всіма можливими 

комбінаціями станів черг A, B, C і D. Кількість таких станів визначається як: 

DCBA NNNNN  ,  

де DCBA NNNN ,,,  – кількість станів кожній з черг.  
Приймемо, що перехід із стану в стан здійснюється послідовно, тобто з нульового стану 

черга не може  попасти в четвертий, не пройшовши попередньо через перший, другий і 
третій стани.  

Тоді, повна група подій має вигляд: 
 00000 DCBAS  
 00011 DCBAS  
 00102 DCBAS  
 01003 DCBAS  
 10004 DCBAS  
 00025 DCBAS  
 00116 DCBAS  
 01017 DCBAS  
 10018 DCBAS  
 00209 DCBAS  
 011010 DCBAS  
 101011 DCBAS  

............................. 
 2444374 DCBAS , 
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де   0S – подія, що означає, що всі буфери порожні; 

       374S – подія, що означає, що всі буфери заповнені. 
Враховуючи можливість покрокового переходу із стану в стан, можна отримати граф 

розмічених станів, який відображує динаміку зміни станів системи. Фрагмент графа 
приведений на Рис. 4. 

 
Використовуючи теорію марківських процесів з безперервним часом і дискретними 

станами [2, 3], визначимо імовірність знаходження системи черг в кожному з можливих 
станів. Для цього, вочевидь, необхідно задати інтенсивності потоків надходження пакетів  і 
продуктивності кожній з черг, які визначають швидкості обробки пакетів кожною чергою. 
Необхідно врахувати, що на інтенсивності надходження потоків  пакетів  впливає вибрана 
конфігурація параметрів алгоритму управління перевантаженнями (WRED), оскільки ці 
параметри визначатимуть умови превентивного відкидання пакетів. У загальному випадку 
інтенсивності як надходження, так і обробки пакетів є функціями часу.  

Припустимо, що перехід черги A із стану в стан у міру заповнення буфера 
визначатиметься інтенсивностями потоку 0A , 1A , 2A , 3A ; заповнення буфера B – 

інтенсивностями потоку 0B , 1B , 2B , 3B ; заповнення буфера C – інтенсивностями потоку 

0C , 1C , 2C , 3C   і заповнення буфера D – інтенсивностями потоку 0D , 1D .  
Продуктивність обробки черг A, B, C і D визначатиметься потоками відновлення з 

інтенсивностями , , ,A B C D    . 

 
 

Рис. 4. Граф  розмічених станів 
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Вирішуючи систему лінійних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами, 
отримуємо розподіл імовірності знаходження системи черг по станах, що може бути 
інтерпретоване як відносний час знаходження системи в даному стані. Для даного прикладу 
дана система рівнянь має вигляд [4]: 

0000043210 )( pppppp DCBADCBA    

100010087651 )( ppppppp ADCBAADCBA    

20010001110982 )( ppppppp BDCBABDCBA    
........................................................................................................... 

3740374037303723371374 )( pppppp DCBADCBA    
 

Вирішуючи систему диференціальних рівнянь, отримаємо імовірність знаходження 
системи черг в кожному із станів. Кожна з імовірності може бути інтерпретоване як 
відносний період часу знаходження системи в даному стані, що визначається мірою 
заповнення буфера в кожній з черг.  

Імовірність втрат пакетів можна виразити за допомогою логічного критерію, що розділяє 
групу несумісних подій на дві підгрупи: з наявністю втрат (U2) і з відсутністю втрат (U1), а 
також що враховує час перебування системи в кожному із станів (вплив параметрів 
механізму WRED) [5]. 

Тоді імовірність втрати пакетів визначається як 
 

2

пп i
i U

P p


  , 

 

де U2 визначає групу подій, при яких відбувається втрата пакетів. 
Середня завантаженість системи черг визначається як математичне очікування числа 

байт, черг, що знаходяться в системі, в даний момент. Це число знаходитиметься в інтервалі 
між математичним очікуванням, відповідним нижній границі заповнення буфера для 
вибраного стану і  математичним чеканням, відповідним верхній границі заповнення буфера 
для цього стану. 

Нижня minN  і верхня maxN  границі середньої завантаженості системи черг визначаються 
наступними виразами: 

min mini i
i U

N k p


  ;  

       

max maxi i
i U

N k p


  , 

де   U  визначає повну групу несумісних подій; 
      minik   і   maxik  визначають, відповідно, нижню і верхню границі заповнення системи черг 

для кожного із станів; 
     ip  – імовірність знаходження системи в i-му стані.  
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Середня продуктивність системи черг 

i i
i U

X p


  , 

де    i  – продуктивність системи черг для i-ї події, яка визначається по графу станів; 

        ip  – імовірність знаходження системи в i-му стані. 
Середній час відгуку системи черг:  

X
NR   

Якість послуги, що надається, є функціоналом від приведених  параметрів: 
 

],,[ пп XNPFQ  , 
 

де   ппP   – імовірність втрати пакетів в системі черг;    

       N  – середня завантаженість системи черг;  
       X  –  середня продуктивність системи черг. 

 
Висновки.  Запропонований метод дозволяє визначити основні параметри системи черг, 

що базуються на основних алгоритмах передачі даних в пакетних мережах,  з метою 
проведення аналізу ефективності використання мережних ресурсів, а також визначення 
якості послуги, що надається, для заданої інтенсивності надходження пакетів на вхідний 
інтерфейс мережного елементу.  
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ ПРИ ПОБУДОВІ ІТ ДЛЯ АТП 
 

Олещенко Л. М. Використання безпроводових автоматизованих технологій передавання даних при 
побудові ІТ для АТП. Інформаційне забезпечення та прогнозування пасажирсько-транспортних взаємодій між 
територіями регіону необхідні для ефективного використання рухомого складу та покращення якості 
транспортних послуг. Для вдосконалення системи  необхідні голосовий та пакетний зв’язок між диспетчером та 
водіями рухомого складу автотранспортного підприємства. Існуюча мережа стільникового зв’язку покриває не 
усі зони транспортного обслуговування у регіоні. У статті описана комплексна технологія, що надає 
можливість створення голосового і пакетного радіопокриття ділянок регіону, не покритих мережею існуючого 
стільникового зв'язку. Здійснено обґрунтування доцільності запропонованої технології APRS, запропоновано 
експериментальне доведення можливості побудови запропонованої системи УКХ-зв’язку.  

Ключові слова: радіозв’язок, APRS, УКХ-зв’язок, радіопокриття, інформаційне забезпечення, 
автотранспортне підприємство, АТП, міжміські пасажирські перевезення, UT4UUL 
 

Олещенко Л. М. Использование беспроводных автоматизированных технологий передачи данных 
при построении ИТ для АТП. Информационное обеспечение и прогнозирование пассажирско-транспортных 
взаимодействий между территориями региона необходимы для эффективного использования подвижного 
состава и улучшение качества транспортных услуг. Для совершенствования системы необходимы голосовая и 
пакетная связь между диспетчером и водителями подвижного состава автотранспортного предприятия. 
Существующая сеть сотовой связи покрывает не все зоны транспортного обслуживания в регионе. В статье 
описана комплексная технология, которая предоставляет возможность создания голосового и пакетного 
радиопокрытия участков региона, не покрытых сетью существующей сотовой связи. Осуществлено 
обоснование целесообразности предложенной технологии APRS, предложено экспериментальное 
доказательство возможности построения предложенной системы УКВ-связи. 

Ключевые слова: радиосвязь, APRS, УКВ-связь, радиопокрытие, информационное обеспечение, 
автотранспортное предприятие, АТП, междугородные пассажирские перевозки, UT4UUL 

 
Oleshchenko L. M. Use of automated wireless data transmission technologies in the construction of IT for 

МTЕ.  Information provision and forecasting passenger traffic interactions between the regions required for efficient 
use of rolling stock and improve the quality of transport services. To improve the system needed a voice and packet 
communication between the dispatcher and drivers rolling stock motor company. The current cellular network covers 
not all areas of transport services in the region. This paper describes the complex technology that enables the creation of 
voice and packet radio coverage areas of the region not covered by the existing cellular network. Done rationale for the 
proposed technology APRS, offered experimental proof of the possibility of building the proposed system, VHF-
communications.  

Keywords: radio communication, APRS, VHF-communications, radio coverage, information provision, motor 
transportation enterprise, MTE, intercity passenger services, UT4UUL 

 
Системи управління сучасними автотранспортними підприємствами (АТП)  являють 

собою динамічні інформаційні системи (ІС) із гілками зворотного зв’язку. Для побудови 
ланок зв’язку між рухомими учасниками виникає гостра необхідність побудови швидких та 
надійних каналів передавання даних. В межах мегаполісів, зазвичай, використовують 
системи пакетної передачі даних на основі національних стільникових операторів. Сучасні 
служби таксі рідко дублюють дані за допомогою службового УКХ каналу зв’язку. 

Ситуація виглядає інакше для перевізника, що обслуговує міжміські маршрути. Нажаль, 
на час написання статті тільки теоретично пакетна передача у стільникових мережах працює 
на більшості території України [1].  

В попередніх статтях автора (позивний UT4UUL) запропоновано розгортання резервного 
УКХ каналу передавання даних, розташування головної станції на місцевості для розв’язку 
задачі зв’язку АТП Чернігівщини та частини Київської області [2].  

З точки зору автора, виглядає перспективно і необхідно окрім передачі голосових 
повідомлень забезпечити на базі запропонованого устаткування передавання пакетних даних. 
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Для розв’язку задачі необхідно обрати, обґрунтувати, модернізувати та впровадити на 
пробне тестування відповідного апаратно-програмного комплексу, що стане невід’ємною 
ланкою динамічної ІС в АТП. 

На даний час існує багато інформаційних 
технологій (ІТ), які в деякій мірі задовольняють 
потреби ІС. З урахуванням устаткування УКХ 
каналів зв’язку можна запропонувати кілька 
рішень, а саме: X.25 (AX.25), Code-5, ALE, SIM-
31, WSJT, D-STAR, APRS.  

На думку автора, має сенс більш детально 
зупинитися на двох останніх. Зверніть увагу, що 
наведені технології є відкритими проектами. D-
STAR та APRS схожі за функціоналом, але 
нажаль, робота з першою поки що не дозволена 
в межах України. Мережі APRS непогано 
розвинені і можуть бути адаптовані для 
впровадження в ІТ АТП [3...5]. 

Cистема APRS (Automatic Packet Reporting 
System) – це мережа автоматичної передачі 
цифрових даних по радіоефірі. Існує 
альтернативна розшифровка абревіатури як 
Automatic Position Reporting System – система 
автоматичної передачі даних про координати 
об'єкта. Правильною розшифровкою вважається 
перший варіант, тому спочатку система APRS, 
розроблена наприкінці 80-х роках військовими і 
призначалася для передачі цифрових даних по 
радіоефірі. Офіційно ж, вважається, що мережа 
APRS був розроблений американським 
радіоаматором Бобом Бранінгом (Bob Bruninga, 
позивний WB4APR) в 1992 році. Хто ж там був 
насправді першим при розробці мережі, ми 
швидше за все вже і не дізнаємося.  

В результаті вийшов своєрідний 
радіоаматорський аналог військових мереж по 
радіоканалу, по якому можна було підключатися 
до електронних дошках спілкування без 
застосування провідного телефону.  

Другим можливим застосуванням цієї 
мережі – створення незалежної сітки на випадок 
надзвичайних ситуацій. 

На Рис. 1 наведено узагальнену схему 
мережі з одним учасником руху. Слід більш 
детально звернути увагу на ланки системи такі 
як: базову (або навіть базові) станції та 
портативні станції. На відповідних рисунках 
(Рис. 2...4) наведено їх структурні схеми. 

 

 
Рис. 1. Структура мережі APRS 

 

 
Рис. 2. Groundstation (базова станція) 
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Рис. 3. Портативна станція 
 

Рис. 4. Структура портативної станції 
 
 
Можливості технології APRS, що є цікавими для АТП, наведено на Рис. 5...10 [6, 7]. Для 

мобільної станції має сенс застосувати мобільний телефон з GPS в ролі контролера, тим паче 
існує вільне програмне забезпечення на цю платформу. На думку автора, слід відзначити 
APRSDroid [7]. 

 

 

Рис. 5. Скріншот APRSDroid вузлів APRS 
 

Рис. 6. Скріншот APRSDroid– інформація         
про станцію 
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Рис. 9. APRS мапа Києва 

 
 

Рис. 7. Мапа з учасниками мережі APRS 

 

 
 

Рис.8. Відправка  SMS в мережі APRS 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.– 2014.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 71 

 
 

Рис. 10. Інформація про рухомий об’єкт UT2UU  
 

Узагальнені можливості технології APRS якнайкраще задовольняють вимоги АТП: 
– побудова радіомереж на місцевому та глобальному рівнях;  
– спільна робота з іншими мережами і технологіями, такими як: GPS, Інтернет, IRLP, 

Ехолінк, D-STAR, GSM, електронна пошта, телеметрія, RFID; 
– використання при роботі на КХ і УКХ діапазонах; 
– використання при проведенні зв’язків через супутники; 
– використання при проведенні зв’язків через діджіпітер міжнародної космічної 

станції (ISS); 
– використання при дистанційному управлінні стаціонарними і рухомими об'єктами 

(приклад: SkyCommand); 
– спостереження і стеження (визначення координат, типу об'єкта, швидкості руху, 

напрямки, висоти) за стаціонарними і рухомими об'єктами в реальному часі; 
– спостереження за погодними станціями, віддалене спілкування з комп'ютерними 

метео-станціями; 
– обмін короткими повідомленнями; 
– підтримка публічних заходів, реклама та інформування про місцезнаходження; 
– робота BBS  та  робота з базами даних; 
– вивчення особливостей проходження і розповсюдження радіохвиль з урахуванням 

пори року, погодних умов і рельєфу місцевості; 
– використання при вивченні топографічних карт місцевості; 
– використання в надзвичайних ситуаціях при проведенні оперативних заходів 

надзвичайного характеру. 
А отже, стає очевидна необхідність у пробному розгортанні базової APRS станції для 

перевірки в реальних умовах на основі Аматорської радіослужби відповідно до ліцензії 
автора UT4UUL [8]. 
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Запропонована автором загальна схема обміну даними між учасниками  
пасажирсько-транспортного процесу на міжміських автобусних маршрутах  
Чернігівщини зображена на Рис.11. 

 
 

Рис.11. Схема обміну даними між учасниками пасажирсько-транспортного 
 процесу на міжміських автобусних маршрутах регіону 
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БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН СТАНДАРТІВ 
ISO27k СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 
Цвілій О. О. Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи 

управління інформаційною безпекою. У статті досліджено сучасний стан та напрямки розвитку стандартів 
ISO27k систем управління інформаційною безпекою (СУІБ). Зроблено систематизований огляд версій основних 
стандартів СУІБ. Показано місце та роль цих стандартів в системі оцінки відповідності України.  Розглянуті 
питання гармонізації нормативно-правового забезпечення України щодо оцінки відповідності СУІБ за 
правилами та процедурами згідно міжнародних стандартів.  

Ключові слова: система управління, інформаційна безпека, стандарти ISO27k, органи оцінки 
відповідності, сертифікація, акредитація 

 
Цвилий Е. А. Безопасность информационных технологий: современное состояние стандартов 

ISO27k систем менеджмента информационной безопасности. В статье исследовано современное состояние и 
направления развития стандартов ISO27k систем менеджмента информационной безопасности (СМИБ). 
Сделано систематизированный обзор версий основных стандартов СМИБ. Показано место и роль этих 
стандартов в системе оценки соответствия Украины. Рассмотрены вопросы гармонизации нормативно 
правового обеспечения Украины относительно оценки соответствия СМИБ за правилами и процедурами 
согласно международных стандартов.  

Ключевые слова: система менеджмента, информационная безопасность, стандарты  ISO27k, органы 
оценки соответствия, сертификация, аккредитация 

 
Tsviliy O. O. IT security techniques: current state  ISO27k standards of information security management 

system. The current state and direction of ISO27k standards for information security management systems (ISMS) is 
investigated. A systematic review of all major versions of ISMS standards is made. The place and role of ISO27k 
standards for conformity assessment systems in Ukraine is shown. The questions of harmonization normatively of the 
legal providing of Ukraine are considered in relation to the estimation of accordance of ISMS after rules and procedures 
in obedience to international standards.  

Keywords: management system, information security, ISO27k standards, conformity assessment bodies, 
certification, accreditation 

 
1. Вступ і постановка задачі. Вся інформація, що зберігається і обробляється у 

організації, є об'єктом погроз атаки, помилки, впливу стихії (наприклад, повені або пожежі) і 
т.д. Термін «інформаційна безпека» відноситься до інформації, яку розглядають як актив, у 
якого є цінність, що вимагає відповідного захисту, наприклад, від втрати доступності, 
конфіденційності чи цілісності [1].  

Захист інформаційних активів за  допомогою створення, впровадження, підтримки і 
поліпшення інформаційної безпеки дуже важливий для того, щоб дозволити організації 
досягати своєї цілі, а також підтримувати і підвищувати рівень відповідності законодавству 
та репутацію. Ці скоординовані дії, які направляють реалізацію відповідних засобів 
управління та розглядають неприпустимі ризики інформаційної безпеки, є загальновідомими 
як елементи системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), яка є частиною загальної 
системи управління організації. 
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Міжнародні організації доклали великих зусиль для уніфікації СУІБ. В повній мірі це 
досягнуто в серії міжнародних стандартів СУІБ. Дане сімейство має схему нумерації, що 
використовує серію послідовних номерів, починаючи з 27000 – стандарти ISO27k [2]. 
Стандарти цього сімейства визначають вимоги до СУІБ, управління ризиками, метрики і 
вимірювання, керівництво з впровадження тощо. 

При використанні стандартів ISO27k організації можуть реалізовувати  і поліпшувати 
СУІБ та підготуватися до незалежної оцінки їх СУІБ в органах оцінки відповідності (ООВ), 
які є акредитованими та визнаними в міжнародній системі акредитації International 
Accreditation Forum (IAF), наприклад, Європейською асоціацією з акредитації (ЄА). Далі під 
СУІБ будемо розуміти саме таку систему, яка створена у відповідності до вимог стандартів 
серії ISO27k. 

Сімейство міжнародних стандартів СУІБ ISO27k розробляє Об'єднаний технічний 
комітет ISO/IEC JTC 1, підкомітет SC 27 «Методи захисту ІТ» (ISO/IEC JTC 1/SC 27 
«Методи і засоби забезпечення безпеки інформаційних технологій» (англ.: – IT Security 
techniques)) [3]. Загальна кількість опублікованих стандартів ISO під прямою 
відповідальністю ISO/IEC JTC 1/SC 27 – 137, в тому числі стандартів ISO27k  –  28.  

Стандарти ISO27k можуть бути класифіковані за рівнями ієрархії, як відображено на 
Рис. 1 [1]. При цьому перші три рівні ієрархії можемо об’єднати поняттям 
системостворюючих стандартів або стандартів вищих  рівнів. Всі інші стандарти ISO27k, які 
знаходяться на четвертому  і, можливо,  нижчих рівнях,  об’єднаємо  поняттям  стандартів 
прикладних рівнів. 

 

 
 

Рис. 1.  Ієрархія  стандартів  СУІБ (ISMS –  Information  Security management  systems) 
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В статті надається стислий систематизований огляд актуальних стандартів вищих трьох 
рівнів стандартів ISO27k. Саме ці рівні ієрархії стандартів ISO27k надають можливість 
застосовувати до СУІБ процедури оцінки відповідності (сертифікації) систем управління 
ООВ, компетентність яких прослідковується та визнається на глобальному рівні в 
міжнародній системі акредитації IAF. Саме тому, в статті стисло відображена національна 
система України, яка дозволяє здійснювати процедури оцінки відповідності (сертифікації) 
СУІБ таким чином, що результати таких оцінок можуть бути визнаними згідно кращих 
міжнародних практик. 

 
2. Огляд стандартів ISO27k вищих рівнів.  Стандарти ISO27k вищих рівнів під 

загальною назвою «Інформаційні технології. Методи і засоби забезпечення безпеки» (англ. 
Information technology.  Security techniques) складаються з наступних груп: термінологія; 
загальні вимоги; загальні вказівки (Рис. 1). 

 

ISO/IEC 27000:2014 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління 
інформаційною безпекою. Огляд та словник» (англ.: Information technology – Security 
techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary) – описує 
огляд та словник СУІБ, які є предметом стандартів ISO27k, і визначає відповідні терміни та 
визначення [3].  

Для того, щоб відобразити стан змін стандартів ISO27k, цей стандарт оновлюється 
частіше, ніж зазвичай оновлюються стандарти ISO/IEC. Попередня редакція цього стандарту 
є ISO/IEC 27000:2012. 

 

ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи та засоби досягнення 
інформаційної безпеки. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» (англ.: 
Information technology – Security techniques. Information security management systems – 
Requirements). Цей стандарт є базовим стандартом ISO27k. 

ISO/IEC 27001 визначає вимоги для створення, впровадження, експлуатації, 
моніторингу, аналізу, підтримки і поліпшення документованої СУІБ в контексті загальних 
ризиків організації бізнесу. Цей стандарт призначений для забезпечення вибору адекватного 
і пропорційного контролю систем інформаційної безпеки.  

Стандарт ISO/IEC 27001 призначений для сертифікації СУІБ в ООВ. В Україні ООВ, 
який здійснює сертифікацію СУІБ, з можливістю визнання сертифікату за межами країни 
повинен бути акредитованим національним органом з акредитації, яким з 2002 року є 
Національне агентство з акредитації України (НААУ) і якому надані державні ексклюзивні 
повноваження на акредитацію ООВ та проведення моніторингу за відповідністю 
акредитованих ним ООВ вимогам акредитації [4].  

На сьогодні в реєстрі НААУ вже є ООВ, акредитовані згідно стандарту ISO/IEC 
17021:2011 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію 
систем менеджменту (англ.:  Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit 
and certification of management systems) щодо компетентності здійснювати сертифікацію 
СУІБ  відповідно до стандарту ISO/IEC 27001. 

Сертифікована СУІБ – гарантія того, що СУІБ правильно і ефективно впроваджена в 
область (області) діяльності організації. А ефективна СУІБ, у свою чергу, забезпечує 
необхідний рівень захисту активів організації, тобто істотно знижує ризик нанесення 
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організації збитку внаслідок порушення інформаційної безпеки і гарантує, що міри і кошти 
захисту інформації є адекватному і пропорційними можливому збитку організації. 

Сертифікація на відповідність цього стандарту дозволяє наочно показати діловим 
партнерам, інвесторам і клієнтам, що у організації налагоджене ефективне управління 
інформаційною безпекою. 

Виконання вимог стандарту ISO/IEC 27001 головним чином дозволяє мінімізувати 
ризики втрат активів організацій, а отже скоротити фінансові втрати. 

Відповідно до цього стандарту система управління інформаційною безпекою ISMS 
(англ.:  Information security management system) – це частина загальної системи управління, 
яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризики, призначена для розроблення, 
впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримування та поліпшення 
інформаційної безпеки [5]. 

Важливо наголосити, що стандарт ISO/IEC 27001 системно та структурно узгоджено із 
стандартами ISO 9001:2000 та ISO 14001:2004 з метою підтримки послідовного та 
комплексного впровадження і функціонування разом з іншими пов’язаними стандартами 
загальних систем управління. Таким чином, одна, відповідним чином запроектована система 
управління, може задовольняти вимогам всіх цих стандартів. Тобто, цей стандарт розроблено 
для надання можливості організації узгодити свою СУІБ з відповідними вимогами загальної 
системи управління або інтегрувати її в них. Якщо організація вже має функціонуючу 
систему управління бізнес-процесами (наприклад, відповідно до ISO 9001 або ISO 14001), то 
в більшості випадків краще задовольнити вимоги цього стандарту в межах цієї існуючої 
системи управління. 

В Україні у 2012 році  вступив дію стандарт ДСТУ ISO/IEC 27001:2010, затверджений 
наказом Держспоживстандарту від 28 грудня 2010 р. № 631, який відповідає попередній 
редакції міжнародного стандарту  ISO/ІЕС 27001:2005, IDT. 

 

ISO/IEC 27002:2013 «Інформаційні технології. Методи захисту. Звід правил для 
управління інформаційною безпекою» (англ.:  Information technology – Security techniques – 
Code of practice for information security management).  

ISO/IEC 27002 встановлює принципи і загальні принципи розробки, впровадження, 
підтримки і поліпшення управління інформаційною безпекою в організації. Цілі, викладені в 
стандарті, дозволяють забезпечити загальне керівництво за загальноприйнятою мети 
управління інформаційною безпекою.  

Відповідно до цього стандарту інформаційна безпека – це захист інформації від 
широкого діапазону загроз з метою забезпечення безперервності бізнесу, мінімізації бізнес 
ризику і максимізації рентабельності інвестицій і бізнес можливостей [6]. 

 Інформаційна безпека досягається впровадженням відповідного набору управлінських 
заходів (далі – заходів), який охоплює політику, процеси, процедури, організаційні структури 
і програмні та апаратні функції. Ці заходи необхідно розробити, впровадити, моніторити, 
переглядати та, за необхідності, вдосконалювати для гарантування того, що певні безпека та 
бізнес-цілі організації будуть досягнуті. Це треба виконувати узгоджено з іншими процесами 
загального управління бізнесом. 

В стандарті викладено детальний звід правил для управління інформаційною безпекою. 
Попередня редакція цього стандарту є ISO/IEC 27002:2005. 
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ISO/IEC 27003:2010 «Інформаційні технології. Методи захисту. Керівництво по 
впровадженню системи управління інформаційною безпекою» (англ.:  Information technology 
– Security techniques – Information security management system implementation guidance). 

ISO/IEC 27003 фокусується на критичних аспектах, необхідних для успішної розробки і 
впровадженню СУІБ відповідно до ISO/IEC 27001. Стандарт описує процес специфікації і 
розробки СУІБ від початку до впровадження планів реалізації.  

Цей стандарт описує процес отримання схвалення керівництва для реалізації СУІБ, 
визначає порядок проектування і впровадження СУІБ (посилання в ISO/IEC 27003 в якості 
проекту СУІБ) і дає рекомендації про те, як планувати проект СУІБ, в результаті чого 
остаточна СУІБ стає планом реалізації проекту.  

В стадії розробки знаходиться друга редакція цього стандарту (ISO/IEC WD 27003).  
 

ISO/IEC 27004:2009 «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. 
Керівництво інформаційною безпекою. Вимірювання» (англ.:  Information technology – 
Security techniques – Information security management – Measurement). 

ISO/IEC 27004 являє собою керівництво з розробки та впровадження заходів з 
вимірювань в цілях оцінки ефективності реалізації СУІБ і управління або групи елементів 
управління, як зазначено в ISO/IEC 27001.  

В стадії розробки знаходиться друга редакція цього стандарту (ISO/IEC WD 27004). 
 

ISO/IEC 27005:2011 «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. 
Керівництво ризиками інформаційної безпеки» (англ.:  Information technology – Security 
techniques – Information security risk management). 

Стандарт ISO/IEC 27005 вийшов на заміну стандарту ISO/IEC 27005:2008. В стадії 
розробки знаходиться третя редакція цього стандарту (ISO/IEC WD 27005). 

ISO/IEC 27005 – нова версія стандарту з управління ризиками інформаційної безпеки 
вже опублікована і доступна для зацікавлених сторін. Стандарт є відмінним інструментом 
для успішного вирішення однієї з найскладніших завдань у впровадженні та розвитку СУІБ – 
оцінка та керівництво ризиками інформаційної безпеки. 

Основні зміни в новій версії стандарту пов'язані з його гармонізацією з стандартом ISO 
31000:2009 «Управління ризиками. Принципи і керівні вказівки» (англ.: Management du 
risque – Principes et lignes directrices) і з кращою систематизацією змісту. 

 

ISO/IEC 27006:2011 «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Вимоги до 
органів аудиту і сертифікації систем управління інформаційною безпекою» (англ.  
Information technology – Security techniques – Requirements for bodies providing audit and 
certification of information security management systems). 

Стандарт ISO/IEC 27006 вийшов на заміну стандарту ISO/IEC 27006:2007 та ефективно 
замінює EA 7/03 «Керівництво з акредитації органів з сертифікації/реєстрації. Системи 
управління інформаційною безпекою» (англ.: Guidelines for the Accreditation of bodies 
operating certification/registration – Information Security Management Systems). 

В умовах діючої національної системи акредитації України (яка відповідає вимогам  
стандарту ISO/IEC 17011:2004 «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів 
акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності» (англ.: – Conformity 
assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment 
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bodies)) стандарт ISO/IEC 27006 формує вимоги до органів аудиту і сертифікації СУІБ, які 
можуть бути акредитовані на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17021. 

В стадії розробки знаходиться третя редакція цього стандарту (ISO/IEC СD 27006). 
 

ISO/IEC 27007:2011 «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. 
Керівництво для аудиту систем управління інформаційною безпекою» (англ.: Information 
technology – Security techniques – Guidelines for information security management systems 
auditing). 

Стандарт ISO/IEC 27007 являє собою посібник з створення в СУІБ програм аудиту з 
проведення аудитів, а також щодо компетентності аудиторів СУІБ (крім вказівок, що 
містяться в стандарті ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем 
управління» (англ.: Guidelines for auditing management systems, ISO 19011:2011, IDT). 

Тобто, стандарт ISO/IEC 27007 застосуємо у разі необхідності проведення внутрішніх чи 
зовнішніх аудитів СУІБ або створення програми аудиту СУІБ. 

 
3. Гармонізація нормативно-правового забезпечення України щодо оцінки 

віповідності СУІБ за правилами та процедурами згідно міжнародних стандартів.  В 
Україні створена та діє система, яка дозволяє здійснювати процедури оцінки відповідності 
(сертифікації) СУІБ таким чином, що результати таких оцінок можуть бути визнаними згідно 
кращих міжнародних практик. Це створює передумови для усунення технічних бар’єрів між 
країнами в сфері технічного регулювання, в тому числі з питань систем управління (поряд з 
оцінкою відповідності продукції, послуг, процесів тощо). Такі засади є обов’язковими для 
країн – підписантів багатьох міжнародних договорів, в тому числі Угоди про технічні 
бар’єри в торгівлі та Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів з Світовою 
організацією торгівлі (СОТ) (англ.: World Trade Organization, WTO), майбутньої Угоди про 
асоціацію України з Європейським Союзом (ЄС), тощо. 

До цієї системи входять.  
1) Нормативно-правове забезпечення (закони України, національні стандарти та інші). 

Для проблематики питань, що розглядаються в статті, важливими є закон України «Про 
акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17 травня 2001 року N 2407-III (із змінами і 
доповненнями 2012 року), стандарти ДСТУ ISO/ІЕС 17011:2005 (ISO/ІЕС 17011:2004, ІDТ), 
ISO/IEC 17021 (неофіційний переклад ISO/IEC 17021, Наказ НААУ від 11.09.2007 р. № 85-
Я), ДСТУ  ISO/IEC 27001 та інші. 

2) Національна система акредитації України (НААУ), Рада з акредитації, Технічний 
комітет з акредитації, Комісія з апеляцій, Атестаційна комісія, експерти), яка має процедури і 
персонал з акредитації, які задовольняють вимогам стандарту ISO/ІЕС 17011:2004, ІDТ; 

3) Органи з оцінки відповідності СУІБ, компетентність яких доведена шляхом 
акредитації в НААУ на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17021 до органів, що 
здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту, в сфері компетентності яких є оцінка 
відповідності вимогам стандарту ISO/IEC 27001. 

4) Організації, які впроваджують СУІБ за вимогами та правилами міжнародних 
стандартів, що розглядаються вище, чи гармонізованими з ними національними стандартами. 
В даному випадку – ISO/IEC 27001. 
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Важливим елементом цієї системи є також визнання з боку однієї з регіональних 
асоціацій з акредитації НААУ на відповідність вимогам ISO/ІЕС 17011:2005. Всього  в 
системі IAF налічується 6 таких асоціацій. Під час акредитації НААУ керується 
відповідними рекомендаціями міжнародних (ILAC та IAF) та регіональних (ЕА) організацій з 
акредитації. ЄА є інструментом співробітництва національно визнаних органів з акредитації 
в Європі. НААУ для сегменту систем управління (ISO/IEC 17021) має визнання з боку ЄА з 
2012 року. 

Таким чином, в Україні створена і функціонує національна система, яка дозволяє 
організаціям при використанні стандартів ISO27k реалізовувати і поліпшувати СУІБ та 
здійснювати її незалежну оцінку в органах оцінки відповідності (сертифікації), які є 
акредитованими та визнаними через визнання НААУ з боку ЕА в міжнародній системі 
акредитації IAF.  

 
4. Результати, висновки, рекомендації. В статті викладено сучасний стан та напрямки 

розвитку версій стандартів ISO27k вищих рівнів систем управління інформаційною 
безпекою, достатніх для розробки, впровадження, аудиту та поліпшення СУІБ, які можуть 
бути оцінені (сертифіковані) за відповідними міжнародними правилами і процедурами, які 
прийняті на законодавчому та нормативно-правовому рівні в системі технічного 
регулювання, в тому числі оцінки відповідності та акредитації України. 

Також, в загальному вигляді відображена національна система України, яка дозволяє 
здійснювати процедури оцінки відповідності (сертифікації) СУІБ таким чином, що 
результати таких оцінок можуть бути визнаними згідно кращих міжнародних практик. 

В подальшому, в наступних публікаціях буде викладено  сучасний стан та напрямки 
розвитку всіх версій стандартів ISO27k системи управління інформаційною безпекою  
прикладних рівнів, окремі аспекти щодо сертифікації СУІБ та акредитації ООВ, які є 
компетентними щодо сертифікації СУІБ. 
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МЕТОД НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИНЦИПІВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДЕН В КРИТИЧНИХ УМОВАХ 

 
Соболевський Г. Г. Метод нечіткого виведення при забезпеченні принципів інтелектуалізації 

експлуатації суден в критичних умовах. В роботі удосконалено метод нечіткого виведення знань при 
забезпеченні принципів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах, який базується на ідеї 
побудови графу блоків інтелектуальної системи на основі упорядкованості процесів управління та ієрархії 
підпорядкованості різних блоків системи при їх функціонуванні. Метод реалізує схему дедуктивного 
виведення. Даний підхід враховує ієрархічну організацію інтелектуальної транспортної системи та нечіткість 
даних, що дозволяє здійснювати прийняття рішень на основі інформації різнорідних джерел в умовах 
динамічної зміни цілей управління у реальному часі. 

Ключові слова: водний транспортний засіб, інтелектуальна система, дедуктивний метод, управління, 
нечітка множина 

 
Соболевский Г. Г. Метод нечеткого вывода при обеспечении принципов интеллектуализации 

эксплуатации судов в критических условиях. В работе усовершенствован метод нечеткого вывода знаний 
при обеспечении принципов интеллектуализации эксплуатации судов в критических условиях, основанный на 
идее построения графа блоков интеллектуальной системы на основе упорядоченности процессов управления и 
иерархии подчиненности различных блоков системы при их функционировании. Метод реализует схему 
дедуктивного вывода. Данный подход учитывает иерархическую организацию интеллектуальной транспортной 
системы и нечеткость данных, что позволяет осуществлять принятие решений на основе информации 
разнородных источников в условиях динамического изменения целей управления в реальном времени. 

Ключевые слова: водный транспортное средство, интеллектуальная система, дедуктивный метод, 
управление, нечеткое множество 

 
Sobolewskyy H. H. The method of fuzzy inference while ensuring the principles of intellectualization 

operation of vessels in critical conditions. In this paper improved method of fuzzy inference of knowledge while 
respecting the principles of intellectualization operation of vessels in critical conditions, based on the idea of graph 
blocks construction of intelligent system based on the ordering process management hierarchy and subordination of 
different blocks of the system in their functioning. Deductive method implements the output circuit. This approach 
takes into account the hierarchical organization of intelligent transport systems and data ambiguity that allows for 
decisions based on information heterogeneous sources in terms of dynamic change management purposes, in real time. 

Keywords: water vehicle, intelligent system, deductive method, control, fuzzy set 
 
Вступ. Постановка задачі.  Транспорт, як інфраструктурна галузь, має розвиватися 

інтенсивними темпами з метою сприяння швидкому економічному та соціальному розвитку 
країни та її участі в міжнародному поділі праці. Очікується, що у 2020 році обсяги 
перевезення вантажів збільшаться порівняно з 2008 роком на 43,1 %, переробка вантажів у 
державних морських торговельних портах – на 43,2 %, обсяги пасажирських перевезень –  
на 30,4 %. 

Перехід на інвестиційно-інноваційний етап розвитку економіки вимагає розвитку 
транспорту на якісно новій основі. В сучасних умовах транспортна галузь України у цілому 
задовольняє лише базові потреби економіки та населення у перевезеннях. Рівень безпеки 
експлуатації, показники якості та ефективності перевезень пасажирів та вантажів, 
енергоефективності, техногенного навантаження на довкілля не відповідають сучасним 
вимогам. Особлива увага приділяється саме заходам забезпечення безпеки експлуатації, 
тобто безпеки руху на транспорті у тому числі морських та річних суден. Порівняльний 
аналіз аварійності на морському та річному флоті свідчить про позитивну тенденцію 
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зменшення подібних ситуацій, але це не знижує актуальність наукових досліджень в галузі 
безпеки експлуатації морських та річних транспортних засобів. 

На теперішній час гостро стоїть завдання щодо розроблення методів підвищення 
ефективності експлуатації засобів транспорту та їх функціональних систем на основі 
автоматизації та комп'ютеризації процесів експлуатації. Вагомий вклад в цьому напрямку 
наукових досліджень внесли вітчизняні вчені: Панін В. В., Дикий М. О., Баранов Г. Л., 
Мачалін І. О., Тихонов В. В., Кравченко Ю. В. та інші. Аналіз причин транспортних подій 
свідчить, що біля 70% з них відбувається внаслідок впливу, так званого, “людського 
фактору”, що обґрунтовує необхідність автоматизації та комп’ютеризації процесів 
експлуатації засобів морського та водного транспорту. Тому варто підкреслити те, що 
сучасним інноваційним напрямком є впровадження інтелектуальних транспортних систем, 
які поєднують комп’ютерні, телекомунікаційні системи, інформаційні технології, 
математичне та програмне забезпечення.  

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду впровадження інтелектуальних 
транспортних систем [1...8] свідчить про можливість значного підвищення ефективності та 
якості експлуатації суден в нештатних ситуаціях. Таким чином, незважаючи на стрімкий 
розвиток теорії штучного інтелекту взагалі та на транспорті зокрема, актуальним є наукове 
завдання удосконалення існуючих та розробки нових моделей та методів інтелектуалізації 
експлуатації суден в критичних умовах, вирішенню цього завдання і присвячена дана стаття. 

 
Нечітка модель зовнішнього середовища та механізму виведення знань.  

Дослідження показали, що у загальному вигляді управління в нештатних ситуаціях водного 
транспортного засобу (ВТЗ) доцільно виконувати базуючись на так знаній теорії 
ситуаційного управління [1]. Згідно цього визначено наступне.  

Поточна ситуація на ВТЗ – сукупність всіх відомостей про структуру об'єкта управління 
та його функціонуванні в даний момент часу. Повна ситуація – сукупність, що складається з 
поточної ситуації, знань про стан дії ВТЗ в даний момент і знань про технології управління. 

 Позначимо повні ситуації через iS   ( i – номер ситуації), а поточні ситуації – через iQ   
( j  – номер ситуації). Нехай у розпорядженні системи управління мається n  різних способів 
впливу на об'єкт управління. Кожне таке рішення позначимо як kiU . Тоді елементарний акт 
управління 

;
k

i j iU
S Q Q . 

Сенс цього співвідношення полягає в наступному. Якщо на ВТЗ склалася ситуація jQ та 

стан системи управління та технологічна схема управління, що визначаються iS , допускають 

використання впливу kiU , то воно застосовується, і поточна ситуація jQ  перетворюється на 

нову ситуацію iQ . Таки правила перетворення називаються логіко-трансформаційними 
правилами або кореляційними правилами. Повний список правил задає можливості системи 
управління впливати на процеси, що протікають в об'єкті. Прийнято, що в силу кінцівки 
числа різних впливів вся множина можливих повних ситуацій ділиться на n класів, кожному 
з яких відповідатиме один з можливих впливів на об'єкт управління. Іншими словами, 
повинні існувати такі процедури, які дозволили б класифікувати повні ситуації так, щоб з 
них можна було утворити стільки класів, скільки різних однокрокових рішень є в 
розпорядженні системи управління ВТЗ [1]. 

Звертаємо увагу на те, що знання експертів, які є основою інтелектуалізованої системи 
управління суден в нештатних ситуаціях в умовах неповноти та нечіткості вихідної 
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інформації та цілей, також  мають нечіткий характер. На думку вчених підхід на основі теорії 
нечітких множин має суттєву перевагу над ймовірнісними підходами, і тому системи, 
побудовані на його основі володіють підвищеним ступенем обґрунтованості рішень, які 
приймаються [2]. Це пов’язується з тим, що при виведення враховуються усі можливі 
сценарії розвитку подій, тобто повні ситуації iS , що не властиво ймовірнісним методам, 
розрахованим на обмежену множину сценаріїв. Тому, для формалізації нечітких понять, 
можна застосовувати нечіткі лінгвістичні змінні, а нечіткість дій у процесі прийняття рішень 
реалізовувати за допомогою нечітких алгоритмів. 

Для опису повної ситуації iS  скористаємось семантичною моделлю, яка описана в 
термінах алгебраїчної структури [1]:  

, ,S V R O , 
де      V – множина семантичних понять бази знань; 

  R – множина відношень між поняттями; 
  O– множина операцій з поняттями. 
Блок бази знань, який є моделлю поточної ситуації на ВТЗ jQ , має вигляд: 

,S G U , 
де     G  – множина об’єктів предметної області (ситуацій розгляду та рекомендацій); 

  U – множина дуг, які зв’язують об’єкти предметної області. 
 

Нехай дано два нечіткі об’єкти А та В, що належать різним висновкам знань, тоді можна 

визначити відношення нечітких висновків та визначити функцію належності  ( , )
, ,

x y

f A B  

яка визначає ступінь асоціації між атрибутами двох об’єктів моделі предметної області. 
Даний формалізм доцільно узагальнити для випадку n -арних зв'язків, які включають n  
нечітких об’єктів. Позначимо зазначені об’єкти як:   1

, , 1,...,i i iAA x x x i n   
  та 

  2
, , 1,...,i i iBB y y y i m   

 . 

Тоді визначимо довільне відношення семантичної асоціації між об’єктами 

  ( , ) ( , ), , ( , ) ,i i i if A B f A BR x y x y    

де     1 2,i ix y    , (  – блок висновків знань);  

          ,
,

f A B
x y    – функція належності, яка описує ступінь асоціації між атрибутами двох 

      об’єктів  моделі предметної області. 
Функція відношення для n об’єктів виглядає так: 

( , ) ( , )( , ), ( , ) , , , , 1,...,
i j i j

i
i i i i i jf A A f A AR x y x x A A i j i j n      

  . 

Об’єкт семантичної мережі може бути подано наступним чином: 

 , , , ,
ii GG I P U T  

де      I  – назва об’єкта предметної області;  
P  – множина понять, які входять або зв’язані з об’єктом; 

 i

g
G IPU U  – множина відношень між поняттями P  та назвою об'єкта I ; 

T  – ознака об’єкта, яка визначає належність об’єкта до одного з можливих типів 
предметної області:  1 2,T t t , де 1t  – база ситуацій; 2t  – база рекомендацій. 
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Вираз g
IPU  представляє собою нечітку підмножину, яка показує ступінь залежності між 

об’єктом та поняттям (ступінь залежності визначає змістовну близькість ситуації та об’єкта 
предметної області). 

Величину g
IPU  можна визначити як  

  , | , , 1,...,g
IP

g
IP j j iU

U P I P P I G j n    , 

де:      jP  – поняття, належне об’єкту iG ; 
n – кількість понять для об’єкта. 

Таким чином, об’єкт предметної області iG , який відповідає об’єкту iG  з невизначеними 
і фіксованими атрибутами визначається  як 

     1 1, ,..., , , , ,..., ,
i ii i n k i i nG GG I P P t I P I P   

 , 

де      iI  – інформаційна частина і-го об’єкта;  

iP  – множина понять, які належать і-му об’єктові; 

kt  – ознака об'єкта предметної області (k = 1   або   k = 2); 

 ,
i i iG I P   – відношення близькості поняття iP  та назви об’єкта iI . 

Залежність між вузлами буде визначатися на основі взаємозв’язку між поняттями 
об’єктів предметної області. Введемо нечітке відношення  ,

ijp s i jU P P , яке визначатиме 

близькість понять між собою. На його основі сформуємо нечітку підмножину  

  , , , | , , , 1,...,p i j s i j i jU P P P P P P P P i j N    , 

де  N  – кількість понять у блоці бази знань. 
Відношення між ситуаціями, а також між ситуацією та рекомендацією U  визначається 

за допомогою залежності між окремими поняттями, належними ситуаціям і рекомендаціям: 
1 ji

lk

mn

ij p
l ki j

U U
n m


  , 

де   ijU  – середнє відношення близькості між поняттями, які належать і-му  та j-му  
              критерію оцінки проблемної ситуації предметної області;  

in  – кількість понять у і-му критерії оцінки проблемної ситуації предметної області;  

jm  – кількість понять у j-му критерії оцінки  проблемної ситуації предметної області. 
При виборі  необхідної ситуації для прийняття рішення використовуються відношення 

близькості між поняттями U  та відношення близькості між поняттями, які належать 
ситуації, а також інформаційною частиною ситуації g

IPU . В свою чергу, рекомендації у 
предметній області групуються згідно з обраною ситуацією для їх подальшого аналізу. 

Така нечітка модель зовнішнього середовища та механізму виведення знань 
інтелектуалізованих систем управління ВТЗ в критичних ситуаціях орієнтована на роботу з 
декількома моделями предметних областей, що закладаються у відповідні блоки і можуть 
бути як взаємопов’язаними, так і відокремленими один від одного. Кожна модель будується 
на основі окремої семантичної мережі, а потім моделі поєднуються у єдину модель, що 
складає основу системи. Нечітка модель механізму висновків має загальний вигляд 

 
1 1

, 1,...,
jk n

jp
jp i i ip i

w x a y d j m
 

        
. 
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де      1
jpa  – нечіткий терм, яким оцінюється змінна ix  у рядку з номером  , 1,..., jjp p k ;  

jk  – кількість рядків-кон’юнкцій, у яких вихід y оцінюється нечітким термом 

, 1,...,jd j m ; 
m  – кількість термів, які використовуються для лінгвістичної оцінки вихідного 

параметра y ; 

 0,1jpw   – вага р-го рядка кон’юнкцій j-го правила бази знань. 
 

Під нечітким логічним виведенням будемо розуміти апроксимацію залежності 
 1 2, ,..., ny f x x x  за допомогою нечіткої моделі та операцій над нечіткими множинами [4]. 

Нехай  jp ix  – функція належності входу ix  нечіткому терму 

, 1,..., , 1,..., , 1,...,jp
i ja i n j m p k   , де  

jd y  – функція належності виходу у нечіткому 

термі , 1,..., .jd j m  Тоді ступінь належності конкретного вхідного вектору  * * *
1 ,..., nx x x  

нечітким термам , 1,...,jd j m  з бази знань визначається схемою нечітких логічних рівнянь 

    * *

1,...,1,...,
max min , 1,...,

j
j

d jp ii np k
x x j m 


  . 

Нечітка множина y, відповідна вхідному вектору *x , яка має верхню і нижню межі 

діапазону значень 
_

y  та y , відповідно, визначається як: 

    
_

*

1
min ,

j j

ym

d dj
y

y x y dy 


   . 

Чітке значення виходу *y , що відповідає вхідному вектору *x , визначається у результаті 
дефазифікації нечіткого y. При цьому знання експерта A B , що відбиває нечітке причинне 
відношення передумови і висновку, тому будемо називати його нечітким  відношенням 
(нечіткою імплікацією) і позначати через :R R A B  . Відношення R можна розглядати як 
нечітку підмножину прямого добутку X B  повної множини передумов X і висновків B. 
Таким чином, процес одержання (нечіткого) результату виведення B  з використанням 
даного спостереження A  і знання A B  можна подати у вигляді композиційного правила 
“нечіткий modus ponens”: 

 B A R A A B       ,    де «» – операція згортки. 
 
Граф блоків інтелектуальної системи.  Основою алгоритмів виведення знань 

інтелектуалізованих систем управління рухом суден в критичних ситуаціях є логічна 
структура у вигляді семантичної мережі. Ця структура розглядається як структура 
ієрархічна, з точним визначенням рівнів і підлеглості інтелектуальних блоків бази знань. Це 
положення обумовлюється тим, що структура системи управління інтелектуальної 
транспортної системи (ITS) має складну ієрархію, що визначає різні типи інформаційних 
зв’язків в проектованій системі [3]. При цьому, як правило, спостерігається сувора 
підпорядкованість систем виконавчого рівня вищим рівням управління. 

Введемо поняття графу блоків інтелектуальної системи ( BIS ) під яким розумітимемо 
зв’язний неорієнтований граф без циклів, вершинами якого є блоки ITS ( BIS ) а дуги 
традиційно зв’язують блоки з іншими BIS  вищого або нижчого рівнів. У графі BIS  можуть 
бути виділені три типи вершин (блокив): початкова вершина 0BIS , яка не має вхідних дуг, 
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відповідає центральному блоку. Проміжні вершини – це вершини, що мають строго одну 
вхідну дугу і n вихідних дуг. Термінальні вершини – це вершини, які мають строго одну 
вхідну дугу і не мають вихідних дуг, що відповідає BIS  найнижчого рівня 
підпорядкованості. 

Множину вершин BIS  – {V} поділимо на три підмножини: множина початкової 
вершини V0, що складається з одного елемента 0BIS ; множина проміжних вершин {Vр}, 

множина термінальних вершин {Vt}, таким чином,        0 p tV V V V   . 

 
Метод модернізованого нечіткого логічного виведення (Upgraded fuzzy inference).  

Розробка представленої логічної структури інтелектуалізованої системи управління ВТЗ 
дозволяє розробити структуру і зміст методу пошуку рішення на такій ITS. Вибір методу 
пошуку рішень і реалізації механізмів виведення визначається цілим рядом чинників: 
специфікою області застосування, розмірами простору пошуку, рівнем визначеності та 
достовірності знань і даних, динамікою змін, що відбуваються в наочній області, моделями 
представлення знань, обчислювальними ресурсами, які можуть бути застосовані в 
інтелектуалізованій системі. Рівень визначеності та достовірності знань обумовлює 
необхідність застосування нечітких підходів щодо розробки алгоритмів логічного виведення. 

Класичні підходи розробки алгоритмів виведення [2, 4, 5] передбачають розробку деякої 
аксіоматизованої формальної системи (ФС) над множиною інформаційних об’єктів (термів), 
що викликає необхідність застосування дедуктивних методів пошуку рішень. Вважатимемо, 
що окрема ФС є системою гільбертовського типу – Н-системою . Доцільно вважати, що 
схеми аксіом для Н – це все тавтології, тобто загальнозначущі формули в мові а першого 
порядку;  всі аксіоми рівності;  всі формули вигляду:         ,t t          . 

Правила виведення для  Н: (Modus pones).   З      і     слідує   . 

Правила узагальнення: якщо змінна v не входить вільно в  , то із  v   слідує 

 y y  , із  v   слідує  y y   . 
Для випадку дедуктивної теорії з чіткими базами знань використовують відомий 

алгоритм виведення MP (Message-Passing). Визначимо початкові дані в якості  множини 
вузлів бази знань  i i n

BF


, які складають опис предметної області (теорію); графу перетинів 
G = (V,Е,W), що описує взаємозв’язок між базами; Q – цільової формули з сигнатурою 
   kJ Q J BF . 

Дослідження показали, що відомий алгоритм виведення MP не дає можливості здійснити 
виведення цільової формули Q, такої, що    kJ Q J BF , тобто сигнатура цільової формули 
не належить цілком сигнатурі БЗ одного блоку. Для інтелектуалізованої системи управління 
пошук таких формул цілком можливий, оскільки бази знань ITS зберігають знання певного 
рівня ієрархії і нові знання (в даному випадку складна цільова формула Q) можуть виникати 
в процесі сумісного виведення по декількох БЗ різних модулів. Тому, для подолання цієї 
невідповідності, пропонується наступний удосконалений алгоритм ІMP (Improved Message-
Passing), що розвиває і удосконалює алгоритм MP, стосовно баз знань ITS з урахуванням 
елементів нечіткості  окремих вузлів. 

Позначимо як  
iBIST  – піддерево графу BIS, що починається з iBIS ;  

li – індексну послідовність iBIS , що однозначно визначає положення iBIS  в графі BIS;  
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ld – останню цифру індексної послідовності; | – операцію відсікання в індексній 
послідовності;  

lt – поточну індексну послідовність.  
 

Сигнатура піддерева 
iBIST  розуміється як об’єднання 

    i iBIS ij ij BISJ T J BF IM T  . 

Визначимо початкові дані в якості графу BIS 
0BISBIS  відповідної БЗ ITS, що включає 

множину баз знань  i i n
R BF


 ,    де n – число BIS в BIS;    Q – цільова формула з сигнатурою 

 J Q . 

 
Метод  нечіткого виведення. Пропонуємо наступний метод модернізованого нечіткого 

логічного виведення (Upgraded fuzzy inference). UFI-виведення – це логічне виведення, 
здійснюване від заданого BISi, з послідовним обходом всіх гілок підграфу BISi без об’єднання 
БЗ між сусідніми гілками, з подальшими поверненнями (у разі недосягнення мети),  
до тих пір, поки не будуть обійдені всі гілки даного підграфу. У разі UFI-виведення 
необхідно враховувати області дії аксіом і зміст баз фактів, тому схема виведення набуває 
вигляду (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема UFI-виведення 
R
ijAL  – поширювані вниз локальні аксіоми, Соn – операція конкатенації баз фактів. 

 
Нехай ВF – поточний стан бази знань процесу логічного виведення, що включає 

результати попередніх конкатенацій. Якщо процес логічного виведення досяг 
інтелектуального модуля i з базою даних ВFi то здійснюємо виведення в базі BFВFi всіх 
логічних формул, таких що     iJ J W i, j  , де j – наступний  в ланцюжку виведення 

(тобто за низхідною ієрархією для UFI-виведення) інтелектуальний блок. Новий зміст ВF 
вважаємо рівним  BF:=ВF { }, якщо { }= , то поточний стан ВF не змінюється [5]: 
 

            
     

1

1 якщо

i

i

BF t BF , J J W i, j
Con BF t ,BF

BF t BF t ,

  



       
     

. 

0BF,ANG,AG 

 

 

 

 

 

 

 101 BF,BFCon,AL,ANG,AG

  1011111 BF,BFCon,BFCon,AL,AL,ANG,AG R

   .........ConBFCon,AL,AL,...,AL,AL,ANG,AG ij
R
ij

R
ij

RR
1111



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 87 

З урахуванням інтерполяційної теореми визначаємо операцію конкатенації таким чином. 
Оскільки при здійсненні логічного виведення на графі BIS необхідне виконання 

повернень, то вводимо операцію відсікання баз фактів: 
    , 1iDel BF t BF BF t  , 

де t – номер поточного кроку послідовності виведення. 
Недоліком алгоритму МР є вимога того, щоб сигнатура цільової формули належала мові 

однієї бази знань:    kJ Q J BF . Це приводить до необхідності порівняння сигнатури 

 J Q  з сигнатурами всіх jBF  в піддереві виведення з самого початку, що дуже 

нераціонально. Тому використовується алгоритм ІMP, який припускає можливість пошуку 
складних цільових формул, коли    kJ Q J BF  [5]. На етапі декомпозиції наочної області 

виконуємо розподіл тверджень по BIS таким чином: якщо існує формула  , така що  J   

використовує імена об’єктів, що належать BISij, то   вміщується в iBF , тобто зв’язується з 
вищим рівнем ієрархії. Таким чином, формули, що враховують відносини між об’єктами, що 
знаходяться на різних рівнях ієрархії, зміщуються вгору до кореня дерева декомпозиції. 

UFI-виведення здійснюється за методом, який формалізоване наступним алгоритмом. 
Початкові дані: піддерево графу BIS BISi, мета виведення в попередній нормальній 

формі (ПНФ). 
 
Алгоритм UFI (модернізований). 
1. Begin. 
2. Присвоєння: NT – номер поточної вершини піддерева BISi. 
3. Аналіз умов: Якщо мета не містить предикативних символів, що не зустрічаються в 

поточній сукупності баз фактів, то перехід до кроку 5. Якщо мета містить невідомі 
предикативні символи, то перевіряється умова: чи є поточна вершина BIS термінальною? 
Якщо “так”, то перехід до кроку 6. Якщо “ні”, то перехід до кроку 4. 

4. Подовження низхідного ланцюга для подальшого аналізу мети. Поточний номер 
вершини нарощується: на одну цифру, значення якої визначається параметром j. Далі приріст 
j скидається в 0 для подальшого можливого переходу до найлівішої нижчої вершини. 
Повернення до кроку 3. 

5. Логічне виведення в сукупності баз фактів ВF: Ознака   встановлюється одиницею. 
Виведення закінчується двома способами: або мета досягнута, тоді виводиться результат і 
перехід на “End”; або мета не досягається за встановлений час, тоді відбувається вихід по 
тайм-ауту. 

6. Повернення від термінальної вершини: В цьому випадку пройдено ланцюг вершин від 
i до деякої термінальної вершини з поточним номером NT і в цього ланцюга залишилися 
невідомі предикативні символи. Якщо вона не досягнута, то повторюється крок 6, якщо 
досягнута, то перехід до кроку 8. Якщо значення параметра V не дорівнює максимальному 
індексу поточної вершини, це означає, що потрібно переміститися до наступної правої 
вершини у даному піддереві. Перехід до кроку 7. 

7. Установка нового значення приросту номера поточної вершини: Перехід до кроку 4. 
8. Аналіз ситуації при поверненні до BISi. Якщо ознака логічного виведення була 

встановлена, то це говорить про те, що формула мети коректна, але ні на одній гілці 
піддерева BISi цю мету вивести не вдалося при встановленому часі тайм-ауту. Якщо ж ознака 
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логічного виведення не була встановлена, то це означає, що у формулі мети присутні 
предикати, які або взагалі відсутні в таблиці предикатів піддерева, або знаходяться на різних 
гілках цього піддерева, і отже, НТНН-виведення не може дати результату. 

9. End.  
 

Запропонований метод логічного виведення в ITS доведені до необхідного ступеня 
реалізації існуючими інструментальними засобами Visual Prolog 7.4.  

 
Оцінка ефективності методу Upgraded fuzzy inference. Суть оцінки ефективності 

методу полягає в порівнянні якості рішень, прийнятих оператором традиційних умовах та 
при використанням ITS, в якої реалізовано запропонований метод. Оцінку ефективності 
роботи ITS судна розглянемо на прикладі аналізу алгоритму дії рульового 
високошвидкісного ВТЗ. Задача полягає у виборі оптимальних дій по управлінню судном 
при зміні курсу в нештатній ситуації. В описовій формі алгоритм дій оператора може бути 
поданий як послідовний виклад всіх дій оператора і їх порядку залежно від тих або інших 
умов. Елементами логічної схеми алгоритму в операторній формі є оператори (О – 
елементарні дії, кроки) і логічні умови l, які залежно від того, виконуються вони (l=1) або не 
виконуються (l=0), визначають той або інший порядок спрацьовування операторів.  

Аналіз літератури показав, що існує кілька підходів до апріорної порівняльної оцінки 
якості прийнятих рішень: варіантний метод, метод оцінки за зовнішнім критерієм, 
ймовірнісний метод. Оцінку ефективності ITS проведемо на основі ймовірнісного графа 
алгоритму. Подання алгоритму у вигляді зваженого орієнтованого графу (ЗОГА) володіє тою 
беззаперечною перевагою, що поряд з наочністю дозволяє проводити кількісний аналіз 
алгоритму. Для побудови ЗОГА алгоритму роботи оператора скористаємося основами теорії 
мереж.  

Спочатку виконане складання алгоритму рішення задачі. Для цього задача була розбита 
на операції й логічні умови. Зміст операцій та логічних умов, а також їхні кількісні 
характеристики наведені в Табл. 1. 

 
Опис алгоритму                                                                 Табл. 1 

№ 
п/п Опис кроків алгоритму Позначення 

Кількісні характеристики 
τоп, с Dоп, с2 pоп γ 

1 Попередня оцінка положення судна O1 0,1 0,1 0,99 - 
2 З’ясування змісту нештатної ситуації O2 0,3 0,2 0,98 - 
3 Логічна умова: необхідно оцінити наявність 

критичних умов експлуатації 
l1 0,3 0,1 1,0 0,53 

4 Оцінка характеристик судна O3 0,2 0,3 0,99 - 
5 Визначення нових значень: курс, швидкість, час 

початку змін 
O4 0,8 0,4 0,98 - 

6 Логічна умова: необхідно оцінити можливість 
судна до визначених дій в даної нештатної ситуації 

l2 0,3 0,1 1,0 0,66 

7 Оцінка стану ВТЗ O5 0,6 0,4 0,98 - 
8 Логічна умова: необхідно оцінити час початку змін l3 0,3 0,1 1,0 0,41 
9 Перевірка часу O6 0,3 0,2 0,99 - 
10 Перевірка курсу O7 0,2 0,1 0,95 - 
11 Перевірка швидкості O8 0,3 0,2 0,99 - 
12 Керуючі дії O9 0,6 0,4 1,0 - 
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Алгоритм рішення задачі, записаний в операторній формі, має такий вигляд: 
O1 O2 l1  ↑2  O3 O4  ↓1  l2  ↑3  O5  ↓2 l3  ↑8  O6 O7  ↓3 O8 O9. 
Результати перетворень та розрахунків показують, що задача рульового 

високошвидкісного ВТЗ при парируванні наслідків нештатної ситуації у випадку 
застосування запропонованого методу має наступні характеристики: середній час рішення  
τ=2,3 с; середньоквадратичне відхилення часу рішення σ = 0,4 с; ймовірність безпомилкового 
рішення Р = 0,91.  Середній час вирішення даної задачі без застосування ITS в штатному 
режимі  становить 3,7 с, при середньоквадратичному відхиленні 0,7 с. Тобто є зменшення 
часу на прийняття рішення в період критичних ситуацій до 40%, або, при незмінному часі, 
підвищити ймовірність прийняття вірних рішень на 15...20 %. 

 

Висновки. Застосування графу блоків інтелектуальної системи вирішує одну з складних 
задач логічного виведення на нечіткій семантичній мережі. Запропонований алгоритм 
виведення знань являє собою удосконалення відомого алгоритму MP, який відрізняється 
принципом поділу формул бази знань, що забезпечує можливість здійснення логічного 
виведення складних цільових формул, сигнатура яких не належить повністю сигнатурі бази 
знань одного блока ITS. Такий підхід дозволяє реалізувати схему дедуктивного виведення, як 
одну з найбільш ефективних для систем управління реального часу та розробити частковий 
алгоритм, який враховує ієрархічну організацію ITS та її нечіткість, визначену на основі 
суб’єктивізму знань, що дозволяє здійснювати виведення рішень на основі інформації 
різнорідних джерел в умовах динамічної зміни цілей управління. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СЕРВІСІВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ   

 
Копійка О. В.  Проектування сервісів зберігання даних. У статті розглядається задача проектування 

сервісів зберігання даних в Дата-центрах, які визначаються відповідно до архітектури управління даними. 
Сервіси призначені для зберігання значущою, перевіреної, узгодженої, несуперечливої і хронологічно цілісної 
інформації, яку з досить високим ступенем впевненості можна вважати достовірною. Основним об`єктом 
сервісу зберігання данних є сховище даних. Мета сховища – забезпечити цілісність і підтримувати хронологію 
всіляких корпоративних даних, і з цієї точки зору воно нейтрально по відношенню до додатків. 

Ключові слова: Дата-центр , сервіси зберігання даних , сховище даних 
 
Копейка О. В. Проектирование сервисов хранения данных. В статье рассматривается задача 

проектирования сервисов хранения данных  в Дата- центрах, которые определяются в соответствии с  
архитектурой управления данными. Сервисы предназначены для хранения значимой, проверенной, 
согласованной, непротиворечивой и хронологически целостной информации, которую с достаточно высокой 
степенью уверенности можно считать достоверной. Основным объектом сервиса хранения данных является 
хранилище данных. Цель хранилища – обеспечить целостность и поддерживать хронологию всевозможных 
корпоративных данных, и с этой точки зрения оно нейтрально по отношению к приложениям. 

Ключевые слова: Дата-центр, сервисы хранения данных, хранилище данных 
 
Kopiyka O. V. Projecting of data storage services. The article deals with the problem of projection storage 

services in the data centers, which are determined in accordance with the architecture of data management. Services 
intended for data storage which are important, verified, agreed, consistent and chronologically integral, that can be 
considered authentic. The purpose of storage - to ensure the integrity and support the chronology of all kinds corporate 
data, and from this point of view it is neutral against to applications. 

Keywords: Data center, data storage services, data Warehouse 
 
Постановка проблеми. В Україні вже 85 % підприємств малого та середнього бізнесу 

використовують той чи інший «хмаровий сервіс». І ця кількість буде зростати: сьогодні 
“хмарові технології” пропонують практично безлімітні ресурси бізнесу будь-якого розміру 
при вартості, яка непорівнянна з капітальними інвестиціями у власну інфраструктуру. 

При реалізації концепції “хмарових сервісів” виникає завдання побудови Дата-центрів з 
сучасною архітектурою і наявністю повного обсягу сервісів [1…13].  У даній статті будемо 
розглядати розвиток сервісів зберігання даних системної архітектури ІТ інфраструктури 
Корпорації, яка розвивається за рахунок створення власного Дата -центру. 

Метою даних досліджень є вироблення стратегії розвитку Системної Архітектури ІТ 
інфраструктури Корпорації на основі застосування передових методологій і концепцій 
провідних виробників апаратного і програмного забезпечення (HP , SUN , EMC , CISCO , 
Microsoft , ORACLE , Veritas ) [1]. 

Зазвичай, з точки зору логічної структури в Корпорації створюється 2-х рівнева 
організація центрів обробки даних (ЦОД): центральний і регіональні ЦОД [6].  Центральний 
ЦОД є віддаленим резервним ЦОД для регіональних ЦОД. Інтернет Центри Обробки Даних 
Корпорації також є дворівневими . 

 
Еталонний регіональний ЦОД. Регіональний ЦОД з точки зору забезпечення захисту 

від загальноміських надзвичайних обставин складається з двох офісів, розташованих на 
відстані до 10 км один від одного: основного і резервного (Рис. 1). У резервному офісі 
можуть розміщуватися служби другої категорії, розробники, служби підтримки тощо. 

При повній відмові основного офісу резервний офіс бере на себе функціонування 
критично важливих додатків за рахунок використання кластерного програмного 
забезпечення, тобто є так званим офісом " гарячої" заміни. 
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Рис. 1. Мережа зберігання даних в регіональному ЦОД 
 
Система зберігання даних кожного локального офісу є системою без єдиної точки 

відмови: 
• Сервери додатків вищої першої категорії підключаються до централізованого 

зовнішньому дискового масиву за допомогою Fibre Channel SAN і використовують для 
зберігання своїх даних високопродуктивні диски Fibre Channel. 

• Сервери додатків другої категорії підключаються до централізованого зовнішньому 
дискового масиву за допомогою NAS пристрої NetWin і , по можливості , використовують 
для зберігання своїх даних відносно дешеві диски , наприклад CLARiiON ATA. 

• Пристрій NetWin є сервером NetWorker локального резервного копіювання на відносно 
дешеві диски CLARiiON ATA. 

• Дані додатків першої категорії синхронно реплікуються між офісами за допомогою 
вбудованого в дисковий масив програмного забезпечення MirrorView /S. 

• Дані додатків першої категорії асинхронно реплікуються в центральний ЦОД за 
допомогою вбудованого в дисковий масив програмного забезпечення MirrorView / A і FC- to 
-IP маршрутизатора. 

• Дані додатків другої категорії забезпечення безперервності бізнес операцій асинхронно 
реплікуються для цілей подальшої обробки (аналіз, централізоване резервне копіювання) в 
центральний ЦОД за допомогою програмного забезпечення RepliStor встановленого на 
пристроях NetWin . 

• По можливості для Intel - based серверів використовуються технології віртуалізації 
VMware , в тому числі і технології переміщення працюючих додатків між різними фізичними 
серверами VMotion. 

• Для централізованого управління ресурсами мереж SAN і сховищ даних 
використовуються програмні продукти VisualSAN і VisualSRM , відповідно. 
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• Для оптимізованого зберігання даних баз даних Oracle використовується 
DatabaseXtender . 

• Для оптимізованого зберігання даних Exchange використовується EmailXtender . 
• Для оптимізованого зберігання даних файлових систем використовується DiskXtender . 
 
Еталонний центральний ЦОД. Центральний ЦОД (Рис. 2) відрізняється від 

регіонального ЦОД тільки додаванням функцій і, відповідно, апаратури, програмного 
забезпечення і технологій, які відповідають за централізовані резервне копіювання на 
магнітні стрічки і роботу з архівами. 

Для організації централізованого архіву з on-line доступом в центральному ЦОД разом з 
впровадженням Documentum Enterprise Management Platform встановлюється CAS пристрій 
Centera, яке захищається від катастроф масштабу міста/регіону, реплікацією, за допомогою 
технології CentraStar, на резервний офіс центрального ЦОД. 

Пристрій NetWin, який отримує інформацію з регіональних ЦОД, а також має доступ до 
локальних реплік дискового масиву CLARiiON, є сервером резервного копіювання 
NetWorker і використовується для організації LAN-free резервного копіювання на стрічкову 
бібліотеку, підключену за допомогою інтерфейсу Fibre Channel до SAN (виробництва ADIC , 
StorageTek або HP). Стрічкова бібліотека встановлюється в резервному офісі  
центрального ЦОД. 

 
 

Рис. 2. Мережа зберігання даних в центральному ЦОД 
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Зберігання даних. Другий шар роботи з даними призначений безпосередньо для 
зберігання значущою, перевіреної , узгодженої , несуперечливої і хронологічно цілісної 
інформації , яку з досить високим ступенем впевненості можна вважати достовірною. 

Власне сховище даних не орієнтовано на рішення якої-небудь певної функціональної 
аналітичної задачі. Мета сховища – забезпечити цілісність і підтримувати хронологію 
всіляких корпоративних даних , і з цієї точки зору воно нейтрально по відношенню до 
додатків. У зв'язку з цим у більшості випадків для виконання певного комплексу 
функціонально замкнутих аналітичних завдань раціонально створювати вітрини даних, в 
основі яких може бути як багатовимірна , так і реляційна модель даних. По суті вітрина являє 
собою відносно невелике, але що найважливіше, функціонально-орієнтоване сховище, в 
якому інформація зберігається спеціальним чином, оптимізовано з точки зору вирішення 
конкретних аналітичних завдань деякого підрозділу чи групи аналітиків. 

Зазвичай інформація потрапляє у вітрини зі сховища і в цьому випадку вітрини 
називаються залежними. Можлива також ситуація, коли джерелом інформації для 
поповнення вітрин служать безпосередньо оперативні та зовнішні транзакційні системи . 
Такі вітрини , що отримали назву незалежних, як правило, розглядаються як тимчасове 
рішення, що дозволяє досить швидко і з невеликими витратами вирішити найбільш важливі 
завдання, оцінити переваги нового підходу , сформулювати деякі рекомендації для більш 
масштабного проекту розробки загального сховища. 

Сховище реалізується у вигляді реляційної бази даних , що працює під управлінням 
досить потужною реляційної СУБД (Рис. 3). Така СУБД повинна підтримувати ефективну 
роботу з терабайтними обсягами інформації , мати розвинені засоби обмеження доступу , 
забезпечувати підвищений рівень надійності і секретності , відповідати необхідним вимогам 
щодо відновлення та архівації тощо . 

 

 
Рис. 3. Побудова моделі роботи з даними 
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Вітрини даних можуть будуватися на основі як реляційної , так і багатовимірної 
технології баз даних. Зазвичай для досить великої частини аналітичних додатків виявляється 
зручною та ефективною технологія інтерактивного багатовимірного аналізу і в цьому 
випадку вітрина являє собою багатовимірну базу даних , реалізовану в архітектурі OLAP , 
ROLAP або HOLAP. 

Для організації доступу аналітиків до даних сховища і вітрин використовуються 
спеціалізовані робочі місця, підтримують необхідні технології як оперативного, так і 
довготривалого аналізу. Результати роботи аналітиків оформляються у вигляді звітів, 
графіків, рекомендацій і зберігатися як на локальному комп'ютері, так і в 
загальнодоступному вузлі локальної мережі. 

Аналітична діяльність в рамках корпорації досить різноманітна і визначається 
характером розв'язуваних завдань, організаційними особливостями компанії, рівнем і 
ступенем підготовленості аналітиків. У зв'язку з цим сучасний підхід до інструментальних 
засобів аналізу не обмежується використанням якоїсь однієї технологи . В даний час 
прийнято розрізняти чотири основних види аналітичної діяльності: стандартна звітність, 
нерегламентовані запити, багатовимірний аналіз (OLAP) і вилучення знань (data mining). 

Кожна з цих технологій має свої особливості, певний набір типових завдань і повинна 
підтримуватися спеціалізованим інструментальним середовищем. 

Самими продуктивними є рішення  від компанії Oracle. Інструментальні засоби 
корпорації Oracle забезпечують повне інтегроване рішення для створення сховищ даних і 
ефективного використання накопиченої в ньому інформації (Рис. 4). 

 

 
 

Рис . 4. Інструментальні засоби Oracle для побудови сховищ даних 
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Загальний перелік продуктів Oracle, необхідних для реалізації технології сховищ даних і 
аналітичних додатків, наводиться в Табл. 1 відповідно до виділених в попередньому розділі 
компонентами - вилучення та завантаження даних, зберігання, аналіз. 

 
Перелік продуктів Oracle для сховища даних                      Табл. 1 

Тип засобів Продукт Коментарі 
Витяг, 

перетворення та 
завантаження 

Oracle Warehouse Builder, 
ETL-засоби Oracle Database, 
Oracle Workflow 

Витяг, перетворення і загрузка. Підтримка процесів 
вилучення, перетворення і завантаження даних в 
сховище. 

Зберігання даних 
Oracle Database СУБД для сховища даних і реляційних вітрин даних 

Oracle OLAP Option Опція СУБД для багатовимірних вітрин даних 

Аналіз даних 

Oracle Reports Регламентована звітність 
Oracle Discoverer Довільні запити 
Oracle Discoverer for OLAP, 
OLAP Spreadsheet, 
Jdeveloper + BI Beans 

Багатовимірний аналіз 

Oracle Data Mining Option + 
Oracle Data Miner 

Опція СУБД для доступу до знань (data mining) і 
графічний інтерфейс 

Адміністрування Oracle Enterprise Manager Адміністрування сховища 
 
Як середовище зберігання інформації в реляційних сховищах і вітринах даних 

використовується сервер Oracle Database. Центральним інструментальним засобом створення 
сховищ і вітрин є Oracle Warehouse Builder, побудований на базі сучасної архітектури 
Common Warehouse Metadata. Він призначений для опису структури сховища і вітрин, 
проектування і створення процедур вилучення, погодження та завантаження даних, а також 
генерації метаданих для засобів доступу, таких як Discoverer. 

Проектувати сховище можна і за допомогою стандартного інструменту Oracle Designer, а 
потім автоматично перенести опис проекту в репозиторій метаданих Oracle Warehouse 
Builder. 

Засоби аналізу даних охоплюють весь спектр аналітичних завдань – для стандартної 
звітності використовується Reports, для генерації нерегламентованих звітів і запитів – 
Discoverer, для складного багатовимірного аналізу - продукти сімейства Express, а для задач 
"вилучення знань" – Oracle Data Mining Suite . Крім того, існують готові програми для 
вирішення спеціалізованих завдань - Enterprise Planning and Budgeting (бюджетування і 
планування), Activa (ABC ) і Balanced Scorecard (збалансована система показників), Demand 
Planning , Value Based Management та інші. 

Найважливішою рисою аналітичних інструментальних засобів і додатків Oracle є їх 
готовність до роботи в середовищі Internet . Менеджери та аналітики, де б вони не 
знаходилися, можуть отримувати інформацію з Сховищ і Вітрин Даних в захищеній 
Інтранет-архітектурі за допомогою сервера додатків Oracle Application Server. 

 
Висновки. При проведені даних досліджень ставилась задача   вироблення стратегії 

розвитку Системної Архітектури ІТ інфраструктури Корпорації на основі застосування 
передових методологій і концепцій провідних виробників апаратного і програмного 
забезпечення (HP , SUN , EMC , CISCO , Microsoft , ORACLE , Veritas ). При цьму, багато 
уваги приділялось розробці стандартних сервісів ІТ-інфраструктури. У статті розглянуто   
принципи проектування сервісів зберігання даних в Дата-центрах, які визначаються 
відповідно до архітектури управління даними. Сервіси призначені для зберігання значущою, 
перевіреної, узгодженої, несуперечливої і хронологічно цілісної інформації, яку можна 
вважати достовірною. У якості основного об`єкту сервісу зберігання данних ми виділяємо 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 96 

сховище даних. Мета сховища – забезпечити цілісність і підтримувати хронологію всіляких 
корпоративних даних, і з цієї точки зору воно нейтрально по відношенню до додатків. 
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ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ 
ЗВ’ЯЗКУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВСЕРЕДИНІ БУДІВЛІ 

 
Лукін В. Є. Проблеми цифрової обробки сигналів в оптичних системах зв’язку, що 

використовуються всередині будівлі. В роботі розглянуто проблеми цифрової обробки сигналів, які 
стосуються видимого оптичного зв’язку та їх можливі вирішення. Одним з підходів до збільшення швидкості 
передачі даних є використання ефективних типів модуляції. Для покращення прямої швидкості модуляції 
доцільним є використання блакитного оптичного фільтра в оптичних приймачах. Друга проблема оптичного 
зв’язку – це дуплексна передача. Розглянуто кілька підходів: використання світлодіодів інфрачервоного або 
імпульсного освітлення в портативних пристроях для передачі  повідомлень, використання ретрорефлекторів 
(retro-reflector)  для модуляції падаючого світла з метою створення сигналу передачі повідомлень. Третя 
проблема оптичного зв’язку – це контроль сили світла. Один з методів, який може бути використаний – це 
значне зменшення яскравості світлодіодів, для того, щоб людина сприймала світло як вимкнене. Показано, що 
використання цифрової обробки сигналів може значно збільшити продуктивність видимого оптичного зв’язку. 

Ключові слова: видимий оптичний зв’язок, система оптичного зв’язку, світлодіод, швидкість прямої 
модуляції, пропускна здатність, коефіцієнт помилок, цифрова обробка сигналів 

 
Лукин В. Е. Проблемы цифровой обработки сигналов в оптических системах связи, которые 

используются внутри здания. В работе рассмотрены проблемы цифровой обработки сигналов, которые 
касаются видимой оптической связи и возможные пути решения. Одним из подходов к увеличению скорости 
передачи данных есть применение эффективных типов модуляции. Для  улучшения скорости прямой 
модуляции целесообразным является использование голубого оптического фильтра в оптических приемниках.  
Другая проблема оптической связи – это обеспечение дуплексной передачи. Рассмотрено несколько подходов: 
применение светодиодов инфракрасного или импульсного освещения в портативных устройствах для передачи 
сообщений, использование ретрорефлекторов (retro-reflector) для модуляции падающего света с целью создания 
сигнала передачи сообщений. Третья проблема оптической связи - это контроль силы света. Метод, который 
может быть использован – это значительное уменьшение яркости светодиодов, для того, чтобы люди 
воспринимали свет, как выключенный. Показано, что использование цифровой обработки сигналов может 
значительно увеличить продуктивность видимой оптической связи. 

Ключевые слова: видимая оптическая связь, система оптической связи, светодиод, скорость прямой 
модуляции, пропускная способность, коэффициент ошибок, цифровая обработка сигналов 

 
Lukin V. Ye. Problems of digital signal processing in optical communication systems for inside using. The 

paper discusses the problems of digital signal processing, which relate to the visible optical communication and 
possibility its solutions. The way to increase the transmission bit rate is the use of advanced modulation formats. One of 
the ways of increasing direct modulation rate is the use of the blue optical fіlter in optical receivers. Another problem of 
the optical communication is support of duplex transmission. Several approaches have been considered: the use of 
infrared light-emitting diodes, or pulse lighting in portable devices for the transmission of messages, the use of retro-
reflectors to modulate the incident light for creating a signal of transmitting messages. The third problem is the control 
of light intensity. Method that can be used is a significant decrease in the brightness of LEDs, so, that people perceive 
the light as off switched. It has been shown that the use of digital signal processing can significantly increase the 
productivity of the visible optical communication. 

Keywords: visible optical communication, optical communication system, LED, speed of direct modulation, 
bandwidth, bit error ratio, the digital signal processing. 

 
Вступ. Реалізація розширеної ефективності світлодіодів  та тенденція зниження витрат 

на оптичні освітлювальні системи сприятиме  ширшому застосуванню їх в багатьох 
напрямках. Оптичні освітлювальні системи з додатковим позитивним функціональним 
призначенням  щодо забезпечення оптичного безпровідного зв’язку дозволять застосування 
систем зв’язку за досить незначних додаткових витрат. Видимий оптичний зв'язок 
забезпечить послуги безпечного обміну інформацією, нешкідливість для людського 
організму та відмінне застосування в деяких радіочастотних обмежених зонах. 

При порівнянні з традиційною лампою розжарювання, світлодіод споживає  
менше половини енергії при такому ж виході люменів. Останнім часом енергетична 
ефективність світло діоду перевищила люмінесцентні лампи, що робить його  



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №2 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 98 

одним з найефективніших джерел світла на ринку. Головні постачальники світло діодів 
(Cree, Nichia, Osram, Lumileds, etc…) конкурують у покращенні їх продуктивності. 
Наприклад, компанія Cree повідомила про досягнення виходу енергії в 254 lm/W при струмі 
живлення 350 mA в квітні 2012  року [1]. 

Світлодіод має унікальні характеристики, що дають можливість створювати нові 
застосування, які неможливі з іншими видами джерел світла. Він допускає значно більш 
високі швидкості модуляції, ніж традиційні джерела світла, такі, як люмінесцентні лампи. Як 
наслідок, світлодіодне освітлення можна використовувати для видимого оптичного зв’язку 
та для оптичних безпровідних мереж всередині будівлі. 

 
Підвищення швидкості передачі оптичного зв’язку всередині приміщень. Існує два 

основних типи структури пристроїв для створення білого світлодіоду, які використовуються 
в освітленні. Перший тип складається з блакитного світло діодного чипа зі шаром 
люмінофора, покритого поверх нього. Коли електричний струм підводиться до 
світлодіодного чипу, випромінюється блакитне світло, і частина його поглинається 
люмінофором, щоб створити другий колір – жовте світло. В результаті поєднання 
блакитного та жовтого світла створюється біле світло. Інший тип світлодіоду створюється 
шляхом поєднання трьох основних кольорових чипів (RGB). Три чіпи випромінюють по 
одному кольору одночасно і в результаті створюється біле світло.  

Перевагою люмінофору для створення білого світлодіоду є його невисока вартість. 
Однак, люмінофорне перетворення світла робить діод непридатним для високошвидкісної 
прямої модуляції, тому що час спрацьовування люмінофору є значно більшим, ніж 
світлодіодного чіпу, і швидкість прямої модуляції зазвичай обмежена до кількох MHz. Цей 
недолік став причиною кількох досліджень, які б мали покращити швидкість прямої 
модуляції білого світлодіоду.  

Одним із підходів для покращення прямої швидкості модуляції є використання 
блакитного оптичного фільтру в приймачах, щоб усунути повільну реакцію жовтого світла. 
Однак це призводить до втрати потужності, так як уся енергія у видимому оптичному 
спектрі, крім блакитної частини, блокується і, як наслідок, обмежує відстань передачі за 
допомогою оптичного зв’язку.  

За рахунок попереднього вирівнювання та подальшого вирівнювання характеристики 
світлодіоду може бути досягнута швидкість модуляції 40 Mb/s та 80 Mb/s з попередньо 
вирівняною on-off-маніпуляцією передачі (ООК) без використання та з використанням 
оптичного блакитного фільтру, і 100 Mb/s при подальшому вирівнюванні on-off-маніпуляції 
(ООК) повідомляється в роботах [2], [3] та [4] відповідно. Шляхом оптимізації електронної 
схеми, з’єднання  оптичного зв’язку швидкість в 125 Mb/s при коефіцієнті помилок нижче 
2х10-3 може бути досягнута. Використання в приймачах замість PIN-діоду фотодіодів з 
лавинним множенням (APD) може збільшити швидкість передачі до 230 Mb/s [5]. 

Іншим підходом до збільшення швидкості передачі даних є використання передових 
форматів модуляції. Ортогональне частотне розділення каналів (OFDM) (форма дискретного 
багато тонального процесора (DMT)) може бути використане для покращення спектральної 
ефективності [6]. Реалізація бітів та методів енергетичного навантаження піднесучих 
(subcarriers) сигналів ортогонального частотного розділення каналів підвищує швидкість до 
231 Mb/s (з використанням PIN-діодів) та до 513 Mb/s (з використанням лавинних фотодіодів 
(APD)) як це було показано в роботах [7] та [8] відповідно.  

Швидкість передачі даних 803 Mb/s була продемонстрована з застосуванням кольорових 
(LGB) світлодіодів, які дозволяють використовувати спектральне ущільнення (WDM) для 
передачі даних різними кольорами, що випромінюють такі світлодіоди [9]. Крім 
використання спектрального ущільнення, паралельна передача даних в кількох світлодіодах, 
використовуючи методи мультивведення та мультививедення, також може збільшити 
швидкість передачі даних за допомогою оптичного зв’язку видимого діапазону [10].  
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Забезпечення дуплексного передавання інформації. Оптичний зв'язок є циркулярним 
зв’язком, який ускладнює забезпечення каналу передачі повідомлень що виходять від 
користувача. В наявних роботах було розглянуто кілька підходів, таких як використання 
світлодіодів інфрачервоного діапазону або імпульсного освітлення в портативних пристроях 
для передачі повідомлень, що надходять від користувача. Ретрорефлектор (retro-reflector) 
може бути використаний для модуляції падаючого світла, створюючи сигнал передачі 
повідомлень що виходять від користувача [11]. Було також розглянуто використання 
радіочастоти для забезпечення зворотного каналу передачі. На даний момент немає 
конкретних висновків стосовно того, яке рішення є найкращим, і існує потреба в подальших 
дослідженнях, щоб розробити можливі методи та порівняти альтернативи.  

 
Керування рівнем яскравості світла. Іншою проблемою оптичного зв’язку є те, як 

підтримувати з’єднання, коли світло вимкнене. Якщо світло увімкнене, то оптична передача 
забезпечується безкоштовно, так як вона вже використовується для освітлення. Однак, в 
денний час, люди зазвичай вимикають світло в кімнаті. Для того, щоб підтримати лінію 
зв’язку, світлодіод повинен бути увімкнений. В такому випадку, подібно до радіочастотного 
бездротового зв’язку, енергія, яка споживається для передачі даних, не є безкоштовною. 
Один з методів, який може бути використаний, це значне зменшення яскравості світлодіодів, 
для того, щоб люди сприймали світло як вимкнене [12]. 

 
Цифрова обробка сигналів для оптичного зв’язку. Системи оптичного зв’язку, які 

використовують світлодіоди на люмінофорах, є більш рентабельними, порівняно з 
системами на RGB білих світлодіодах, однак повільна реакція люмінофора обмежує пряму 
швидкість модуляції. На Рис. 1 показана частотна характеристика комерційно доступного 
світлодіода з використанням люмінофора, що може застосовуватись для освітлення (Cree, 
XLamp XR-E LED), показуючи максимальну частоту модуляції 1.28 MHz (на рівні 3 dB). Як 
наслідок, швидкість передачі даних буде обмежена до значення 1 Mb/s, якщо не буде 
використовуватися схема вирівнювання або розширена модуляція.  

 

 
Рис. 1.  Виміряна смуга частот модуляції світлодіоду, який створений на основі 

люмінофору 
 
Перш за все, ми обговоримо застосування еквалайзеру кінцевої імпульсної реакції (FIR) 

для підвищення смуги частот прямої модуляції. Оптичний блакитний фільтр при цьому не 
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використовується. Експериментальний результат показує збільшення прямої швидкості 
модуляції світлодіодів білого світла в режимі оптичного зв’язку приблизно в 10 разів. 
Порівняно з попередньо наведеними даними, використання схеми широкосмугового 
вирівнювання, яка була створена на основі дискретних конденсаторів та резисторів [13],  
показує покращення якості сигналу та відстані передачі. Крім того було продемонстровано 
практично безпомилкову передачу даних зі швидкістю 10 Mb/s на відстань 1 м. 

Було проведено моделювання з використанням простого FIR - еквалайзеру, щоб усунути 
вплив каналу оптичного зв’язку. Електричний і оптико електричний канал системи 
оптичного зв’язку (E-O-E channel) може бути змодельований як резистивно-ємнісний контур 
низької частоти першого порядку, як показано на Рис. 2 (а). Відповідна імпульсна реакція 
аналогової системи резистивно-ємнісного контуру низької частоти може бути виражена 
наступною формулою: 

 

 1 exp tH t
RC

   
 

.      (1) 
 

В цьому випадку розроблений еквалайзер може бути змодельований як високочастотний 
ланцюг першого порядку, щоб компенсувати реакцію каналу, як це показано на Рис. 2 (b). 
Функція передачі (в частотному діапазоні) цього еквалайзера може бути виражена 
наступною формулою:  
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У співвідношенні (1) величину 1/RC встановлено для значення 1,28 MHz, яка 
вимірюється на рівні 3 дБ та визначає ширину смуги пропускання системи (Рис. 2). 
Співвідношення (2) використовувався для моделювання еквалайзера та обрання відповідних 
параметрів, щоб компенсувати реакцію ЕОЕ оптичної системи. 

 

 
 

Рис. 2. Ланцюгова модель каналу оптичного зв’язку (а) 
та ланцюгова модель еквалайзеру (b) 

 
Було проведено випробування еквалайзеру в каналі оптичного зв’язку (Рис. 3).  

Псевдовипадкова двійкова послідовність (PRBS) даних була застосована зі швидкістю 10 
Mb/s до світлодіоду на базі люмінофору. Послідовність формувалась  на основі генератор 
сигналів вибіркової форми (AWG)). Ширина смуги частот та роздільна здатність генератора 
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сигналів вибіркової форми (AWG) становили 20 MHz та 14 bit відповідно. На світлодіод 
подавалась постійна напруга в 2 V. Величина напруги модуляції сигналу складала від 0.1 до 
0.5 V. Щоб підвищити спрямованість та дальність дії використовували лінзи, при цьому 
відстань передачі у вільному просторі була встановлена на рівні 1 м. Видимий сигнал 
сприймавсь приймачем на базі PIN-діоду на кремнієвій основі, посилювавсь і подававсь на 
осцилограф реального часу (RTO). ПІН-діод мав робочу смугу довжин хвиль 350-1100 nm з 
чутливістю в 0.65 A/W та активною площею в 13 mm2. Ширина смуги робочих частот 
складала 17 MHz та середньо-квадратична величина шуму мала значення 530 µV. Ширина 
смуги частот осцилографа (RTO) становила 100 MHz.  

 

 
 

Рис. 3. Експериментальна установка оптичного зв’язку  
 

BER (коефіцієнт помилок) був виміряний, використовуючи значення Q-фактору для 
різних око–діаграм. Наприклад, отримана око-діаграма  для швидкості передачі 10 Мb/s 
показана на Рис. 4. Вставка на Рис. 4(а) показує виміряну око-діаграму без використання 
запропонованого FIR-еквалайзера. Діаграма повністю закрита завдяки міжсимвольним 
завадам  (ISI), які створені за рахунок обмеженої ширини смуги пропускання світлодіоду. 
Інтенсивність помилкових бітів не може бути проаналізованою в цьому випадку.  
 

 
 
Рис. 4. Коефіцієнт помилок системи оптичного зв’язку без використання еквалайзеру (а), 

та використанням еквалайзеру (b) 
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Вставка на Рис. 4(b) показує око-діаграму на основі FIR-еквалайзера зі значно 
покращеним розкриттям діаграми. Якщо повна амплітуда модулюючої напруги ≥0.5 V, то 
може бути досягнута практично безпомилкова передача BER (коефіцієнт помилок) ≤ 10ˉ9. 
Порівняно з попереднім прикладом з використанням високочастотної схеми вирівнювання, 
яка створена на основі дискретного конденсатора та резистора [12], дана запропонована 
схема цифрової обробки сигналів показує покращення дальності передачі (з 10 sm до 1 m) та 
якості сигналу BER ≤ 10ˉ9, повна амплітуда модулюючої напруги зменшується з 1V до 0.5V), 
а також цифровий FIR- еквалайзер дозволяє більш точно контролювати власні параметри.  

Подальше збільшення швидкість передачі даних в каналі оптичного зв’язку, досягається 
за рахунок 4-х рівневої амплітудної модуляції (4-ASK) і цифрової фільтрації [13, 14]. 
Збільшення в 20 разів швидкості прямої модуляції білого світлодіоду системи оптичного 
зв’язку досягається з використанням лише цифрового фільтра, не застосовуючи оптичний 
блакитний фільтр. Цифровий фільтр та косінусоїдальний (SRRC) фільтр використовуються 
для вирівнювання сигналів.  

На Рис. 5 показано проходження сигналу амплітудної модуляції, використовуючи 
цифрову обробку сигналів. По-перше, відображається двійкова послідовність  
символів  амплітудної модуляції, які містить 4 різні амплітудні рівні, для представлення 
комбінації з 2-х біт. Виконується збільшення частоти вибірки за рахунок встановлення нулів 
між елементами вибірки. Цифровий FIR-еквалайзер створює частотну компенсацію відгуку 
системного каналу.  

 

 
 

Рис. 5. Структурна схема цифрової обробки сигналу  
при 4-х рівневій амплітудній модуляції(АМ) 

 
Канал передачі оптичного зв’язку і радіоприймач є ті самі, які описані в попередньому 

експерименті. Косінусоїдальний (SRRC) фільтр використовується після приймача. Процес 
адаптації з адаптивним управлінням FIR-еквалайзера полягає в передачі відомих серій 
навчальних символів та аналізі отриманих зразків. Результат використовується для 
регулювання коефіцієнтів FIR-еквалайзера для наступної передачі. Оцінка базується на 
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FFT(швидке перетворення Фурьє), щоб інвертувати реакцію каналу. FIR фільтр має 13 
відведень, які позначаються як   h[t], з початковою установкою  h[0]=3.5,   h[1]=3.5, 
h[2]=–2.5,    h[3]=–2.5, в усіх інших випадках h=0. Після 10 ітерацій коефіцієнти  
фільтра зходяться до фіксованих чисел і система стабілізується (стан узгодженої фільтрації). 
Оптичний амплітудний символ формується з урахуванням кінцевого результату фільтру  
FIR-еквалайзера і  функції передачі фізичного електро-оптико-електричного каналу. 
Косинусоїдальний (SRRC) фільтр в приймачі підвищує співвідношення сигнал-шум (SNR) 
прийнятого сигналу. Математичний вираз косинусоїдального фільтру описаний в [15]. 

 
Інтенсивність помилкових бітів  (BER). Вимірювання коефіцієнту помилок були 

виконані, використовуючи вимірювання Q-фактору різних око-діаграм, отриманих для 
різних напруг модулюючого сигналу, як показано на Рис. 6(а) для око-діаграми на швидкості 
передавання 20 Mb/s. Вставка на Рис. 6(а) показує око-діаграму без використання 
запропонованої схеми. Діаграма повністю закрита через між символьні перешкоди. Тому  
інтенсивність помилкових бітів BER не може бути проаналізована в цьому випадку. Чітка та 
розгорнута око-діаграма може бути отримана, використовуючи запропоновану схему, як 
показано на Рис. 6(b). Якщо амплітуда модулюючої напруги ≥ 1V, то може бути досягнута 
практично безпомилкова  передача – BER ≤ 10ˉ9. 

  

 
 

Рис. 6.  Залежність коефіцієнта помилок від напруги модуляції 
 

Висновки. В даній статті було обговорено переваги та проблеми оптичного зв’язку 
всередині приміщень, а також певні шляхи вирішення цих проблем. Використання цифрової 
обробки сигналів може стати ефективним засобом для підвищення можливостей оптичного 
зв’язку. Було запропоновано та продемонстровано використання простих цифрових 
еквалайзерів для  покращення смуги пропускання світлодіодного каналу оптичного зв’язку. 
Оптичний блакитний фільтр при цьому не використовувався. Результати експериментів 
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показали збільшення швидкості прямої модуляції системи оптичного зв’язку  приблизно в 10 
разів при амплітудній маніпуляції сигналу. Також було показано шляхи підвищення 
швидкості прямої  модуляції білого світлодіоду системи оптичного зв’язку в 20 разів.  
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