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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 
Поповський В. В., Волотка В. С. Математичне моделювання надійності інфокомунікаційних мереж. 

Модель інформаційно-комунікаційної системи представлена у вигляді 4-х основних станів: справному та 
несправному, кожен з яких може бути в робочому та черговому режимах. Основний об'єкт аналізу – відмова та 
відповідні параметри: середній час безвідмовної роботи, коефіцієнт готовності, ймовірність надійності, 
ймовірність живучості, середній сумарний ризик імовірності відмови.  

Ключові слова:  інфокомунікаційна система, надійність, коефіцієнт готовності, відмова 
 
Поповский В. В., Волотка В. С. Математическое моделирование надёжности 

инфокоммуникационных сетей. Модель информационно-коммуникационной системы представлена в виде 4-
х основных состояний: исправном и неисправном, каждый из которых может быть в рабочем и дежурном 
режимах. Основной объект анализа – отказ и соответствующие параметры: среднее время безотказной работы, 
коэффициент готовности, вероятность надёжности, вероятность живучести, средний суммарный риск 
вероятности отказа. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная система, надёжность, коэффициент готовности, отказ 
 
Popovskyy V. V., Volotka V. S. Mathematical modeling for reliability of infocommunication networks. A 

model of information and communication system is presented in the form of 4 main states: serviceable and 
unserviceable, each of them may be both in operative and standby modes. The main object of analysis is failure and 
appropriate parameters: mean time between failures, availability coefficient, reliability probability, probability of 
survivability, an average total risk of failure probability. 

Keywords:   infocommunication system; reliability; availability coefficient; failure 
 
Введение.  С понятием надёжности любой целенаправленной системы связаны такие 

свойства элементов, блоков, сетей и систем в целом как безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность, сохраняемость [1, 2]. Центральным же объектом внимания является 
отказ. Следует различать методы обеспечения надёжности на этапах проектирования и 
планирования использования и на этапе функционирования. Если на первом этапе высокой 
надёжности добиваются за счёт производственных технологий, соответствующих методов 
построения надёжных режимов и структур, то на этапе функционирования обычно имеют 
дело с готовыми структурами. Высокой надёжности в этом случае добиваются за счёт 
мониторинга текущих режимов и состояния элементов сети с последующим реагированием 
на факт отказа. 

На основании модели массового обслуживания построим граф состояний 
информационно-коммуникационной системы (ИКС) и определим связанные с ней 
коэффициенты готовности и время безотказной работы. Проведём анализ надёжности и 
дадим рекомендации по дальнейшему совершенствованию модели с использованием  
теории риска.  

 
Анализ состояний надёжности ИКС. В ИКС, как и в любых сложных управляемых 

системах, возможны различные факторы, непосредственно вызывающие отказ или сбой. К 
числу таких факторов следует отнести: 

– появление неисправности сетевых элементов или соединительных линий; 
– перегрузка сети, несоответствие параметров трафика; 
– ошибки действия операторов и абонентов; 
– сбои комплекса управляющих программ. 
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Надёжность является вероятностной характеристикой и определяется следующими 
параметрами:  cp t  – вероятность надежности, бT   – среднее время безотказной работы, 

ГK  – коэффициент готовности [1, 2]. 
С точки зрения надёжности ИКС может находиться в одном из 4-х состояний (Рис. 1). 

 
 
Данные состояния имеют следующие содержания [3]:  

1S  – система исправна, функционирует в дежурном режиме;   

2S  – система исправна, функционирует в рабочем режиме;  

3S   – система неисправна, функционирует в дежурном режиме;  

4S  – система неисправна, функционирует в рабочем режиме.  
Дуги соответствуют следующим интенсивностям переходов:  

,р р  – интенсивность соответственно поступления и обработки информационных 
блоков (пакетов);  

,од ор   – интенсивность отказов соответственно в дежурном и рабочих режимах;  

B  – интенсивность восстановления системы после отказа. 
Для каждой из вероятностей состояний могут быть указаны вероятности зависимостей от 

времени функционирования [1]: 
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где  ip t  – динамика изменения вероятностей нахождения системы в состоянии iS . 

Данные состояния между собой связаны. Так вероятность отказа      3 4оp t p t p t  , а 

вероятность безотказной работы –      1 2бp t p t p t  . При переходе из состояния 1S  в 

 
Рис. 1. Вероятностный граф состояний системы 
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состояние 3S  происходит физический отказ, а при переходах из состояний 3S  и 2S  в 
состояние 4S  – функциональный отказ, сопровождающийся частичной потерей 
работоспособности ИКС.  

Решение системы дифференциальных уравнений (1) возможно с использованием прямого 
и обратного преобразований Лапласа [1, 4]. Вместе с тем, получение оригиналов с помощью 
обратного преобразования является достаточно громоздкой задачей. Поэтому на практике 
систему (1) используют в статическом режиме при   / 0idp t dt  . Получаемая при этом 
система алгебраических уравнений позволяет находить соотношения между средними 
значениями. 

Так среднее время безотказной работы бT  (в предположении 0B  ): 

p p ор
б

ор p од оp од p

T
  

     
 


 

. 

На Рис. 2 представлен график  бT  , где /p p   – производительность системы.   

 
Рис. 2. График среднего времени безотказной работы (наработки на отказ) 

 
С использованием среднего времени восстановления можно определить другое важное 

значение надёжности – коэффициент ГK : 

 /Г б б BK T T T  , 

где    бT  – среднее время наработки на отказ; 

       BT  – среднее время восстановления системы после выхода её из строя.  
Среднее время наработки на отказ бT  в свою очередь состоит из средних времён: 

диагностирования дT , ожидания ОЖT , переключения ПT , резервирования резT . Таким образом: 

 /Г б б д ОЖ П резK T T T T T T     . 

График  Г BK   представлен на Рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента готовности от интенсивности восстановления 

 
Для расчётов устойчивости системы часто используют другую вероятностную 

характеристику – вероятность устойчивости системы: 
 

у Г ЖP K P  , 
 

где 1Ж ПОРP P   – вероятность живучести, определяемая как дополнение к вероятности 
поражения ПОРP .  

Из графика следует, что коэффициент готовности возрастает по мере увеличения 
интенсивности восстановления. 

Априорная оценка устойчивости, а соответственно и надёжности, может быть 
определена степенью риска, с которой принимается вероятность того или иного состояния. 
Размер среднего суммарного риска может быть определён по следующей формуле [4]: 

    
1

i i
i

R P S W S




 ,  
1

1i
i

P S




 ,      (2) 

где    iP S  – вероятность, определяемая из (1);  

  iW S – весовой коэффициент, риск принятия того или иного состояния , 1, 2,3, 4iS i  .  
Уровень риска (2) может быть использован для сопоставления качества  

различных систем. 
На практике использование теории риска в многомерных задачах (2) представляется 

достаточно неопределённой в первую очередь из-за субъективизма назначения весовых 
коэффициентов  iW S , которые обычно назначают лица, принимающие решения. Значения 

 iP S  достаточно точно можно определить исходя из априорных данных о надёжности 
отдельных сетевых элементов.  

В данном случае целесообразно поступить аналогично с решением задачи 
многокритериальной оптимизации. Основным моментом в решении задачи (2) является 
построение множества Парето (МП). Это множество определяется следующим образом [5]: 
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точка   W S принадлежит данному множеству, если нельзя найти такую точку  W S , в 
которой, по крайней мере, для одного значения i выполняются неравенства: 

   i iR W R W   для всех 1, 2,...,i n . 
Среди известных методов решения известны такие как [5]: 

– метод усредненного критерия; 
– метод свертки Гермеера; 
– метод Е-ограничений.  

 
Результаты.  С использованием модели состояний вероятностей графовой модели ИКС 

предлагается методика её анализа надёжности в терминах коэффициента готовности и 
времени безотказной работы. 

Результаты полученного анализа совпадают с логикой состояний по надёжности 
системы, сама же методика даёт возможность получить параметры надёжности системы, как 
в стационарном, так и в динамическом режимах функционирования. В тоже время более 
информативной моделью ИКС в динамическом режиме оказывается система 
дифференциальных уравнений, полученная относительно состояния отдельных элементов 
сети [6, 7]. Большая информативность такого представления объясняется тем, что здесь 
рассматривается динамика самого состояния, а не только его характеристики – вероятности. 

 
Выводы: 
1. Представлена достаточно общая математическая модель вероятностей состояний 

инфокоммуникационной системы. 
2. Полученные аналитические зависимости традиционных параметров надёжности 

системы связаны с традиционными параметрами методов массового обслуживания. 
Даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию математической модели с 

использованием теории риска. 
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СОЗДАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГОЛДА ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ С КОДОВЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 
 

Семенко А. І., Бокла Н. І. Створення модифікованих псевдовипадкових  послідовностей Голда для 
телекомунікаційних систем з кодовим розподілом каналів.  Запропонований метод утворення 
модифікованих псевдовипадкових послідовностей (ПВП) Голда для побудови телекомунікаційних систем з 
кодовим розподілом каналів, що дозволяє використовувати в системах М-позиційні сигнали. Показано, що 
застосування модифікованих ПВП  Голда дозволяє  зменшити необхідну смугу пропускання радіоканалу при 
даній кількості кодованих каналів або збільшити кількість кодованих каналів при даній  смузі пропускання 
радіоканалу. Розроблений графічний інтерфейс користувача дозволяє автоматично відбирати і відкидати 
реалізації модифікованих ПВП Голда по заданому рівню бічних пелюсток взаємокореляційних функцій.  

Ключові слова: модифіковані ПВП Голда, автокореляційна функція, взаємокореляційні функції, 
фазоманіпульований сигнал, система MATLAB, широкосмугові системи 

 
Семенко А. И., Бокла Н. И. Создание модифицированных псевдослучайных  последовательностей 

Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов.  Предложен метод 
образования модифицированных псевдослучайных последовательностей (ПСП) Голда для построения 
телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов, позволяющий использовать в системах М-
позиционные сигналы. Показано, что применение модифицированных ПСП  Голда позволяет  уменьшить 
необходимую полосу пропускания радиоканала при данном количестве кодированных каналов или увеличить 
количество кодированных каналов при данной полосе пропускания радиоканала. Разработанный графический 
интерфейс пользователя позволяет автоматически отбирать и отбрасывать реализации модифицированных 
ПСП Голда по заданному уровню боковых лепестков взаимокорреляционых функций.  

Ключевые слова: модифицированные ПСП Голда, автокорреляционная функция, взаимокорреляционные 
функции, фазоманипулированный сигнал, система MATLAB, широкополосные системы 

 
Semenko A. I., Bokla N. I. Creation of the modified pseudorandom Gold sequences for telecommunications 

systems with CDMA. Modified Gold pseudo-random sequences (PRS) generation method for building 
telecommunication systems with CDMA is proposed. The method make possible to use M-position signals in the 
telecommunication systems. It has been shown that the use of modified Gold PRS reduces the required bandwidth of the 
radio channel for a given quantity of coded channels or increase the number of coded channels for a given radio channel 
bandwidth. Designed graphical user interface allows to automatically select and reject the realizations of modified Gold 
PSP by the predetermined sidelobes level of cross-correlation functions.  

Keywords: modified Gold PRS, autocorrelation function, the inter-correlation functions, phase-shifted signal, 
system MATLAB, broadband systems 

 
Введение. В настоящее время значительное внимание уделяется широкополосным 

системам с кодовым разделением каналов. Такие системы отличаются уникальной 
конфиденциальностью, а также повышенной помехозащищенностью, электромагнитной 
совместимостью и улучшенной энергетикой.  

Для манипуляции сигнала используются  различные псевдослучайные 
последовательности (ПСП):  m-последовательность,    Касами,    Голда,   Уолша [1...5]. 
Главное требование при выборе вида манипулирующей последовательности  получение 
ансамбля кодированных сигналов, имеющих  взаимокорреляционные функции (ВКФ) 
попарных сигналов с минимальными боковыми лепестками, т.е. созданные сигналы должны 
быть взаимно ортогональные или квазиортогональные. Именно по корреляционным 
свойствам автокорреляционных функций (АКФ) и ВКФ ПСП, которые зависят от типа, 
длины, частоты поступления символов, даже от их посимвольной структуры, выбирают 
более эффективные виды последовательностей. 
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При этом также важно получить максимальное количество кодированных каналов при 
данной ширине полосы пропускания канала. В наибольшей степени этим требованиям 
удовлетворяет применение ПСП Голда.  

 
Создание и применение модифицированных ПСП Голда. Для повышения 

эффективности систем широко используются многопозиционные  ФМ- сигналы. ПСП Голда 
всегда имеют непарное количество элементарных импульсов, что в большинстве случаев не 
позволяет непосредственно их использовать для образования многопозиционных ФМ-
сигналов. В связи с этим предлагается к классической ПСП Голда добавлять (или отнимать) 
определенное количество импульсов, чтобы новые ПСП, которые названы нами 
модифицированными ПСП Голда,  имели количество импульсов, кратное количеству 
разрядов многопозиционного сигнала [6...9].  

В Табл.1 показан метод образования модифицированных ПСП Голда. При этом указаны 
дополнительные импульсы, которые добавляются (+1) или отнимаются (-1) от классической 
ПСП Голда. Ряд ПСП Голда  не требуют  модификации (в Табл.1 они обозначены «#»).  

k – количество разрядов двоичного сигнала;    M  количество позиций ФМ-сигнала. 
 

Естественно, изменение количества импульсов в структуре ПСП Голда приведет к 
изменению ее корреляционных свойств. Поэтому весьма важно оценить корреляционные 
характеристики модифицированных ПСП Голда. Понятно, что исследование АКФ и ВКФ 
большого количества комбинаций сигналов являет собой достаточно трудоемкую процедуру. 
Для этого в системе MATLAB разработан графический интерфейс пользователя (ГИП), что 
позволяет автоматически формировать виды ПCП разных длин, осуществлять расчет и 
сравнительный анализ боковых лепестков, статистических характеристик АКФ и ВКФ 
разных ПСП, а также графически строить их корреляционные функции [8].  

Разработанный ГИП является достаточно простым в использовании (Рис. 1). Для начала 
исследований необходимо ввести исходные данные для классической ПСП, избрать тип и 
длину последовательностей, которые необходимо сравнивать.  

Поскольку ПСП в большинстве случаев формируются на основе использования 
примитивных полиномов, в панели "Выбор полиномов" следует указать величину n,  
которое показывает количество ячеек памяти регистра сдвига для формирования ПСП 
заданной длины N : 

 2 1nN   .      (1) 
 

Кнопка "Поліноми" показывает все примитивные полиномы для заданного n. Для 
формирования ПСП следует избрать необходимые для исследования полиномы.  

В панели "КФ класичних ПВП" есть 4 кнопки, с помощью которых можно увидеть 
соответствующие графические изображения для апериодической и  периодической АКФ, 

Метод образования модифицированных ПСП Голда                         Табл. 1

k , M N 
31 63 127 255 511 1023 

2 , 4 +1; -1 +1; -1 +1; -1 +1;-1 +1; -1 +1; -1 
3,  8 +1, +1; -1 # +1, +1; -1 # +1,+1;-1; # 
4, 16 +1; -1,-1,-1 +1; -1,-1,-1 +1; +1; -1,-1,-1 +1; -1,-1,-1,-1 +1; -1,-1,-1 

5, 32 +1,+1,+1 
+1; -1 

+1, +1; -1, -1, 
-1 

+1,+1,+1; 
-1, -1 # +1,+1,+1,+1; -1 +1,+1; -1,-1,-1 
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апериодической и периодической ВКФ и автоматически будут расчитаны статистические 
характеристики ПСП  [8]:  

– величина математического ожидания (среднее значение) уровня боковых лепестков 
корреляционных функций m(|Rb|) 

 
N

b bi
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1m R = R
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–  среднеквадратическое  отклонение модуля выбросов боковых лепестков 
корреляционных функций 
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Рис.1. ГИП  для  сравнительного анализа разных ПСП 

 
Также следует указать порядковый номер последовательности для исследования АКФ и 

две последовательности, между которыми будет рассчитана ВКФ.  
Дальше в панели "Вихідні дані модифікованих ПВП Голда" следует указать 

дополнительные импульсы (0 или 1). Все следующие заполнения необходимо осуществить 
как для классических ПСП.  

Кнопка "Очистити" очищает введенные и рассчитанные данные, а также графические 
изображения для следующих сравнительных исследований.  

В панели "Відбір ПВП" запрограммирован метод отбора модифицированных ПСП в 
соответствии с установленной границей бокового лепестка с указанием количества 
отброшенных ПСП, которые превышают данную границу.  

На Рис. 2 показан пример в трехмерном пространстве 3D ВКФ ансамбля 
последовательностей длинной N=31+1, которые исследуются, и проведена граница на 
заданом уровне боковых лепестков класических последовательностей. 
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Суть предложенного метода заключается в следующем:  
1) Первичными являются двухмерные (2D) зависимости корреляционных функций, 

которые представлены совместно.  Для этого сначала данные зависимости представляются в 
виде трехмерных зависимостей (3D), где они разнесены по оси у (Рис. 2).  

2) Дальше на данном 3D графике определены вспомогательные границы на 
избранном уровне, который отвечает  необходимому максимальному значению боковых 
лепестков.  

3) Проекция полученных 3D зависимостей на плоскость z, y обеспечивает 
совместное представление на плоскости (2D/) данных зависимостей (Рис. 3).  
 

 
 

Рис. 2. Ансамбль последовательностей в  формате 3D   
 
 

        
Рис. 3. Ансамбль последовательностей в формате 2D/  

 
Таким образом, на одном рисунке (Рис. 2) можно обеспечить совместное представление 

многих последовательностей при сохранении наглядной информации о каждой из них и 
предоставление возможности их удобного взаимосравнения.   

На Рис. 2  на уровне 12 (верхняя и нижняя плоскости)  проведены две границы, которые 
"отрезают" реализации, боковые  лепестки которых превышают установленный уровень. 
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Проекция на плоскость У, Z (Рис. 3) наглядно  показывает коды (6 реализаций), которые 
будут отброшены. Данные плоскости можно провести и на других определенных уровнях. 

Очевидно, что для данного примера надо отбросить 20% реализаций. Данный метод 
можно применять также для исследования АКФ различных видов ПСП.  

 
Выводы: 
1. Наиболее используемые при создании телекоммуникационных систем с кодовым 

разделением каналов ПСП Голда непосредственно не позволяют реализовать 
многопозиционные сигналы для повышения эффективности систем. 

2. Предложенные модифицированные ПСП Голда, получаемые добавлением или 
отниманием импульсов от классической ПСП, позволяют создавать телекоммуникационные 
системы  с многопозиционными сигналами, имеющие увеличенное количество 
кодированных каналов при данной полосе пропускания канала либо уменьшенную полосу 
пропускания канала при данном количестве кодированных каналов. 

3. Модифицированные ПСП Голда имеют худшие корреляционные характеристики по 
сравнению с классическими ПСП. С помощью разработанного графического интерфейса 
пользователя можно автоматически отбирать и отбрасывать реализации, имеющие боковые 
лепестки взаимокорреляционных функций, превышающие заданные граничные значения.    
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ПРОЕКТУВАННЯ СЛУЖБ АРХІВУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ 

 
Копійка О. В. Проектування служб архівування та відновлення. Розглядаються питання побудови 

дата-центрів з сучасною архітектурою і наявністю повного обсягу сервісів. Одним із сервісів є сервіс 
управління даними, до якого належать служби:  пристроїв зберігання даних,  управління даними, архівування та 
відновлення. Сформульовані основні вимоги та принципи програмно-апаратної реалізації служби архівування 
та відновлення. Проведено обгрунтування основних проектних рішень щодо організації цих служб.  

Ключові слова: дата-центр, архівування, відновлення, управління даними, проектні рішення 
 
Копейка О. В. Проектирование служб архивирования и восстановления. Рассматриваются вопросы 

построения дата-центров с современной архитектурой и наличием полного объема сервисов. Одним из 
сервисов является сервис управления данными, к которому относятся службы: устройств хранения данных, 
управления данными, архивирования и восстановления. Сформулированы основные требования и принципы 
программно-аппаратной реализации службы архивирования и восстановления. Проведено обоснование 
основных проектных решений по организации этих служб.  

Ключевые слова: дата-центр, архивирование,  восстановление, управление данными, проектные решения 
 
Kopiyka O. V. Archival and recovery services projection. The article describes the questions of data centers 

construction with modern architecture and full range of services. One of the services is a data management service, 
which includes services: data storage device, data management, archival and recovery. There are represent main 
requirements and principles of software and hardware realization of archival and recovery service. The article presents 
the basic design decision of the organization of archival and recovery services. 

Keywords: data center, archival and recovery services, data management service, design decision 
 
I. Вступ та постановка задачі. При реалізації концепції побудови сучасної 

інфраструктури та надання "хмарових послуг" виникає завдання переходу до дата-центрів з 
сучасною архітектурою і наявністю повного обсягу сервісів [1...19].  

В сучасних дата-центрах виділяють наступні сервіси: мережеві; управління даними; 
управління ІТ-інфраструктурою; інфраструктури додатків; безпеки [2,6,9,10,11].  

В даній статті розглядаються служби архівування та відновлення сервісу управління 
даними для інфраструктури, яка складається з центрального центру обробки даних (ЦОД), 
резервного ЦОД та регіональних ЦОД.  

Цілями служби архівування та відновлення як інфраструктури забезпечення 
безперервності бізнесу Корпорації є:  виконання найважливіших бізнес операцій, виживання 
підприємства і перезапуск бізнес операцій навіть у разі загальнодержавних катастроф;   
захист від пошкодження даних; тестування нових додатків на реальних бізнес даних; 
зменшення часу резервного копіювання і відновлення; виконання обслуговування апаратного 
та програмного забезпечення без переривання бізнес операцій; ефективне переміщення і 
міграція даних; захист регіональних ЦОД.  

Завданнями служби архівування та відновлення є: відповідність вимогам бізнес-
підрозділів щодо забезпечення необхідних параметрів відновлення даних і додатків (цільова 
точка відновлення і цільовий час відновлення) для різних категорій даних; захист даних від 
втрати в результаті настання надзвичайних обставин на рівнях додатку, сервера, офісу та 
регіону; управління та моніторинг системи в режимі, максимально наближеному до 
реального; забезпечення економічної оптимальності системи; масштабування системи для 
забезпечення майбутніх потреб;  забезпечення захисту максимального спектра гетерогенних 
комп'ютерних систем, використовуваних в Корпорації.  

 
      II. Рішення цілей та завдань служб архівування та відновлення  
 

2.1. Ідентифікація та класифікація даних. Ідентифікація та класифікація даних 
служать основою їх економічного захисту відповідно до вимог бізнес-підрозділів Корпорації.  

Поряд з використанням адміністративних методів ідентифікації та класифікації даних 
(опитування та узгодження з працівниками бізнес-підрозділів, ІТ персоналом і економістами) 
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використовуються програмні засоби управління ресурсами систем зберігання даних 
VisualSRM.  Процес ідентифікації та класифікації даних є циклічним.  

 

2.2. Багаторівневий захист і відновлення даних. Цифрові дані Корпорації 
захищаються відповідно до їх цінністю для бізнесу, вимогам за термінами відновлення, 
рівнів сервісу та з урахуванням фінансових можливостей.  

Для виконання локальної та географічно віддаленої реплікації використовується 
програмне забезпечення SnapView / MirrorView (CLARiiON), CentraStar (Centera) і RepliStor 
(Windows, NetWin).  

Для забезпечення автоматичної доступності критично важливих додатків 
використовується програмне забезпечення локальної та географічно розподіленої 
кластеризації:  для Windows систем – Microsoft Cluster, Co-Standby Server AAdvanced;   для 
UNIX, Linux систем – Automated Availability Manager (AAM).  

 

2.3. Засоби управління реплікацією. Для автоматизації та спрощення робіт по 
реплікації даних використовується програмне забезпечення сімейства Replication Manager і 
вбудовані засоби управління реплікацією з командного рядка CLI.  

 

2.4. Інтеграція реплікації з додатками. Для забезпечення узгодженої захисту 
взаємопов'язаних даних (MS SQL Server, Oracle, Exchange, SAP), в тому числі і взаємопов'язаних 
окремих додатків, використовуються спеціальне програмне забезпечення сімейства Replication 
Manager, Oracle RapidClone, а також спеціалізовані модулі для NetWorker.  

 

2.5. Резервне копіювання на диски. Для досягнення істотного зменшення часу на 
виконання операцій резервного копіювання і відновлення даних в ролі пристрою розміщення 
резервних копій використовуються диски CLARiiON ATA і програмне забезпечення NetWorker.  

Існує три класи резервного копіювання: надоперативне,  оперативне,   архівне.  
Резервні копії надоперативного резервного копіювання для конкретного класу і для 

даних створюються або за допомогою засобів реплікації  MirrorView і SnapView (CLARiiON) 
або Microsoft VSS (NetWin) з різною періодичністю і зберігаються на дисках CLARiiON ATA 
як в локальному офісі / ВЦ так і в віддалених офісі / ВЦ (залежно від класу даних). Ці 
резервні копії доступні для відновлення з диска протягом доби.  

Резервні копії оперативного копіювання створюються за допомогою програмного 
забезпечення NetWorker і зберігаються на дисках CLARiiON ATA. Ці резервні копії доступні 
для відновлення з диска в термін від одного до двох тижнів, в залежності від класу даних.  

Резервні копії архівного копіювання створюються безпосередньо з вихідних даних або 
перенесенням оперативних резервних копій, в залежності від класу даних, за допомогою 
програмного забезпечення NetWorker і зберігаються на носіях інформації тривалого 
зберігання. Ці резервні копії доступні для відновлення в строк до декількох років, в 
залежності від вимог керівництва і регулюючих органів для певних класу і типу даних.  

Спільна робота програмного забезпечення NetWorker разом із засобами ієрархічного 
зберігання даних DiskXtender 2000 дозволяє істотно скоротити час створення резервних 
копій і вимоги до обсягу простору систем зберігання даних.  

 
III. Опис функціонування системи резервного копіювання. Для забезпечення 

збереження цінних цифрових даних Корпорації для захисту від надзвичайних обставин рівня 
офісу та регіону оптимальна кількість резервних копій об'єкта даних, що захищаються 
розміщуються в резервному офісі конкретного ЦОД і в центральному ЦОД. Конфігурація 
ресурсів, які захищаються, документується в цифровому вигляді та на паперових носіях. 
Оригінали та дублікати документації на систему, ресурси що захищаються, і покрокова 
інструкція процесів відновлення зберігаються в кожному з двох офісів ЦОД  (в ЦОД та 
відповідальному за дублювання інформації конкретного ЦОД ), а також в центральному ЦОД.  

Ключові компоненти системи (апаратні і програмні засоби, персонал) обов'язково 
дублюються і їх дублікати маються в наявності, як в різних офісах конкретного ЦОД, так і в 
віддаленому ЦОД, відповідальному за дублювання інформації конкретного ЦОД. Дублікати 
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засобів централізованого управління та моніторингу системи разом з навченим персоналом 
знаходяться в резервному ЦОД.  

Усі системні адміністратори офісів Корпорації повинні бути навчені способам створення 
резервної копії за запитом та відновлення даних підзвітних їм серверів за допомогою 
клієнтського програмного забезпечення NetWorker. У кожному з офісів кожного ЦОД 
мається дискова система CLARiiON з дисками FC і ATA, а також дискова бібліотека ADIC 
Scalar 100 з мінімум 2-мя пристроями копіювання на магнітну стрічку.  

Опис функціонування системи наводиться на прикладі абстрактного об'єкта системи 
зберігання даних (логічний том, файлова система, каталог, файл). При зміні об'єкта ці зміни 
синхронно реплікується до резервного офісу ЦОД і асинхронно в центральний ЦОД.  

З кожною з віддалених реплік і з базового об'єкта створюються локальні репліки, які 
використовуються для цілей створення оперативних (в локальному офісі) і архівних 
резервних копій (в резервному офісі та центральному ЦОД).  

Локальна репліка використовується як надоперативная резервна копія.  
З локальної репліки базового об'єкта створюється оперативна резервна копія, яка 

зберігається на дисках CLARiiON ATA. Застарілі оперативні резервні копії переміщуються 
відповідно до staging політики на магнітні стрічки (локально). З локальних реплік, створених 
з віддалених реплік, проводиться створення архівних резервних копій.  

У разі переміщення об'єкта відповідно до політиками зберігання даних на магнітні 
стрічки він виключається зі списку операцій створення локальних архівних резервних копій 
на магнітну стрічку (так як він вже знаходиться на магнітній стрічці).  

В результаті для захищаємого об'єкта маємо:  локальну надоперативну резервну копію 
(локальна репліка);  локальну оперативну резервну копію;  локальну архівну резервну копію; 
віддалену репліку (синхронна і асинхронна); архівні резервні копії у віддалених офісах. 

 
IV. Архівування, резервування та відновлення даних Oracle, MS SQL Server, SAP. 

Для зменшення часу проектів впровадження, оновлення та міграції, а також  часу простоїв 
для додатків Oracle, MS SQL Server і SAP використовуються спеціалізовані рішення:  

– для управління неструктурованими цифровими даними та архівуванням даних 
додатків SAP застосовується EMC Documentum Content Management and Archiving for SAP;  

– для надання докладної інформації про використання, конфігурування і 
проактивному контролі ресурсів зберігання даних MS SQL Server і Oracle застосовується 
VisualSRM Database Edition. Для фізичного переміщення даних Oracle в сховища різного 
рівня відповідно до заданими політиками і з збереженням логічного представлення даних 
застосовується ПО DatabaseXtender;  

–  спеціалізований модуль NetWorker PowerSnap Module for SAP, який надає 
можливості управління множинними "моментальними копіями", швидкого відновлення з 
дотриманням узгодженості та виконання резервного копіювання без переривання роботи 
додатків для даних SAP;  

– для створення узгоджених локальних реплік даних Oracle використовується 
програмне забезпечення Oracle RapidClone;  

– для резервного копіювання даних Oracle і MS SQL Server використовуються 
відповідні модулі NetWorker. 

 
V. Оптимізація систем зберігання даних Exchange. Електронна пошта є критичним 

для бізнесу Оператора додатком і забезпечення доступності та надійності зберігання даних 
серверів електронної пошти Exchange є одним з основних завдань забезпечення операційної 
ефективності всієї ІТ інфраструктури, для чого використовуються наступні рішення:  

 

5.1. Консолідація архітектури. У процесах консолідації інфраструктури поряд з 
централізацією зберігання даних  в середовищі SAN і NAS застосовуються спеціалізоване 
рішення VisualSRM з автоматизованого управління ресурсами зберігання даних Exchange. 
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5.2. Резервування та відновлення даних. Забезпечення вимог з резервного копіювання 
і швидкому відновленню даних Exchange аж до рівня відновлення окремого повідомлення 
забезпечують наступні технології:  

– використання дисків CLARiiON ATA для зберігання резервних копій Exchange.  
– автоматизоване управління інфраструктурою локальних реплік Replication Manager/SE.  
– спеціалізовані модулі Legato NetWorker.  
 

5.3. Інтелектуальне архівування даних. Для істотного скорочення розмірів бази даних 
Exchange, виключення дублювання повідомлень і вкладень, а також впровадження 
управління процесами архівування і видалення старих повідомлень на базі політик 
застосовуються такі технології і продукти:  

– он-лайн архівне сховище Centera;  
– диски CLARiiON ATA для зберігання резервних копій;  
– засоби забезпечення автоматичного управління ресурсами Exchange - EmailXtender і 

VisualSRM.  
 
VI. Автоматизація і централізація управління та моніторингу. Для 

централізованого та автоматизованого керування та моніторингу інфраструктури системи 
використовується програмне забезпечення VisualSRM, NetWorker Management Console і 
модулі NetWorker PowerSnap. Для централізованого управління життєвим циклом магнітних 
стрічок і поділу пристроїв стрічкових бібліотек використовується програмне забезпечення 
AlphaStor.  

Засоби централізованого управління та моніторингу VisualSRM, NetWorker 
Management Console і AlphaStor розташовуються в центральних ВЦ і знаходяться в 
активному стані в Київському ЦОД.  

 
VII. Служба архівування та відновлення. Oracle пропонує цілий набір спочатку 

доступних з базою даних добре інтегрованих рішень, націлених на захист даних і екстреного 
відновлення після катастроф.  

Oracle пропонує наступні рішення щодо захисту даних:  
– Oracle Data Guard – ефективний і надійний спосіб захисту даних і екстреного 

відновлення. Пропонується як складова частина Enterprise редакції бази даних Oracle;  
– Oracle Streams – інтегрована особливість бази даних редакції Enterprise, може бути 

використано для підтримки однієї або кількох реплік основної бази даних. Ці репліки не 
обов'язково повинні бути ідентичні, – вони можуть бути лише піднабором основної бази 
даних або продуктом заданої трансформації. Streams підтримують двунаправлену реплікацію 
з визначенням конфліктів і їх дозволом. Його унікальна гнучкість дозволяє підтримувати 
реплікацію даних між великою кількістю баз даних в будь-який мережевий топології. Не 
дивлячись на те, що в деяких ситуаціях може знадобитися гнучкість Streams, перш за все ця 
технологія розроблена для інтеграції великих розподілених конфігурацій баз даних, а не 
виключно для забезпечення катастрофо стійкості;  

– Oracle Advanced Replication – дозволяє копіювання і підтримку об'єктів у кількох 
базах даних складових розподілену систему баз даних. Oracle Advanced Replication дозволяє 
змінювати будь-які репліки баз даних і поширювати ці зміни автоматично в інші бази даних, 
підтримуючи глобальну узгодженість транзакцій і цілісність даних. У разі виходу з ладу 
однієї з баз даних, інші бази даних продовжують працювати;  

– Oracle Recovery Manager – RMAN є утилітою Oracle для управління резервними 
копіями баз даних та їх відновленням. Для створення резервної копії за допомогою RMAN 
база даних може знаходитися у відкритому стані. Під час копіювання і відновлення RMAN 
аналізує дані на наявність їх фізичних руйнувань. RMAN здатний виробляти  резервне 
копіювання і швидке відновлення окремих перекручених блоків;  
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– OSCP Validated Remote Mirroring – програма сертифікації сумісності дозволяє для 
партнерів підтвердити можливість використання їх продуктів на підставі технології 
віддаленого дзеркалювання спільно з базами даних Oracle.  

 

Для замовників Oracle рекомендує наступне:  
– використовувати Oracle Data Guard для захисту від катастроф, людських помилок і 

спотворень даних;  
– використовувати продукти віддаленого дзеркалювання інших виробників для захисту 

і реплікації файлів і томів, які не належать базі даних;  
– для створення резервних копій баз даних використовувати утиліту RMAN.  
 

VIII. Технологія віддаленого дзеркалювання. В даний час багато вендорів систем 
зберігання пропонують або host-based (програмні) або storage system box-based (апаратні) 
продукти віддаленого дзеркалювання (Рис. 1). Подібні продукти забезпечують 
дзеркалювання іміджів дисків або томів на відстані. Ця можливість може використовуватися 
для аварійного відновлення, коли дані на основний (первинної) системі стають 
недоступними після катастрофи, і користувачам для забезпечення роботи необхідні 
дубльовані дані доступні на резервній системі.  

При програмному віддаленому створення дзеркал, запис, ініційована хостом, 
надсилається як на локальний пристрій зберігання даних, так і на віддалений хост. 
Віддалений хост, в свою чергу, ініціює запис на віддалене пристрій зберігання.  

При апаратній віддаленому створення дзеркал локальне та віддалене пристрій зберігання 
пов'язані через виділене з'єднання. Хост проводить запис на локальний пристрій зберігання. 
Локальний пристрій зберігання направляє запит записи на віддалене пристрій зберігання. 

 

 
Рис. 1. Способи віддзеркалення даних 

 
Програмне віддалене дзеркалювання, як правило, є більш гнучким, але має на увазі 

більш інтенсивне використання системних ресурсів. 
Апаратне віддалене дзеркалювання вимагає виділеної мережі для пристроїв зберігання, 

як правило, більш дорого, але споживає меншу кількість системних ресурсів.  
Існують два основні методи віддаленого дзеркалювання. Ініційована запис з первинної 

системи, запис може бути передана на резервну систему синхронно або асинхронно:  
Синхронний режим: для програми на локальній системі запис не підтверджується доти, 

поки не буде зроблена запис, як на локальну, так і на віддалену систему зберігання. Тобто 
локальна система не дає підтвердження додатком про те, що запис проведена успішно до тих 
пір, поки не буде завершена локальна запис і не буде отримано підтвердження з віддаленої 
системи, що запис на віддалене пристрій зберігання проведена успішно.  

 

Host-based remote mirroring Box-based remote mirroring 
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Асинхронний режим: запис з локальної системи може бути підтверджено до отримання 
підтвердження запису на віддалену систему. Тобто локальна система може підтвердити 
додатку, що запис здійснено успішно, до того як він реально здійснений на віддалену систему.  

Синхронний режим віддаленого дзеркалювання  гарантує повну безпеку даних, але може 
значно вплинути на продуктивність первинної системи, у зв'язку з необхідністю очікування 
запису від віддаленої системи.  

Асинхронний режим віддаленого дзеркалювання забезпечує найбільшу продуктивність, 
але його використання має на увазі певний ризик втрати даних у разі апаратного або 
програмного збою.  

Програма для виробників програмного і апаратного забезпечення OSCP (Oracle Storage 
Compatibility Program) підтверджує сумісність рішень віддаленого дзеркалювання з базами 
даних Oracle. Oracle Data Guard пропонує технологію, яка надає великі можливості з 
аварійного відновлення даних для баз даних Oracle. Oracle використовує технологію баз 
даних Standby. Резервна (Standby) База Даних Oracle є копією первинної (Primary) Бази.  

Oracle Data Guard – програмне забезпечення, що дозволяє створювати, підтримувати і 
контролювати одну або кілька резервних (standby) баз даних для захисту від збоїв, 
катастроф, помилок і спотворень даних (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Створення резервних баз даних 

 
Oracle Data Guard підтримує резервні бази даних як транзакційно узгоджені копії 

первинної бази даних. Резервні бази даних можуть розташовуватися у віддалених резервних 
центрах на необмежено далекій відстані від первинної системи. Якщо первинна система стає 
недоступною в результаті планового або позапланового зупину, Data Guard може призначити 
роль первинної системи будь резервної базі даних, мінімізуючи час перебою в наданні 
сервісу і запобігаючи втрату даних.  

Конфігурація Oracle Data Guard складається з однієї первинної бази даних і однієї або 
декількох (максимум до 9) резервних баз даних, при необхідності розподілених географічно.  

Спочатку резервна база даних створюється з резервної копії основної або іншої резервної 
бази даних. Після створення Oracle Data Guard автоматично підтримує резервну базу даних 
як транзакційно узгоджену копію первинної. Це досягається шляхом перенесення та 
застосування журналу змін (redo logs) первинної бази даних на резервній системі. Журнал 
змін являє собою послідовність модифікації блоків бази даних на бінарному рівні.  

Додаткові індекси і 
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Data Guard забезпечує два методи застосування журналу змін на резервній системі:  
– Redo Apply, використовується для фізичної резервної бази даних;  
– SQL Apply, використовується для логічної резервної бази даних.  

Обидва методи відповідають своїм типам резервних баз даних підтримуваних Oracle. 
Фізична резервна база даних забезпечує бінарно-ідентичну копію первинної бази даних. 

Вона має еквівалентну з первинною БД фізичну дискову структуру. Технологія Redo Apply 
застосовує журнал змін, використовуючи стандартну технологію відновлення сервера Oracle. 
Під час процесу синхронізації резервна база даних знаходиться в режимі mount і недоступна 
для інших операцій.  

Логічна резервна база даних містить логічно еквівалентну первинної базі даних 
інформацію, хоча фізична організація і структура можуть розрізнятися. Технологія SQL 
Apply увазі перенесення інформації журналу змін на резервну базу даних, трансформації її в 
послідовність стандартних SQL команд і їх виконання в логічній резервної базі даних. Під 
час процесу синхронізації резервна база даних знаходиться в режимі open і її дані доступні 
для виконання SQL запитів і створення звітів. Таким чином, логічна резервна база даних 
одночасно може використовуватися і для захисту даних і для звітності, дозволяючи 
перенести небажану навантаження з первинною системи.  

За допомогою Data Guard роль бази даних може бути "перемкнута" з первинною на 
резервну і навпаки. Існують два типи обміну ролями - switchover і failover.  

При switchover первинна база даних змінюється роллю з однією з резервних баз даних. 
Первинна база даних стає резервної, а резервна первинної, відповідно. Це буває необхідно 
при виконанні запланованих сервісних робіт на первинній системі. При необхідності, 
наприклад, після закінчення робіт, баз даних можуть бути повернуті початкові ролі.  

При failover відбувається необоротна передача ролі первинної бази даних однією з 
резервних. Це, як правило, може статися у разі катастрофічних явищ, що призвели до виходу 
з ладу первинної системи.  

Швидкість перемикання ролей не залежить від розміру бази даних, а залежить від 
інтенсивності змін до первинної системі. Для перемикання необхідно досилання журналу 
змін з первинною бази даних на резервну систему (тільки для асинхронного режиму і в разі 
доступності первинної системи) і застосування всіх останніх змін на резервній базі даних. 
Для прискорення процесу перемикання в Oracle  можливе включення режиму безперервного 
застосування журналу змін на резервній системі.  

У деяких ситуаціях бізнес не може дозволити собі втрату даних за будь-яку ціну. В 
інших ситуаціях, додатки вимагають максимальної продуктивності і можуть забезпечити 
відновлення потенційну втрату останніх змін. Data Guard забезпечує три основні режими 
захисту, здатних задовольнити різні вимоги:  

– Maximum Protection – режим максимального захисту даних. Дані синхронно 
передаються на резервну базу даних з первинної системи. Транзакція на первинній базі 
даних не може бути завершена до тих пір, поки не буде підтвердження, що всі зміни 
ув'язнені в цій транзакції перенесені хоча б на одну резервну базу даних. У цьому режимі 
хоча б одна резервна база даних повинна бути робочому стані, в іншому випадку процесінг 
на первинній базі даних буде зупинений. Цей режим гарантує збереження даних;  

– Maximum Availability – режим схожий на попередній, за винятком того, що в разі 
недоступності всіх резервних баз даних (наприклад, проблеми з мережею передачі даних), 
робота на первинній базі даних буде продовжена без зупину. Коли проблема буде усунена, 
резервні бази даних будуть автоматично синхронізовані з первинною; 

– Maximum Performance – режим, що забезпечує дещо меншу ступінь захисту 
первинної бази даних (у разі катастрофи, можлива втрата незначної частини останніх змін), 
але забезпечує більш високу продуктивність, ніж інші два режими. У цьому режимі журнал 
змін асинхронно передається на резервні бази даних. Транзакції на первинній базі даних не 
залежать від успішності передачі журналу змін. У разі недоступності всіх резервних баз 
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даних робота на первинній продовжується в звичайному режимі. Після усунення проблем з 
недоступністю резервною базою даних її ресинхронізація проводиться автоматично.  

 

Oracle Data Guard Broker – розподілена керуюча структура автоматизує створення, 
підтримку і контроль конфігурацій Data Guard через графічний інтерфейс.  

Для додавання нових резервних баз даних в конфігурацію Data Guard немає необхідності 
переривати роботу сервісу забезпечуваного первинною базою даних. При оновленні 
програмного забезпечення (накат "патчів") в більшості випадків так само немає необхідності 
навіть в короткочасній зупинці системи. У разі необхідності вимикання системи для цих 
цілей, наявність в конфігурації логічної резервної бази даних дозволяє скоротити цей час до 
мінімуму - часу перемикання первинної ролі на цю резервну систему. Ці особливості 
практично забезпечують можливість роботи в режимі 24x7.  

Наявність у системі управління Oracle Enterprise Manager інтерфейсу управління Data 
Guard Broker дозволяє просте і повне управління конфігурацією (наприклад, перемикання 
ролей баз даних здійснюється однією кнопкою), відстеження важливих показників 
продуктивності, оповіщення адміністраторів у разі настання певної події.  

Фізична резервна база даних забезпечує надійне та ефективне відновлення після 
катастрофи та високодоступних рішень. Фізична база даних дозволяє виробляти швидке 
застосування журналів змін, внаслідок чого стабільну синхронізацію і швидке перемикання 
ролей. Крім цього, вона може бути використана як джерело для створення резервної копії 
первинної бази даних.  

У той же час використання логічної резервної бази даних на додаток дає такі переваги:  
– можливість виконання запитів і звітів дозволяє скоротити завантаження первинної 

системи – це дозволяє використовувати логічну резервну базу даних не тільки для 
забезпечення надійності;  

– можливість додавання індексів, а так само перевизначення і трансформації таблиць, 
дозволяє оптимізувати виконання запитів і звітів;  

– трансляція журнальної інформації в SQL команди забезпечує додаткову перевірку на 
спотворення даних;  

– мінімізація часу простою в разі необхідності виконання оновлень програмного 
забезпечення пов'язаного із зміною словника бази даних.  

Обидва типи резервних баз даних можуть застосовуватися разом, доповнюючи 
можливості один одного і забезпечуючи більш високу доступність системи.  

Рішення, які використовують технології віддаленого дзеркалювання пропонують 
концептуально простий і повний захист даних. Проте, для даних розміщених всередині БД 
Oracle, рішення із застосуванням Oracle Data Guard насправді набагато ефективніше, менш 
витратні і більш оптимізовані для захисту даних і аварійного відновлення, ніж віддалене 
дзеркалювання. Не дивлячись на те, що віддалене дзеркалювання дає деякі додаткові 
можливості по захисті не-Oracle даних (наприклад, дані файлових систем або дані не-Oracle 
БД), використання Oracle Data Guard не вимагає додаткової інтеграції та придбання рішень, 
які використовують технології віддаленого дзеркалювання.  

 
IX. Використання баз даних Oracle з технологіями віддаленого дзеркалювання. 

Щодо використання баз даних Oracle з технологіями віддаленого дзеркалювання, 
застосування Oracle Data Guard дає наступні основні переваги:  

 

9.1. Ефективне використання мережі. З використанням Oracle Data Guard на 
віддалену систему передаються тільки журнальні ("redo") дані. Однак, якщо для захисту 
даних використовується рішення з віддаленим дзеркалюванням, в реальному часі повинна 
здійснюватися синхронізація всіх змін вироблених в файлах даних, журнальних файлах, 
архівних журнальних файлах і керуючих файлах.  

Записи у файли даних відбуваються незрівнянно частіше, ніж записи в журнальні файли, 
в зв'язку з тим, що кожен запис в журнальний файл зазвичай містить безліч змін. Це 
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позначає, що пропускна здатність мережі необхідна для передачі журнальної інформації 
значно менше, ніж для рішень з використанням віддаленого дзеркалювання.  

Експерименти показали, що в загальному випадку обсяг мережевого трафіку при 
використанні Data Guard був в 5-10 разів менше, ніж при використанні віддаленого 
дзеркалювання. Кількість же операцій введення / виводу менше в десятки разів.  

 

9.2. Можливість використання в глобальних мережах. Рішення з використанням 
віддаленого дзеркалювання часто мають дистанційні обмеження, що накладаються 
наступними комунікаційними технологіями (Fiber Channel, ESCON). Для досягнення 
більшого потрібне застосування додаткового обладнання інших виробників.  

У результаті ми маємо три основні проблеми:  
– вартість: рішення із застосуванням технології віддаленого дзеркалювання дорогі, 

навіть не беручи до уваги вартість конвертерів і повторювачів, необхідних для збільшення 
можливої відстані між центрами. (Вартість IBM Peer-to-Peer Remote Copy знаходиться в 
діапазоні $ 60K-$ 80K, а розширювачів в районі $ 600K);  

– затримки: кожен  пристрій вносить значну затримку, впливаючи на продуктивність 
промислової бази даних і роблячи таку конфігурацію невідповідною для синхронного 
режиму (що гарантує передачу даних без втрат);  

– спотворення даних: рішенням може бути використання асинхронного режиму, який в 
свою чергу не в змозі забезпечити порядок запису на всі дзекральовані  томи, що зберігають 
файли бази даних.  

У зв'язку з тим, що Oracle Data Guard на віддалену систему виробляє передачу тільки 
журнальної інформації, забезпечує транзакційну цілісність даних у всіх режимах передачі 
(синхронний або асинхронний) і не вимагає дорогих проміжних пристроїв, це рішення є 
найкращим для аварійного відновлення та захисту даних в глобальних мережах .  

 

9.3. Велика стійкість і захист даних. Oracle Data Guard забезпечує набагато кращий 
ступінь захисту даних, ніж рішення, які використовують віддалене дзеркалювання. Технологія 
дзеркалювання виробляє поблочну синхронізацію будь-яких змін на віддалений сервер, в тому 
числі і спотворень даних, які  відбулися в результаті збою системного програмного 
забезпечення або апаратури на первинній системі. Наприклад, якщо на диск проведено 
помилковий запис, або відбувається спотворення даних у файловій системі, або контролер 
диска спотворює блок при записі на диск, то віддалене дзеркалювання точно перенесе дану 
помилку на віддалену систему. Подібне копіювання спотвореної інформації виключено при 
використанні Oracle Data Guard, яка провадить передачу тільки журнальної інформації, яка 
перед застосуванням на віддаленій системі логічно перевіряється на правильність.  

"SQL Apply" забезпечує ще більший захист даних, транслюючи журнал змін в серію SQL 
команд. Це забезпечує надійну перевірку будь-яких змін. Крім цього ця можливість дозволяє 
ігнорувати не бажають зміни даних (це настроюється). Нічого подібного неможливе з 
використанням віддаленого дзеркалювання.  

 

9.4. Більша гнучкість. Data Guard реалізований на горі стику апаратного та системного 
програмного забезпечення. Все, що необхідно цьому продукту для роботи - тільки 
стандартна TCP / IP мережа між первинною і резервною системою. Немає необхідності у 
використанні дорогих пристроїв. Крім усього іншого, це дозволяє несиметричні конфігурації 
пристроїв зберігання на первинних і резервних системах.  

На противагу віддалене дзеркалювання часто вимагає ідентичну конфігурацію пристроїв 
того ж самого виробника.  

 

9.5. Краща функціональність. Data Guard є цілим комплексом можливостей для 
забезпечення високої доступності, наприклад, Redo Apply (фізична резервна база даних), SQL 
Apply (логічна резервна база даних), безліч режимів захисту (від максимально захищеного до 
максимально швидкого), зміна ролей між первинною і резервної системою однією кнопкою, 
автоматичне визначення і ліквідація відставання змін, єдиний графічний інтерфейс для 
управління та моніторингу, каскадне розповсюдження журнальної інформації і т.д. Це 
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набагато більш всебічне і ефективне рішення, оптимізоване для захисту даних і аварійного 
відновлення, ніж рішення використовують технологію віддаленого дзеркалювання.  

 

9.6. Швидка окупність. Використовуючи Oracle Data Guard, логічна резервна база 
даних може бути відкрита в режимах читання або читання / запис для створення звітів і 
виконання запитів під час здійснення синхронізації змін вироблених в первинної базі даних. 
Для прискорення виконання запитів, в логічній резервної базі даних, можуть бути створені 
додаткові індекси і матеріалізовані уявлення. Крім цього фізична резервна база даних може 
бути відкрита або в режимі синхронізації, або в режимі читання даних. Подібні режими 
зазвичай неприпустимі при використанні технології віддаленого дзеркалювання. В результаті 
резервні системи знаходяться в простої, що істотно скорочує їх коефіцієнт окупності.  

Oracle Data Guard інтегрований з Oracle Recovery Manger – це дозволяє проводити 
резервне копіювання (backup) даних використовуючи для цих цілей резервну базу даних, тим 
самим, знімаючи небажану навантаження з первинною системи.  

Oracle Data Guard підтримує перемикання ролей первинної та резервної системи в цілях 
твори оновлення (upgrade) системного програмного забезпечення або заміни / додавання 
обладнання. Тим самим, значно скорочується час простою викликаного цими операціями - 
зазвичай це неможливо при використанні технології віддаленого дзеркалювання.  

При реалізації рішень видаленого дзеркалювання на апаратному рівні потрібна наявність 
окремого високошвидкісного каналу зв'язку для забезпечення зв'язку між синхронізуються 
пристроями зберігання. Крім цього, Oracle Data Guard є складовою частиною ядра бази даних 
Oracle. Немає необхідності виробляти додаткові закупівлі і роботи з інтеграції. Він повністю 
інтегрований з іншими високодоступними рішеннями від Oracle (наприклад, Real Application 
Cluster, Recovery Manager). Тим часом, рішення віддаленого дзеркалювання вимагають 
додаткової покупки програмного та / або апаратного забезпечення та інтеграції з базою даних.  

 

9.7. Інші аспекти. Крім перерахованих вище існує безліч інших аспектів, які слід 
розглядати при виборі між рішеннями віддаленого дзеркалювання і Data Guard в цілях 
екстреного відновлення. Наприклад, для дуже великих баз даних важливим фактором може 
бути спосіб створення і перевідтворення  резервної системи. Копіювання такої бази даних 
через мережу може бути дуже проблематичним. З використанням Data Guard віддалена 
резервна система може бути створена за допомогою резервної копії (backup) первинної бази 
даних (наприклад, з стрічки).  

Ще один аспект - дозвіл мережевих проблем. Data Guard дозволяє режим Maximum 
Availability, що гарантує нульову втрату змін даних, за допомогою синхронної передачі на 
резервну систему. У разі тимчасової недоступності резервної системи робота на первинній 
базі даних буде продовжена без змін, коли віддалена система стане доступною знову, Data 
Guard самостійно зробить її синхронізацію без впливу на продуктивність первинної системи. 

 
X. Висновки. У статті розглядається задача проектування служб, які відносяться до 

сервісів управління даними в дата центрах і визначаються відповідно до архітектури 
інфраструктури додатків. Проектними рішеннями, на яких побудована служба, є:  

– ідентифікація та класифікація цифрових даних відповідно до їх цінності для ділових 
операцій Корпорації;  

– захист даних відповідно до їх класу / категорії;  
– використання стандартних компонентів багаторівневих сховищ даних ЕМС для 

розміщення резервних копій даних різного класу на сховищах інформації відповідної 
продуктивності, доступності, надійності та вартості;  

– автоматизація і централізація управління та моніторингу;  
– територіальний розподіл місць зберігання резервних копій;  
– виключення єдиної точки відмови ключових компонентів системи.  

Компонентами служби архівування та відновлення пропонуються:  
– апаратні засоби (виділені сервера системи, дискові масиви CLARiiON з FC і ATA 

дисками, стрічкові бібліотеки ADIC, середа передачі даних системи);  
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– програмні засоби сімейства EMC Legato NetWorker;  
– персонал – адміністратори системи.  
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МОДЕЛЬ ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Ільїн О. Ю., Борисенко І. І, Нікіфоров С. В.  Модель Центру управління перевезень радіоактивних 
матеріалів. У статті розглянуто центр управління  перевезень радіоактивних матеріалів, який є інформаційно-
керуючою системою і складається з безлічі елементів, пов'язаних між собою. Побудова та можливість 
подальшої модернізації такої автоматизованої системи на початку потребує комплексної розробки, яка буде 
включати в себе проектування структури системи, технічне проектування окремих складових елементів і 
пристроїв та оптимізація цих елементів та підсистем, які будуть спливати при встановлені зв’язків між ними. У 
цілому ці заходи повинні дозволити виявити математичний апарат, необхідний для розробки математичної 
моделі системи. 

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-керуюча система, автоматизована система, 
математична модель, граф станів.  

 
Ильин О. Ю., Борисенко И. И., Никифоров С. В.  Модель Центра управления перевозок 

радиоактивных материалов. В статье рассмотрен центр управления перевозок радиоактивных материалов, 
который является информационно-управляющей системой и состоит из множества элементов, связанных 
между собой. Построение и возможность дальнейшей модернизации такой автоматизированной системы 
вначале требует комплексной разработки, которая будет включать в себя проектирование структуры системы, 
техническое проектирование отдельных составных элементов и устройств и оптимизация этих элементов и 
подсистем, которые будут всплывать при установлении связей между ними. В целом эти меры должны 
позволить выявить математический аппарат, необходимый для разработки математической модели системы. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-управляющая система, 
автоматизированная система, математическая модель, граф состояний 

 
Il'in O. Yu., Borysenko I. I., Nikiforov S. V.  Management Center model of transportations of radio-active 

materials. The management center of transportations of radio-active materials is considered in the article. Ctnter is the 
informatively-managing system and  contains a great number of connected between itself elements. A construction and 
possibility of further modernization of such automated system in the beginning requires complex development, which 
will plug in itself planning of structure of the system, technical planning of separate component elements and devices. It 
is requires optimization of these elements and subsystems which will emerge at establishing connections between them. 
On the whole these measures must allow to expose a mathematical vehicle, necessary for development of mathematical 
model of the system. 

Keywords: information technologies, informatively-managing system, automated system, mathematical model, the 
states count  

 
Вступ. Постановка задачі. Розвиток сучасних інформаційних технологій 

характеризується впровадженням автоматизованих інформаційно-керуючих систем в чимало 
сфер життєдіяльності людини для виконання задач накопичування, обробки, зберігання, 
передачі інформації. Одним із актуальних питань є здійснення контролю перевезень 
небезпечних вантажів територією України яке здійснюється за допомогою автоматизованої 
системи ЦУП РМ (Центр Управління Перевезень Радіоактивних Матеріалів). 

Метою дослідження є розробка математичної моделі системи ЦУП РМ в мирний час та 
особливий період. 

 
Призначення ЦУП РМ. Інформаційно-керуюча система − це постійно діюча система 

взаємозв'язку людей, технічних засобів і методичних прийомів, призначена для збору, 
класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації 
для використання її розпорядниками з метою вдосконалення планування, втілення в життя і 
контролю заходів, здійснюваних організацією. 

До функцій системи ЦУП РМ належать:   забезпечення технічним оснащенням, засобами 
зв'язку та комп'ютерними комунікаціями в галузі атомної енергетики;  підвищення рівня 
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організації при забезпеченні безпеки перевезень радіоактивних матеріалів;  облік і контроль 
фактичних обсягів перевезень;  уніфікація на підприємствах організаційно-розпорядчих 
документів з організації перевезень [1]; 

Потрібно здійснювати автоматизацію наступних об’єктів: 
– Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон», яке складається з 

державних міжобласних спеціалізованих комбінатів (ДМСК): Дніпропетровський, 
Київський, Львівський, Одеський, Харківський та Донецький ДСК. В сферу діяльності 
ДМСК входить територія всієї України. Головними задачами СК є поводження з 
радіоактивними відходами різних видів шляхом їх збору, транспортування, переробки, 
локалізації та дезактивації; 

– Державне Спеціалізоване Підприємство «Централізоване підприємство з поводження 
з радіоактивними відходами» ЦППРВ м. Чорнобиль – єдина національна експлуатуюча 
організація з поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового 
зберігання та захоронення, належить до сфери управління Міністерства надзвичайних 
ситуацій України та входить до складу підприємства «Українське державне об'єднання 
«Радон». 

В аварійному режимі повинна бути зв’язана з Міністерством внутрішніх справ (МВС), 
Службою безпеки України (СБУ), Міністерством надзвичайних ситуаій (МНС), Державним 
агентством України з управління зоною відчуження  (ДАУЗВ) [2]. 

 
Структура системи. ЦУП РМ представляє собою дворівневу автоматизовану систему. 
Верхній рівень  ЦУП РМ включає в себе: 

− 2 сервера збору та обробки даних (основний, розміщений на ЦППРВ і резервний, 
розміщений в ГО УкрДО «Радон»); 

− 6 робочих місць диспетчерів, розміщених на всіх ДМСК «Радон» (регіональні робочі 
місця ЦУП); 

− 3 робочих місця диспетчерів, розміщені на ЦППРВ, на ГО УкрДО «Радон» і в 
ДАУЗВ. 

Крім цього, для забезпечення оперативного зв'язку в аварійному режимі передбачається 
використання супутникового каналу зв'язку, термінали якого знаходяться як на 
транспортному засобі, так і у диспетчерів ЦППРВ та ГО УкрДО «Радон». 

Для підвищення надійності ЦУП РМ і забезпечення резервування каналу прийому - 
передачі інформації дані з нижнього рівня надходять одночасно на обидва сервера збору та 
обробки даних верхнього рівня (основний і резервний), які приймають і обробляю 
інформацію паралельно і незалежно один від одного, що дозволить, в разі виходу з ладу 
основного сервера, продовжити функціонування ЦУП РМ в заданому алгоритмі. 

Всі робочі місця диспетчерів верхнього рівня (ВР) ЦУП РМ об'єднані в локальну мережу 
по захищеному VPN каналу Інтернет мережі. Диспетчерам регіональних робочих місць 
спецкомбінатів доступна інформація про переміщення тільки своїх транспортних засобів, 
диспетчерам ЦППРВ, ГО УкрДО «Радон» і ДАУЗВ доступна повна інформація про 
переміщеннях всіх транспортних засобів. 

Верхній рівень ЦУП РМ відповідає вимогам щодо захисту інформації. 
Нижній рівень ЦУП РМ розміщений на транспортному засобі (або транспортних 

засобах) і включає в себе: GPS\GSM-термінали для визначення географічних координат 
транспортного засобу в режимі реального часу;  GSM-модеми (основний і резервний) для 
зв'язку з верхнім рівнем;  обладнання для забезпечення голосового зв'язку диспетчера і водія;   
датчик для контролю радіаційної обстановки на транспортному засобі;   датчик 
технологічних параметрів для контролю стану транспортного засобу;    датчик контролю 
фізичного захисту вантажу;   датчик ідентифікації водія;   модуль контролю втоми водія;   
контролер для зчитування інформації з датчиків, обробки і передачі її на верхній рівень за 
допомогою GSM-модему;   кнопка оn-line передачі тривожного сигналу на верхній рівень. 
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На верхньому рівні ЦУП РМ реалізовані наступні функції: 
−  підготовка до перевезення радіоактивних матеріалів (заповнення формуляра про 

характер вантажу і сумарної активності, показників датчиків контролю радіаційної 
обстановки на транспортному засобі,  водії, маршруті та ін.); 

− збір та обробка інформації, що надходить із транспортних засобів; 
− відображення розташування транспортного засобу і контрольованих параметрів на 

карті місцевості,  розробка (адаптація) карт місцевості; 
− представлення інформації на моніторі у вигляді трассограмми на карті місцевості 

планового маршруту; 
− побудова траєкторії переміщення транспортного засобу на карті місцевості; 
− формування та передача відповідальним особам sms-повідомлень (інформаційних і 

аварійних) про проходження транспорту по маршруту; 
− формування повідомлень і передача певної інформації третім особам за певним 

алгоритмом (сценарієм); 
− довготривале зберігання даних і доступність їх для обробки; 
− архівування та протоколювання даних,  складання звітної документації; 
− організація режимів перевірки працездатності ЦУП РМ; 

 

На нижньому рівні ЦУП РМ реалізовані наступні функції: 
− визначення географічних координат знаходження транспортного засобу в режимі 

реального часу в системі GPS; 
− дуплексний голосовий зв'язок; 
− автоматичне визначення фактичного територіального розташування спецтранспорту 

при русі по маршруту; 
− вимірювання радіаційних параметрів в транспортному відсіку і в кабіні водія; 
− вимірюваннятехнологічних параметрів: наявність диму, швидкість руху, при 

необхідності – температура в транспортному відсіку та ін. 
− контроль параметрів, від яких залежить фізичний захист вантажу; 
− ідентифікація та контроль функціонального стану водія; 
− інша допоміжна інформація; 
− робота з верхнім рівнем (обмін інформацією), кодування і передача інформації; 
− формування та передача аварійних повідомлень найближчим територіально органам 

швидкого реагування при виникненні надзвичайної ситуації; 
− передача повідомлень через аварійний супутниковий канал зв'язку; 
− діагностика технічного стану бортового обладнання ЦУП РМ. 

Побудова та можливість подальшої модернізації такої автоматизованої системи на 
початку потребує комплексної розробки, яка буде включати в себе проектування структури 
системи, технічне проектування окремих складових елементів і пристроїв та оптимізація цих 
елементів та підсистем, які будуть спливати при встановлені зв’язків між ними. Всі дії що 
будуть направлені на проектування системи в першу чергу будуть характеризувати і 
показувати якість функціонування по виконанню основних функцій системи: 

− моніторинг місцезнаходження транспортних засобів (ТЗ) і вантажів; 
− відображення розташування, напрямку руху та стану ТЗ на електронній карті; 
− визначення технічного стану ТЗ, роботи спеціальних систем (дозиметричних, 

навігаційних) і устаткування на основі показників датчиків; 
− формування та відправлення за певним алгоритмом (сценарієм) інформаційних 

повідомлень службам швидкого реагування (МНС, МВС, СБУ, СЕС, Державна екологічна 
інспекція, тощо) у разі необхідності (несправність ТЗ, ДТП, радіаційна аварія); 

− формування і передача відповідальним особам SMS-повідомлень (інформаційних та 
аварійних) про проходження транспорту за маршрутом; 

− контроль часу і місця початку і закінчення роботи, зупинок, завантаження, 
розвантаження; 

− контроль виконання маршрутних завдань; 
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− контроль реального пробігу автомобіля; 
− спеціалізовані звіти (стан датчиків, ідентифікація і стан водія); 
− звіти про рух (маршрути, швидкість, пробіг, зупинки, стоянки).  

Для забезпечення безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності, експлуатаційної 
готовності, показників надійності до системи висуваються вимоги: 

− апаратура повинна бути загальнопромислового призначення; 
− комплекс технічних засобів (КТЗ) повинен дозволяти створювати автоматизовану 

систему збору інформації з безперервним автоматичним відстеженням безпечного стану об'єкта; 
− КТЗ повинен зберігати працездатність при всіх проектних порушеннях нормальних 

умов з накладенням втрати джерела нормального енергопостачання (знеструмлення); 
− КТЗ повинен зберігати інформацію, зареєстровану до моменту повного 

знеструмлення, в тому числі, під час підтримки працездатності блоку вбудованим джерелом 
безперебійного живлення; 

− об'єм пам'яті КТЗ повинен забезпечувати збереження інформації, не менш 10000 
точок реєстрації;  

− для програмного забезпечення повинен виконуватись процес внутрішньої 
верифікації; 

− КТЗ повинен бути стійким до електромагнітних перешкод; 
− КТЗ повинен бути стійким та міцним до впливу одиночних ударів і динамічних 

навантажень; 
− КТЗ може зазнавати різних видів зовнішніх факторів та при цьому зберігати якість 

функціонування [2]; 
 

Центральним поняттям в інформаційно-керуючих системах є поняття «інтеграція». 
Інтеграцію можна визначити як спосіб організації окремих компонентів в одну систему, що 
забезпечує узгоджену і цілеспрямовану їх взаємодію, зумовлюючи велику ефективність 
функціонування усієї системи. Інтегрована автоматизована система управління може 
розглядатися як ієрархічно організований комплекс організаційних методів, технічних, 
програмних, алгоритмічних і інформаційних засобів, які мають модульну структуру і 
забезпечують наскрізне узгоджене управління матеріальними та інформаційними потоками 
об'єкта управління. 

Структура складної системи повинна оптимізуватися з комплексом критеріїв які 
показують якість функціонування по виконанню основних поставлених перед системою 
задач і техніко-економічних та експлуатаційних вимог до неї. Основною вимогою до 
функціонування системи є оптимізація її характеристик за показником ефективності[3]. 

Під ефективністю складної інформаційно-керуючої системи, як правило, розуміють 
ступінь її пристосованості виконувати ті функції, заради яких вона створена. Основним 
критерієм ефективності автоматизованої системи контролю перевезення радіоактивних 
матеріалів  чиє функціонування пов’язане з ризиком для життя людей та забруднення 
навколишнього середовища є показник функціонування системи вразі виникнення 
позаштатних ситуацій [4, 5]. Позаштатна ситуація це поєднання умов і обставин при 
експлуатації технічних систем, що відрізняються від передбачених проектами, нормами і 
регламентами і ведуть до виникнення небезпечних станів в технічних системах. У число 
позаштатних ситуацій входять ситуації з відхиленням від нормальних (штатних) умов 
експлуатації, проектні та поза проектні аварійні ситуації, тобто система працює в особливий 
період. 

 
Побудова моделі системи ЦУП РМ. В ході аналізу процесу дослідження 

функціонування системи ЦУП РМ можна відмітити, що одним із найбільш важливих є 
розробка моделі системи. Вона повинна в логіко-математичній формі відобразити вплив на 
величину ймовірності знаходження системи ЦУП РМ в стані, який відповідає вимогам 
мирного часу та особливого періоду. 
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Модель, яку ми застосовуємо в дослідженні, відноситься до класу аналітичних, тобто 
при опису процесу функціонування та удосконалення системи ЦУП РМ найбільш доцільно 
використати апарат Марковських процесів. Марковський випадковий процес з дискретними 
станами і безперервним часом називається безперервним ланцюгом Маркова за умови, що 
перехід системи зі стану в стан відбувається у випадкові моменти часу.  

При розгляді безперервних марковських процесів переходи системи зі стану в стан як 
відбуваються під впливом деяких потоків подій. Потік подій являє собою послідовність 
однорідних подій, які наступають одне за іншим через випадкові інтервали часу. При цьому 
щільність ймовірностей переходу інтерпретується як інтенсивність відповідних потоків 
подій. Граф станів системи показує можливі стану системи і напрямки можливих переходів 
системи з одного стану в інший. На графі множина станів системи (вершини графа) 
зображуються колом, а множина можливих переходів системи з одного стану в інший – 
лініями зв'язку (ребра графу), що з'єднують відповідні кола. В графі станів над стрілками 
проставляють інтенсивності. Такий граф називають розміченим [6].  

Для побудови такого графа опишемо стани, в яких може знаходитись система ЦУП РМ: 
А1 – стан системи ЦУП РМ, в якому вона відповідає вимогам мирного часу та 

особливого періоду; 
А2 – стан системи ЦУП РМ, в якому вона не відповідає вимогам мирного часу та 

особливого періоду; 
А3 – стан системи ЦУП РМ, в якому вона відповідає вимогам мирного часу та не 

відповідає вимогам особливого періоду; 
А4 – стан системи ЦУП РМ, в якому вона не відповідає вимогам мирного часу та 

особливого періоду, але модернізується (удосконалюється); 
А5 – стан системи ЦУП РМ, в якому вона відповідає вимогам мирного часу та не 

відповідає вимогам особливого періоду, але модернізується (удосконалюється). 
Таким чином події, які відбуваються в тому, що в момент t система ЦУП РМ перебуває в 

станах А1, А2, А3, А4, А5 несумісні та утворять повну групу. 
Замість перехідних ймовірностей введемо в розгляд інтенсивності ймовірностей 

переходу β: 
βА1А2 – система ЦУП РМ, яка відповідає вимогам мирного часу та особливого періоду, 

може перейти в стан, в якому вона не відповідає вимогам мирного часу та особливого періоду;  
βА1А3 – система ЦУП РМ, яка відповідає вимогам мирного часу та особливого періоду, 

може перейти в стан, в якому вона відповідає вимогам мирного часу та не відповідає 
вимогам особливого періоду;  

βА3А2 – система ЦУП РМ, яка відповідає вимогам мирного часу та не відповідає вимогам 
особливого періоду, може перейти в стан, в якому вона не відповідає вимогам мирного часу 
та особливого періоду;  

βА3А5 – система ЦУП РМ, яка відповідає вимогам мирного часу та не відповідає вимогам 
особливого періоду може перейти в стан, в якому вона відповідає вимогам мирного часу та 
не відповідає вимогам особливого періоду, але модернізується (удосконалюється);  

βА2А4 – система ЦУП РМ, яка не відповідає вимогам мирного часу та особливого періоду 
може перейти в стан, в якому вона не відповідає вимогам мирного часу та особливого 
періоду, але модернізується (удосконалюється); 

βА4А1 – система ЦУП РМ, яка не відповідає вимогам мирного часу та особливого періоду, 
але модернізується (удосконалюється), може перейти в стан, в якому вона відповідає 
вимогам мирного часу та особливого періоду; 

βА5А1 – система ЦУП РМ, яка відповідає вимогам мирного часу та не відповідає вимогам 
особливого періоду, але модернізується (удосконалюється) може перейти в стан, в якому 
вона відповідає вимогам мирного часу та особливого періоду,  

βА4А3 – система ЦУП РМ, яка не відповідає вимогам мирного часу та особливого періоду, 
але модернізується (удосконалюється), може перейти в стан, в якому вона відповідає 
вимогам мирного часу та не відповідає вимогам особливого періоду [7, 8]. 
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Побудуємо граф станів системи ЦУП РМ і проти кожної стрілки проставимо відповідну 
інтенсивність імовірності переходу (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Граф станів системи ЦУП РМ. 

 
Маючи розмічений граф станів, можна визначити ймовірності станів системи,як функції 

часу,на основі розрахунків з’являється можливість проводити аналіз ефективності 
функціонування системи. 
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ЯКІСНА СХОЖІСТЬ ЗГОРТОК В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ  

ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 
 

Шевченко В. Л. Якісна схожість згорток в математичних моделях процесів розвитку складних 
систем. Добре стратегічне планування вимагає прогнозування розвитку процесів. Прогнозування розвитку 
складних систем використовує багатовимірні математичні моделі. Для зменшення вимірності моделей часто 
використовують згортки. Але брак емпіричних даних часто веде до помилок щодо обрання типу згорток. 
Основні результати: Проаналізовані основні причини помилок щодо обрання виду згорток. Визначені умови, 
коли неправильне обрання згортки не суттєво впливає на адекватність моделі. Сформульовані пропозиції щодо 
покращення адекватності моделей. Порівняні адитивні та мультиплікативні згортки. З’ясовано, що динамічні 
властивості елементів системи суттєво впливають на схожість згорток. Результати роботи багатьох згорток є 
схожими при нормальної роботі складної системи, але втрачають схожість в стані позаштатного 
функціонування системи. Якість математичних моделей може бути покращена шляхом нормування згорток. 

Ключові слова: багатомірна модель, складна система, стратегічне планування, адитивна згортка, 
мультиплікативна згортка, нормування згорток 

 
Шевченко В. Л. Качественная схожесть сверток в математических моделях процессов развития 

сложных систем. Хорошее стратегическое планирование требует прогнозирования развития процессов. 
Прогнозирование сложных систем использует многомерные математические модели. Для уменьшения 
размерности моделей часто используют свертки. Но недостаток эмпирических данных часто ведет к ошибкам 
выбора типа сверток. Основные результаты: Проанализированы основные причины ошибок выбора вида 
сверток. Определены условия, при которых неправильный выбор свертки несущественно влияет на 
адекватность модели. Сформулированы предложения относительно улучшения адекватности моделей. 
Сравнены аддитивные и мультипликативные свертки. Выяснено, что динамические характеристики элементов 
системы существенно влияют на схожесть сверток. Результаты работы многих сверток схожи при нормальной 
работе сложной системы, но теряют схожесть в состоянии нештатного функционирования системы. Качество 
математических моделей может быть улучшено путем нормирования сверток. 

Ключевые слова: многомерная модель, сложная система, стратегическое планирование, аддитивная 
свертка, мультипликативная свертка, нормирование сверток. 

 
Shevchenko V. L. Qualitative similarity of convolution in mathematic models of complex system 

development processes. Good strategic planning need prognosis of development process. Complex system 
development prognosis use multidimensional mathematic models. Convolution often use for dimension reducing. But 
lack of empirical data often lead to errors of convolution choosing. Main results: Common reasons of convolution type 
errors are analyzed. Conditions of non-sufficient influence at models adequacy are defined. Proposition for models 
adequacy improvement are formulated. Additional and multiply convolutions are compared. Dynamic features of 
elements influence at similarity of convolutions. Many convolutions are similar in state of normal work of complex 
system, but loss similarity in state of abnormal system work regime. Mathematical model quality may be improved by 
convolution rationing. 

Keywords: multidimensional model, complex system, strategic planning, additional convolution, multiply 
convolution, convolution rationing 

 
I. Вступ. Довгостроковий успіх бізнесу залежить від якості стратегічного планування, 

яке спирається на прогнозування результатів (наслідків) управлінських рішень. Найбільше 
проблем виникає при стратегічному плануванні бізнесу який опікується складними 
системами (технічними, організаційно-технічними тощо). Поведінка складних систем 
залежить від багатьох факторів і тому її складно передбачувати. Одним з ефективних 
інструментів прогнозування їх поведінки є чисельне моделювання.  
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В моделях такого типу зазвичай вважається [1] що на входи складових елементів 
поступають вхідні ресурси (матеріальні, фінансові, людські тощо), а на виході отримується 
певний корисний ефект. Створення таких моделей ускладнює їх багатовимірність. Тому 
часто загальний ефект складної системи представляють адитивною згорткою ефектів її 
окремих елементів ix  з ваговими коефіцієнтами i  [2, 3, 4]. В той же час, фізичний зміст 
багатьох систем вимагає використання в моделях мультиплікативного згортання. В [5] 
розглянутий підхід щодо обрання типу згортки виходячи з якісного змісту фізичних об’єктів. 
На практиці помилка щодо типу згортки часто викликана обмеженістю емпіричних даних. 
Помилка витікає зі схожості поведінки окремих типів згорток при штатної поведінці 
складових об’єктів, тобто в нормативно задовільному діапазоні вхідних ресурсів, поза яким 
поведінка згорток різних типів може суттєво відрізнятись.  

 
II. Постановка задачі. Проблема полягає в тому, що при стратегічному плануванні дуже 

важливо прогнозувати поведінку системи саме в нештатних ситуаціях для вчасної підготовки 
заходів запобігання. Але поглинаюча більшість об’єктів стратегічного планування працює в 
штатних умовах, та не може бути джерелом емпіричної інформації щодо нештатних 
ситуацій. Актуальним є дослідження властивостей згорток, які можуть сприяти підвищенню 
адекватності моделей в повному діапазоні вхідних ресурсів. 

Метою статті є виявлення властивостей згорток в моделях процесів розвитку складних 
систем, інформація про які може сприяти підвищенню адекватності моделей.  

 
III. Ієрархічна структура моделі складної системи. Розглянемо ієрархічну систему 

(Рис. 1) [6], на входи елементів якої поступають ресурси. На виході отримується корисний 
ефект. Для елементів наступного рівню цей вихідний ефект стає вхідним ресурсом.  
Всі величини змінюються у часі. На вході кожного елементу використовується  
згортка одного виду. 

Чисельне моделювання показало, що динаміка поведінки складних ієрархічних систем не 
є очевидною. 

 

Рис. 1. Приклад ієрархічної структури моделі 
загального ефекту військових підрозділів 
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При жорсткій (безінерційної) залежності ефектів від ресурсів (характеристика майже 
релейна-динамічні затримки практично відсутні), різні види згорток ведуть до різної якісної 
поведінки об’єктів.  

При динамічних затримках освоєння вхідних ресурсів поведінки адитивної та 
мультиплікативної згорток з ваговими коефіцієнтами в певних діапазонах вхідних ресурсів 
практично не відрізняються.  

Найбільшу чутливість до малих величин вхідних ефектів (менше 0.1-0.3 при нормі – 1.0) 
виявила ненормована мультиплікативна згортка. Другою за чутливістю є нормована 
мультиплікативна згортка. На ступінь чутливості суттєво впливають вагові коефіцієнти. 
Поведінка ненормованої мультиплікативної згортки при будь-якій інерційності помітно 
відрізняються від поведінки нормованих згорток. Зростання інерційності елементів системи 
“зближує” поведінки нормованих адитивної і мультиплікативної згорток. В діапазоні 
найбільш вірогідних вхідних ресурсів різниця між кількісними показниками поведінки 
моделей з різними нормованими згортками стає менше 1%. 

Важливість кожного з n  окремих вхідних ресурсів ix  в згортці враховують вагові 

коефіцієнти i . Якщо constc
ni

i 
 ,1

  (найчастіше c=1), то згортку називатиме адитивно 

нормованою. Адитивно нормована згортка усереднює змінні відповідно до вагових 
коефіцієнтів. Нормуюча константа c  може мінятись в залежності від умов та стану об’єкту, 
який створює ефект:  

c=1 – об’єкт функціонує стандартним загальновідомим чином; 
c>1 – функціонування, пов’язане з реалізацією нових непередбачених позитивних 

ефектів, наприклад, від взаємодії різних вхідних ресурсів; 
c<1 – суттєві дисфункції об’єкту, які обумовлюють зниження вихідного ефекту у 

порівнянні з запланованим (дезорганізація або спад). 
Завдяки наочності та простоті найчастіше в моделях використовують нормовану 

адитивну згортку    



 
ni

ii x
,1
 , 1

,1


 ni
i , 0i . 

 

Мультиплікативну згортку використовують, коли рівність нулю хоча б одного з 
елементів викликає рівність нулю загального ефекту системи (наприклад, на конвеєрі). При 
цьому часто вагові коефіцієнти не використовують – ненормована мультиплікативна згортка   
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   [7, 8],  

або використовують у ненормованому вигляді 
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 , 0i     [8, 9]. 

Нормована мультиплікативна згортка має вигляд  
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Якщо вхідні ресурси мають використовуватись у складі комплектів, то слід 

застосовувати мінімізуючу згортку 
i

i

ni

x
 ,1min min


 , в якій вагові коефіцієнти визначають 

скільки одиниць певного ресурсу ix  має входити в один комплект.  
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    IV. Порівняльні характеристики згорток. 
 

4.1. Порівняння згорток фіксованих наборів змінних, характерних для реальних 
сценаріїв розвитку представлене в Табл. 1. Вагові коефіцієнти прийняті рівними та 
нормованими: 

3
1i ,  3,1i ,  1

,1


 ni
i . 

Табл. 1 
Змінні Значення згорток 

x1 x2 x3 
Адитивна з 

ваговим 
коефіцієнтом 

Мультиплікативна 
з ваговим 

коефіцієнтом 
Мультиплікативна Мінімізуюча 

Варіант 1 
1 1 0 0,666667 0 0 0 
1 1 0,01 0,67 0,215443 0,01 0,01 
1 1 0,1 0,7 0,464159 0,1 0,1 
1 1 1 1 1 1 1 

Варіант 2 
1 0 0 0,333333 0 0 0 
1 0,05 0,05 0,366667 0,135721 0,0025 0,05 
1 0,1 0,1 0,4 0,215443 0,01 0,1 
1 0,25 0,25 0,5 0,39685 0,0625 0,25 
1 1 1 1 1 1 1 

 
 

Згортки відрізняються можливостями компенсації “провалів відстаючих” елементів 
(варіанті 1 – змінна Х3, варіант 2 – змінні Х2, Х3). Компенсаційні можливості наочно 
представляє Рис. 2. Чим вище графік згортки, тим вище її компенсаційні можливості. 

 

 
 а) варіант 1    б) варіант 2 

 
Рис. 2. Ілюстрація компенсаційних можливостей різних згорток. 
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Найменші компенсуючі можливості мають мінімізуючі згортки (варіант 1) та 
мультиплікативні без вагових коефіцієнтів (варіант 2). Нереальні гіперкомпенсаційні 
можливості мають адитивні згортки без вагових коефіцієнтів. Тому вони виключені з аналізу, 
як практично нереальні. Досить адекватні адитивні та мультиплікативні згортки з ваговими 
коефіцієнтами, серед яких компенсаційні можливості мультиплікативних згорток вище. 

 

4.2. Порівняння адитивної та мультиплікативної згорток в робочому діапазоні 
вхідних ресурсів. Робочий діапазон ресурсів дорівнює ]1,0[ix . Максимальне його 
перевищення на 0,4-0,5. Мінімально припустима величину ефектів 0.7. 

Проаналізуємо різницю   значень нормованих адитивної та мультиплікативної згорток 
для ідеальної безінерційної моделі  

;21
212211


  xxxx      121   . 

При вагових коефіцієнтах 5.021    для вхідних ресурсів з нормативно задовільного 
діапазону ix =0.7-1.35 різниця ),( 21 xx  не перевищує max =5% (Рис. 3), а на більшості 

діапазону  –  1-2%. При ix =0-0.7 max =5%, якщо  21 xx 0.3-0.65. При несиметричних 

вагових коефіцієнтах 10: 21   якісна картина аналогічна (Рис. 4), але ),( 21 xx  набагато 
менше. 

 

 

 

а) б) 
Рис. 3. Різниця двоелементних згорток   ),( 21 xx  при 5.021   :  

а) у вигляді ліній рівнів;        б) у вигляді поверхні 
 

 

 

а) б) 
Рис. 4. Різниця двоелементних згорток   ),( 21 xx  при 10: 21  : 

а) у вигляді ліній рівнів;    б) у вигляді поверхні 
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Отже в робочому діапазоні вхідних ресурсів ix =0-1.35 при нормативно задовільному 

діапазоні ix =0.7-1.35 (Табл. 2) можливе використання адитивної згортки замість 
мультиплікативної без порушення адекватності моделі з похибкою 1-5%, що, в свою чергу, 
дозволяє утримувати на припустимому рівні похибку довгострокового прогнозування.  
 

Показники оцінки можливості заміни мультиплікативної згортки адитивною         Табл. 2
 

ix  Показник оцінки для даного 
діапазону величин ix  1 2: 1    1 2: 2    1 2: 5    1 2: 10    1 2: 100    

0-0.7 21 xxx  , при якому 

досягається max21 ),(  xx  
0.3-0.65 0.35-0.65 0.35-0.65 0.28-0.7 0.35-0.65 

0.7-1.4 max , % 5 4.5-5 2.5-3 1.5-2 0.2-0.24 

 
Якщо виникає необхідність одночасного використання на одному рівні моделі адитивної 

та мультиплікативної згорток:     або    , то з урахуванням 

проаналізованих умов подібності нормованих згорток змішана згортка   може бути 
перетворена до адитивної або мультиплікативної без втрати адекватності. 

При порівнянні ненормованої мультиплікативної та нормованої адитивної згорток 
з’ясовано, що для нормативно задовільних вхідних ресурсів ix =0.7-1.35 різниця ),( 21 xx  не 

перевищує 8% (Рис. 5), а для більшості діапазону – 5%. В діапазоні ix =0-0.7 різниця досягає 
50-70%. Найкраще наближення згортки   до   (до 20-27%) спостерігається при 

 21 xx 0.1–0.3.  

 

 

а) б) 
Рис. 5. Різниця ),( 21 xx  двоелементних згорток:  

адитивної з коефіцієнтами 1 2: 1      та   мультиплікативної без вагових коефіцієнтів 
  а)   у вигляді ліній рівнів;      б)   у вигляді поверхні ) 

 
V. Висновки. Чисельне моделювання показує, що існує певний діапазон аргументів, в 

якому моделі можуть бути представлені лише у вигляді адитивної або мультиплікативної 
згортки. В певному діапазоні аргументів адитивна та мультиплікативна згортки з ваговими 
коефіцієнтами забезпечують дуже наближені вихідні величини ефектів, що дозволяє їх 
взаємну трансформацію. 

В певному діапазоні вхідних даних вихідні ефекти ідеальних безінерційних моделей, які 
містять різні згортки, є дуже подібними. Зростання інерційності моделей підвищує їх 
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подібність ще більше. Це пояснює, чому часто дослідники не можуть на підставі емпіричних 
даних коректно ідентифікувати вид згортки і часто замість мультиплікативної згортки 
помилково використовують адитивну. 

Аналіз результатів чисельного моделювання вихідних ефектів дозволив зробити 
висновок, що подібність адитивної та мультиплікативної згорток проявляється, коли стає 
неможливою миттєва зміна вихідного ефекту відповідно до зміни вхідних ресурсів, тобто 
коли крок інтегрування стає меншим за час, який необхідний для зміни вихідного ефекту 
відповідно до вхідного ресурсу. 

В подальшому доцільні дослідження властивостей мультиплікативно нормованих 
згорток   (

1,
i

i n

c


 )  та розробка методик використання розроблених моделей в процедурах 

пошуку оптимальних рішень щодо стратегічного планування. 
 

Література 
1. Шевченко В. Л. Оптимізаційне моделювання в стратегічному плануванні  

/ В. Л. Шевченко.  – Київ : ЦВСД НУОУ, 2011. – 283 с. 
2. Regan I. M., Volt W. J. The TASKFORM Methodology: A Technique for Assessing 

Comparative Force Modernisation (Fourth Edition, Revised). The Analitical Sciences Corporation, 
July 1991. – 177p. 

3. Облік оборонних ресурсів за допомогою формуляра військової частини. 1. Методики 
опрацювання формуляра : монографія / [В. Л. Шевченко, Є. Ф. Шелест, Р. М. Федоренко та 
ін.; за ред. Є. Ф. Шелеста, В. Л. Шевченка]. – Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, ГШ ЗС України, 
2003. – 160 с. 

4. Основы теории и методологии планирования строительства вооруженных сил 
Российской Федерации / [А. В. Квашнин, В. И. Останков, В. Л. Манько и др.; под ред.  
А. В. Квашнина]. – Москва : Воентехиздат, 2002. – 232 с.  

5. Шевченко В. Л. Самоорганізація SL-згорток лінійних функціоналів якості /  
В. Л. Шевченко // Збірник наук. пр. ННДЦ ОТ і ВБ України. – 2005. – Вип. 4 (29). – С. 53-61. 

6. Шевченко В. Л. Оптимізаційне моделювання ефекту діяльності взаємодіючих 
структурних підрозділів / В. Л. Шевченко // Проблеми інформатизації та управління : 
зб.наук.пр. (Київ : НАУ). – 2005. – Вип. 14. – С. 157-162. 

7. Елементи дослідження складних систем військового призначення / [О. М.Загорка,  
С. П. Мосов, А. І. Сбитнев, П. І. Стужук]. – Київ : НАОУ, 2005. – 100 с. 

8. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения  
/ Р. Л. Кини, Х. Райф ; пер. с англ. под ред. И. Ф. Шахнова. – Москва : Радио и связь, 1981. 
 – 560 с.  

9. Денисов А. А. Теория больших систем управления : учеб. пособ. для вузов /  
А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. – Ленинград : Энергоиздат, Ленингр.отд-ние, 1982. – 288 с.  

 
 
Дата надходження в редакцію:     26.08.2014 р. Рецензент:       д.т.н., проф. Барабаш О. В. 
  

 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 39 

УДК 621.391.2 
 

Rozorynov G. N., Sc. D., professor (Tel.:  +380 63 248 95 27.   E-mail:  rozor46@mail.ru)  
      (State University of Teleсommunications, Kiev)  
 

PROBABILITY GAIN OF EXTERNAL SIGNALS 
 

Розорінов Г. М. Посилення за імовірністю зовнішніх сигналів. Відкрита властивість макрооб'єктів, що 
складаються з мікроелементів з випадковими параметрами, які випадково взаємодіють, стохастично 
підсилювати зовнішні дії. Показано, що при докритичній зміні дисперсії випадкових параметрів мікроелементів 
прирости функцій розподілу імовірностей цих параметрів перевищують ті, що викликані відповідними 
приростами зовнішніх дій на макрооб'єкт. 

Ключові слова: макрооб'єкт, мікроелемент, дисперсія, математичне очікування, посилення, функція 
розподілу імовірностей 

 
Розоринов Г. Н. Усиление по вероятности внешних сигналов. Открыто свойство макрообъектов, 

состоящих из случайно взаимодействующих со случайными параметрами микроэлементов, стохастически 
усиливать внешние воздействия. Показано, что при докритическом изменении дисперсии случайных 
параметров микроэлементов приращения функций распределения вероятностей этих параметров превышают 
вызывающие их соответствующие приращения внешних воздействий на макрообъект. 

Ключевые слова: макрообъект, микроэлемент, дисперсия, математическое ожидание, усиление, функция 
распределения вероятностей 

 
Rozorynov G. N.  Probability gain of external signals. А property of macroobjects which consists of randomly 

cooperating microelements with accidental parameters that stochastically amplify external impacts was discovered. It is 
shown, that under precritical variance of dispersion of accidental parameters of microelements increments of probability 
distribution functions of these parameters exceed corresponding increments of initiating external  impacts on 
macroobject. 

Key words: macroobject, microelement, dispersion, mathematical expectation, amplification, probability 
distribution function 

 
I. Introduction.  In statistical radio engineering and the nuclear physics [1, 2], in the quantum 

theory of crystal firm bodies [3], and also in number of scientific areas connected to them [4], while 
studying the properties of macroobjects consisting of occasionally reacting with occasional features 
of microelements, probabilistic theory is usually used for determining quantitative reaction 
measurements on external effects of macroobject as a whole. At the same time issues on direct 
connections between external effects on macroobject and variations of probabilistic characteristics 
of its microelements stay out of view. 

Meanwhile, macroobjects that consist of occasionally reacting with occasional features of 
microelements possess a great feature of stochastic amplification of external effects. While 
subcritical dispersions of stochastic parameters of microelements increments of probability 
distribution functions of these parameters exceed increments of external effects on the macroobject. 
Ascertainment of the fact of existence and practical implementation of stochastic amplification, in 
our opinion, may change the notion about number of physical phenomena that act as a reaction of 
macroobjects on such effects identifying quantitative measure of this reaction with reasonable 
evaluation of probability distribution function of stochastic variables that compose the macroobject 
of microelements. This also lays the methodological foundation as for detection of effects  
unknown before, so for creation of fundamentally new means for amplification and control  
over the processes. 
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II. Main part. To prove the existence of stochastic amplification we need to turn to several 
well known features of probability distribution functions of stochastic variables. Let  xFX  be the 
probability distribution function of stochastic variable X with zero expectation M and dispersion

2 . Obviously probability distribution function of stochastic MXY    that has M  expectation 
and 2  dispersion will be defined by the next ratio   

    ,





 




 MxFxMXpxF XY                                                      (1) 

where  xMXp   is probability of that the stochastic variable MX   takes value less or 
equal x . 

Suppose that the stochastic variable X  is under external influence. This leads to the fact, that 
its expectation and dispersion become the time functions::    ., 2 ttM   Due to this the probability 
distribution function of stochastic variable Y will change to: 

 

                                      ,txFxtMXtpt,xF XY                                    (2) 
 

where                                                                  
  .
t

tMxtx



                  

From (2) follows that analysis of changes of probability distribution function of stochastic 
variable caused by external effects can be led to analysis of distribution function below 

 

     txXptxF  .                                                          (3) 
 

Typical probability distribution function determined by ratio (3) is shown on Fig. 1. 
 

 
 

Fig. 1. Example of probability distribution function 
 

Comparison of characteristic shown on Fig.1 with well known characteristics of amplifying 
elements allows us make a conclusion: high enough slope of probability distribution function makes 
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amplification of external effect possible, and it acts like change of probability distribution function 
of stochastic variable. 

As the slope of probability distribution function is defined by 
  







 








 


MxwMxF

dx
d 1 ,                                            (4) 

where 





 


Mxw  is probability density, so the clause of implementation of stochastic amplification 

will be as shown below [5] 

11







 


Mxw .                                                    (5) 

 

Taking into account the features of densities of probabilities and  –transition, we get 
 

 MxMxw 





 






1lim
0

,                                           (6) 

where  Mx   is delta function. 
Out of (6) it follows, that while dispersion of stochastic variable seeks to zero, the slope of 

probability distribution function of this stochastic variable e is increasing indefinitely in the point 
that correlates to its expectation.   

Let us define critical dispersion of stochastic variable as 
 

 022
0 w .                                                            (7) 

 

Meanwhile it is possible to confirm that if the dispersion of stochastic variable is below critical 
then the amplification of external effect occurs, that is observed as change of probability 
distribution function of stochastic variable. It means that increment of probability dispersion 
function of stochastic variable will overcome the increment of external effect. 

This is proved by the results of stochastic amplification process modeling while reduce of 
stochastic variable dispersion for equiprobability and Gaussian distribution and quantity 
implementations equal 1000 (Fig. 2, 3). 

It’s about time to show one of possible approaches to practical implementation of stochastic 

amplification. Let each NiX i ,1,   implementation out of multitude N  implementations of 

stochastic variable X  is transformed (quantized on the level) due to equation 
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Then 
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1                                                         (9) 

is unbiased and consistent assessment of probability distribution function of stochastic  
variable X [6]. 

Therefore any material object (system, device) that perform sum of transformations (8), (9) 
while subcritical dispersion of stochastic variable X always carries stochastic amplification of 
external effect. 
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Fig. 2. Stochastic amplification at equiprobability distribution 
 

 

 
 

Fig. 3. Stochastic amplification at Gaussian distribution  
 

One of the possible variants of stochastic amplification implementation is shown on Fig. 4.  
 

Fig. 4. Stochastic amplification implementation scheme 
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Amplified signal 1is given on one of the inputs of comparator 3, occasional signal 2 is given on 
its other input. Signal 2 can be formed with the help of the noise signal generator or occasional 
inner noise of comparator 3 can be used. On the output of comparator 3 occasional comparative 
signal is produced, it shows the probability of immediate values of amplified signal 1 not to 
outnumber immediate values of signal 2. For example, if immediate values of the amplified signal 1 
are lower than immediate values of signal 2, we get high level of signal on the output of comparator 
3, otherwise – low level.  

Thereby, if the dispersion of stochastic variable is less than the critical, signal 1 will be 
amplified which means that the probability distribution function of stochastic variable has changed. 
So increment of distributive function of probability of stochastic variable would overcome 
increments that were cased by signal 1.  

The signal, got from output of comparator 3 statistically averages in time (statistically 
smoothes), that allows to use one of its implementations. Therefore out of signal got from the 
output of comparator 3 the same signal is being subtracted, delayed on time   in delay element 4 
by subtractor 5, and the derived difference is integrated in time by integrator 6. Meanwhile time   
is chosen to be equal with time of integration by integrator 6. 

 
III. Conclusion. Equations (8), (9) are satisfied, for example, by characteristics of the process 

of electron liberation to the zone of conductivity and summarizing charges in cross-section of 
conductor (that gives an opportunity to touch the problem of electric charge transfer in metal 
conductors in nonkinetic point of view), photoeffect phenomenon and many other processes in 
quantum physics. These ratios may become a foundation for creation of supersensitive amplifiers of 
signals using inherent noises of amplifying elements, and also of photodetectors, discrete antenna 
arrays. Stochastic amplification naturally underlies analysis techniques on quality of working layers 
for magnetic and optical data carriers and reduction of damaged data on them. It can be widely used 
in medicine, for example, in analysis of electrocardiograms, electroencephalograms, organism 
noises and in other spheres.  
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СКОРОСТИ ЗВУКА ЛОКАЛЬНОГО РАЙОНА МОРЯ 

 
Азаренко О. В., Дівізінюк М. М., Чернявська С. О. Математична модель опису стаціонарного поля 

швидкості звуку локального району моря.  Дослідження стосується північно-західної фронтальної зони 
Чорного моря як локального району. Показано, що поле швидкості звуку в локальному районі може бути 
представлено в аналітичному просторі Шварца конгломератом Фур'є-образів дельта функції Дірака, 
гребенчатой функції, інтегралом Коші і перетворенням Гільберта. 
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стационарного поля скорости звука локального района моря. Исследование касается северо-западной 
фронтальной зоны Черного моря как локального района. Показано, что поле скорости звука в локальном 
районе может быть представлено в аналитическом пространстве Шварца конгломератом Фурье-образов дельта 
функции Дирака, гребенчатой функции, интегралом Коши и преобразованием Гильберта. 
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of Dirac delta function Fourier-transforms, comb function, Cauchy integral and Hilbert transform. 
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Введение. Огромный класс прикладных задач, связанных с контролем водного 

пространства в интересах добычи полезных ископаемых с морского дна, поддержания 
надлежащего экологического и природоохранного режима водной среды, использования 
биоресурсов и многие другие решаются с использованием гидроакустических средств 
различного назначения [1]. Для государства Украина объектом такого контроля является 
северо-западная часть Черного моря, где ведется и рыбий промысел и разработка 
месторождений нефти и газа [2]. Здесь с точки зрения экстремальных физико-
географических факторов аномальным районом является северо-западная фронтальная зона, 
которая существует практически в течение всего года [3]. Эффективное использование 
гидроакустических средств в целом и северо-западной части Черного моря в частности, 
зависит от знания условий распространения звука, которое в конечном итоге определяется 
структурой поля скорости звука в районе исследований [4]. Известны работы [5, 6] в которых 
рассматриваются методы вычислительной томографии для описания сейсмологических 
структур, определяющих распространение звука в земной коре. 

 
Постановка  цели  и  задач  научного  исследования. Целью данной работы является 

разработка математической модели описания стационарного поля скорости звука северо-
западной фронтальной зоны Черного моря (локального района моря). Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи. Во-первых, проанализировать 
свойства аналитического пространства Шварца. Во-вторых, систематизировать 
математическую модель на основании Фурье-образов некоторых функций. 
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Характеристика пространства Шварца. Рассмотрим линейное пространство Шварца 
  n , или  , состоящее из бесконечно дифференцируемых функций f C  (C  – 

бесконечно дифференцируемые функции), определенных на n  (множество вещественных 
чисел), для которых норма 

 ,
sup

n

k l
k l x

f x D f x





 

конечна при любых мультииндексах ,  nk l  , ( n
  – набор целых неотрицательных чисел). 

lD  – произвольный дифференциальный оператор. 
Для всякой функции  1

nf L   ( 1L  – участок пространства) определяется 

преобразование Фурье f̂  и обратное преобразование Фурье f , которые задаются 
формулами: 

     22ˆ
n

n ixe f x dxf  
   


,     (1) 

     22
n

n ixe f x dxf  
  



 .     (2) 

При этом на множестве   n  справедливы формулы обращения для преобразования 

Фурье, т.е. 
ˆf̂ f f   , f  ,      (3) 

а именно, эти преобразования отображают взаимно однозначно линейно и непрерывно 
пространство   в себя. Если f  имеет компактный носитель, то f  допускает аналитическое 
продолжение на nC  ( nC  – n  раз непрерывно дифференцируемые функции). 

Сформулируем ряд правил, которые будут выполняться в  1
nL  . 

1. Правило растяжения.  Пусть     ,  0r xf f rx r  . Тогда 

   1ˆ ˆnf r f rr    . 

2. Правило сдвига. Пусть      , nf x f x y yy    . Тогда 

   ˆˆ ix y
y xf e f x . 

3. Правило дифференцирования.  Для f   при nk   

  ˆk k kD f i f ,   ˆk k kx f Di f . 

4. Правило свёртки.  Для f   и g   

    22 ˆˆn
f g fg  ,     22 ˆ ˆn

fg f g   , 

где f g  называется сверткой двух функций ,f g  и задается формулой  

      
n

x f x y g y dyf g   


. 

5. Правило Парсеваля. 
ˆˆ

n n

fgdx fgdx 
 

. 

Соответствующие правила для обратного преобразования Фурье следуют из  

равенства (3) ˆf̂ f  . 
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Множество   – умеренных распределений (или медленно растущих) представляет 
собой пространство определенных на   линейных функционалов T , непрерывных в 
следующем смысле: существуют такие , ,  nk k l   , c  , что  

,k lk k
Tf c f


   

для f  . Для элементов пространства   (называемых обобщенными функциями) 
справедливо правило дифференцирования 

 1 kk kD Tf TD f  . 
Если функция g C  и все ее производные имеют не более чем полиномиальный рост, 

то произведение gT Tg  представляет собой обобщенную функцию  
   gT T gff  . 

Для функций g  операция свертки задается формулой 

   xg T Tgx  ,   где      xg y g x y  . 

Рассмотрим измеримую на n  функцию g , для которой при некотором q  справедливо 
неравенство 

   1
q

g x x dx   , 

тогда можно ввести обобщенную функцию gT  вида 

n
g f gfdxT  


.      (4) 

Будем говорить, что gT  соответствует функции g . В результате интегрирования в 
равенстве (4) по частям получим 

k
kD ggD T T , 

если kD g  удовлетворяет тем же ограничениям скорости роста, что и g . Это равенство 
позволяет отождествлять функции gT  и g , и писать g  вместо gT . 

Продолжим преобразование Фурье на   по формуле (2), тогда 
ˆT̂f Tf ,       (5) 

и аналогично продолжим T . Используя правило 3 T̂  , если T   и при  1
ng L  , в 

силу правила 5, получим 

ˆ
ˆ ˆˆ

ĝ g ggfdx gfdx T fT f T f      , 

откуда ˆĝ gT T , т.е. преобразование Фурье для обобщенной функции совпадает с 

преобразование Фурье на  1
nL  . Если функция f  локально интегрируема и  

 при ,
0 в противном случае,
f x r

fr





  

то в пространстве   при r   f̂r  поточечно сходится к f̂ . 

Аналогично, если g  – некоторая функция из  2
nL  , которая называется Фурье-

образом функции g , то по теореме Планшереля ˆĝ gT T . Можно показать, что  
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     2ˆ 2 n ixg e g x dxlimr x r
     

 
, 

где предел понимается в смысле сходимости в  2
nL  . Правило 3, очевидно, обобщается 

для пространства  . Правило 4 выполняется для f   , и g . Правило 5 в  2
nL  , 

следовательно  

   ˆ ˆ, ,f g f g , 

где  ˆ ˆ,f g  – скалярное произведение в  2
nL  , т.е. преобразование Фурье на  2

nL   

представляет собой изометрию. 
 
   Математическая модель.   Пусть   2 , na af L  .  

Рассмотрим полную ортогональную систему функций в   2 , na aL   

    22 n
k

k ai xu x a e   , nk . 
Тогда ряд  

 ,f f u uk kk
  ,      (6) 

будет сходящимся в   2 , na aL  , где  ,f uk  – скалярное произведение в этом 

пространстве. Выражение (6) представляет собой ряд Фурье с коэффициентами Фурье k̂f  
функции f . 

  ˆ i x k af x f ekk
   ,       

 ,
ˆ 2

na a
n i x k af a f x e dxk




    , 

Если 0f   вне  , na a , то функция f  интегрируема на всей прямой и  

 
2

ˆ
2

n
n i x k af x a f k e

ak
     
   
   

  , 

откуда при 0g   вне  , na a  следует равенство Парсеваля 

  ˆ ˆ
2

n
f x f k g k

a ak
       
     
     

  . 

Рассмотрим примеры нахождение Фурье-образов некоторых обобщенных функций 
специального вида. 

1) С преобразованием Фурье тесно связано понятие  -функции Дирака, формально 
определяемую соотношением: 

     
n

x a f x dx f a  


 

или 
 f f xx  , 0  . 

Для нее согласно формуле (1) преобразования Фурье и правила 5 имеем 

     2ˆ ˆˆ 2
n

n ix
x xf f f x e f d         


, 

или  

    2ˆ 2 n
x

ixe      .     (7) 
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Применив к (7) формулу обратного преобразования Фурье (2), получим для  -функции 
представление 

   2 n iy
n

y e d    


, 

которое, очевидно не имеет смысла, так как экспонента в пространстве n  не интегрируема. 
Однако если рассмотреть для 0b   функцию  

   2 n iyb

b
y e d


   


  , 

то для f   

     0lim b

nb
y f y dy f





, 

т.е. b  поточечно сходится к   в  . Следовательно, b  аппроксимирует  -функцию. 
Тогда, при 0l   получим 

   
1

1

0

2
n

b
n

S

n i yb y e d d    


      

         
 2 1

0

22 22 2 2
22 2

b

n
nn nn n n

ny J y d
J b y

b
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где 2 1nJ   – функция Бесселя. 
2) Теперь найдем Фурье-образ обобщенной гребенчатой функции (ряда, состоящего из 

бесконечного числа  -функций, сдвинутых относительно друг друга на равные расстояния) 
, 0Ш  

n
hk

k
h h



 


, 

которая является симметричной относительно преобразования Фурье. 
Для этого рассмотрим периодическую функцию 
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и разложим ее в ряд Фурье на ,
n
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. Имеем 
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Сравним последнее разложение функции g  с разложением (8), зависящих от f  и для 

f    получим  

   22ˆ 2 n ih kn

l k
f l h f hk e
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  .   (9) 
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При 0   формула (9) представляет собой формулу Пуассона 

  2
2

ˆ 2Ш Шn n
hh h   , 

которая представима в виде 

      2

0

2ˆ2 nn

k l
x dx h f hk f l

h
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  . 

Это выражение можно интерпретировать как представление погрешности квадратурной 
формулы трапеции. Аналогичная формула для периодической функции с периодом a  имеет 
вид 

   
0 0

0,

,   n n
l

k p lna

ax dx h f hk a c h
p

f
  

  

    , 

где lc  – коэффициенты Фурье функции f  на  0,a , а ограничения на k  выполняются 
покомпонентно. 

Теперь пусть g  – произвольная локально интегрируемая функция с периодом 2a . Тогда 
g  . Найдем разложение коэффициентов Фурье ˆkg  функции g . 

Для этого рассмотрим значение обобщенной функции ĝT  для g . Заменив функцию 
g  ее разложением в ряд Фурье, получим согласно (5)  
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Таким образом, 
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k
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3) Главное значение Коши интеграла 
 f x

dx
x

Tf   , 

который для f  , можно определить как любой из обычных интегралов 
       

0 2
lim
h

x h

f x f x f x f x
dx dx dx

x x x






 
    . 

Используя второе определение, получим для Фурье-образа обобщенной функции T  
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Внутренний интеграл ограничен равномерно по a  как функция от   и при a   
поточечно сходится к функции  sgn   для 0  . Перейдя к пределу при a  , 
получим: 
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4) Преобразование Гильберта   задается формулой 1f T f


  , т.е. 

   1 f y
x dy

x y
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В силу правила 4 
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В конечном результате получаем: 
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Вывод. Получена математическая модель стационарного поля скорости звука Северо-

западной фронтальной зоны Черного моря, которое представлено в аналитическом 
пространстве Шварца конгломератом Фурье-образов дельта функции Дирака, гребенчатой 
функции, интегралом Коши и преобразованием Гильберта. 
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Залужний О. В., Гурський Т. Г., Борисов О. В., Мацаєнко А. М. Аналіз варіантів використання 
односторонніх радіоліній в сучасних телекомунікаційних системах. Розглянуто варіанти використання 
односторонніх радіоліній в системах персонального радіовиклику, системах радіоуправління, телеметрії, 
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Невід’ємною складовою сучасних телекомунікаційних систем є радіолінії, які слугують 
середовищем передачі різних видів інформації. За напрямком обміну повідомленнями вони 
поділяються на односторонні (одна із радіостанцій здійснює тільки передачу, інша (інші) – 
тільки прийом) та двосторонні (радіостанція здійснює передачу і прийом). Перші хоч і мають 
деякі функціональні обмеження, проте достатньо широко використовуються. Найвідомішими 
прикладами є телебачення та радіомовлення. Крім цього, на односторонній радіопередачі 
базуються системи персонального радіовиклику (пейджинг), вона має місце в системах 
радіоуправління, телеметрії, моніторингу віддалених об’єктів та оповіщення, які можуть 
бути як цивільного, так і спеціального призначення. Останні є незамінними в умовах ведення 
сучасних бойових дій, що пов’язано із застосуванням цілого ряду рознесених у просторі 
засобів розвідки, управління та вогневого ураження.  

Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених розгляду окремих систем, які 
повністю, або частково побудовані на принципах одностороннього радіозв’язку, в літературі 
відсутній узагальнений аналіз варіантів використання такого способу доведення інформації. 

Тому метою роботи є здійснення аналізу використання односторонніх радіоліній (ОРЛ) 
та визначення напрямків подальших досліджень. 

Розглянемо найбільш поширені варіанти використання ОРЛ в цивільних системах (окрім 
систем радіоуправління), інформація про які є загальнодоступною. На основі отриманих 
результатів зробимо узагальнені висновки для систем різного призначення.  
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Системи персонального радіовиклику. Системи персонального радіовиклику 
(пейджингові від англ. paging – виклик) забезпечують односторонній радіозв’язок від 
центральної базової станції до мобільного абонентського пейджера, куди пересилаються 
адресовані власникові цього пейджера повідомлення. Вони мають вигляд послідовності 
літерно-цифрових символів або короткого мовного повідомлення. Оскільки пейджер не 
призначений для передачі сигналу, він споживає мало енергії та має невеликі розміри. 
Стандартна пейджингова система складається з центру обробки викликів, базового 
передавача та мобільних приймачів (пейджерів) [1]. 

В нинішніх умовах стрімкого розвитку телекомунікаційних технологій ці системи 
відходять у минуле, проте все ж таки знаходять місце в системах охоронної, пожежної, 
охоронно-пожежної сигналізації та оповіщення, або в тих випадках коли інші засоби зв’язку 
є недоступними. Прикладом такого використання є системи безпроводового підземного 
оповіщення, персонального виклику, спостереження і пошуку людей такі, як «СУБР-1П» і 
«СУБР-1СВМ» [2], в них передані від оператора до шахтарів повідомлення містять 
інформацію про тип аварії, її характер, місце, розвиток та наслідки, а також шлях 
найшвидшого виходу на поверхню. 

 
Системи телеметрії, моніторингу віддалених об’єктів та оповіщення. Досить 

активно односторонні радіолінії застосовуються в телеметрії, системах моніторингу 
віддалених об’єктів та оповіщення, про що свідчать існуючі розробки та дослідження, які 
проводяться в цьому напрямку [2...7].  

Одним із різновидів таких систем є радіосистеми передачі сповіщень (РСПС), які 
зазвичай складаються з багатьох передавачів об'єктових пристроїв (ОП) і приймача пункту 
центрального спостереження (ПЦС), зараз вони широко використовуються в системах 
охоронної, пожежної сигналізації, при виникненні надзвичайних ситуацій, для передачі 
тривожних повідомлень. До них висуваються різні вимоги по надійності функціонування 
(достовірність та гарантованість передачі повідомлень) в залежності від категорій об’єктів, 
які знаходяться під наглядом. Відповідно до [8] сповіщення – вид інформації про один 
певний стан або режим роботи системи тривожної сигналізації (охоронної або охоронно-
пожежної), яка за допомогою РСПС може прийматись, передаватись, збиратись, 
оброблятись, формуватись в заданому вигляді (відображатись, звуковідтворюватись, 
друкуватись); тривожне сповіщення – вид інформації про тривогу (проникнення, напад, 
розкриття (злом), пожежу). 

Досить поширеними в наш час є односторонні асихронно-адресні РСПС, в яких для ПЦС 
невідомий момент формування і передачі чергового сповіщення. Вони гнучкі при побудові 
системи (легко нарощується число ОП, полегшується використання статистичних 
властивостей повідомлень для підвищення ефективності системи), мають потенційний 
економічний виграш в порівнянні з іншими типами РСПС. Негативною особливістю 
асинхронно-адресних РСПС є наявність внутрішньосистемних завад – сигналів сповіщень 
сусідніх ОП, тому важливим завданням є мінімізація вірогідності колізій цих сигналів. 
Синхронно-адресні односторонні РСПС дозволяють позбавитися від проблеми колізій, проте 
для їх побудови вимагаються високостабільні джерела опорної  частоти  або  годинник 
реального часу з синхронізацією по супутниковому сигналу GPS/Глонасс, що значно 
ускладнює ОП і, як наслідок, збільшує його вартість [7].  

Розглянемо приклади РСПС, в яких використовуються односторонні радіолінії. 
Система передачі охоронно-пожежних сповіщень «Иртыш-3РМ» (Росія) [3] призначена 

для створення централізованої мережі охорони об'єктів із передачею сповіщень по 
радіоканалу. Вона представляє собою програмно-апаратний комплекс, який містить ПЦС, 
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концентратори та периферійні (об’єктові) пристрої (Рис. 1). Обмін інформацією між ПЦС та 
ОП здійснюється по радіоканалу і не вимагає будь-якої прив'язки до існуючих мереж або 
прокладки нових ліній зв'язку. Цим досягається велика гнучкість при створенні мережі 
об'єктів, що охороняються. 

 

 
 

Рис. 1. Узагальнена структурна схема РСПС «Иртыш-3РМ» 
 

Концентратор «Иртыш-424-4» здійснює прийом інформації від ОП та передачу її на 
ПЦС по радіоканалу в діапазоні частот 433 МГц. Обслуговує передавачі «Ир-113-433» 
загальною кількістю до 63 шт. 

Концентратор «Иртыш-424-3» здійснює обмін інформацією з ОП та передачу її на ПЦС 
по радіоканалу в діапазоні частот 433 МГц, вихідна потужність передавача 10 мВт. 
Обслуговує ОП «Ир-241» та «Ир-244» загальною кількістю до 127 шт. 

Концентратор «Иртыш-424-2» здійснює обмін інформацією з ОП та передачу її на ПЦС 
по радіоканалу 150-170МГц, вихідна потужність передавача 0,5 Вт. Обслуговує ОП  
«Ир-212», «Ир-214» загальною кількістю до 127 шт. 

Концентратор «Иртыш-424-1» здійснює прийом інформації від ОП та передачу її на 
ПЦС по радіоканалу в діапазоні частот 150-170МГц. Обслуговує передавачі «Ир-112», «Ир-
113» загальною кількістю до 31 шт. 

Концентратор «Иртыш-424Л-2» здійснює обмін інформацією з ОП по двохпроводовій 
лінії зв’язку RS-485. Обслуговує ОП «Ир-113Л-6» загальною кількістю до 127 шт. 

При використанні ОП «Ир-214-GSM» тривожні повідомлення через модем передаються 
на ЦПС мережею GSM. 

На Рис. 1 приведена узагальнена структурна схема системи. Наявність різних видів ОП 
не є обов’язковою. Вони вибираються в залежності від призначення РСПС. Для багатьох 
випадків використання пристроїв із двостороннім зв’язком є економічно невиправданим. В 
такому разі застосовуються передавачі «Иртыш-112» та «Иртыш-113». Повідомлення 
концентратором приймаються в асинхронному режимі, а передаються на ПЦС в 
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синхронному тому кількість передавачів обмежена (не більше 31 шт.). Якщо ОП небагато, то 
можлива конфігурація системи без використання концентраторів. 

Система централізованого спостереження та охорони «LARS» (Ізраїль) [4]. Призначена 
для збору інформації від віддалених об’єктів по радіоканалу інформації про зміни стану 
об’єктів, що охороняються, і обробки її на ПЦС. На Рис. 2 представлена функціональна 
схема системи. 

 

 
 

Рис. 2. Система «LARS» 
– SMR3300 – інтелектуальний ретранслятор із мікроконтролером, який накопичує та аналізує інформацію;  
– MAT100, АТS100 – передавачі тривожних повідомлень; 
– IATS100 – прийомопередавач тривожних повідомлень;  
– NX – приймально-контрольний пристрій для передачі тривожних повідомлень телефонним каналом;  
– AT100NX – передавач, до складу якого входить приймально-контрольний модуль. 

 
Повідомлення на ПЦС можуть передаватись як радіоканалом, так і проводовим 

телефонним каналом в залежності від особливостей застосування системи. Якщо об’єкт, що 
охороняється, обладнаний передавачем, то система працює в односторонньому режимі, якщо 
ж прийомопередавачем, то – у двохсторонньому. Кількість і довжина кодових посилок 
(сповіщень) визначається оператором системи під час її програмування. Для надійності та 
достовірності передачі повідомлень здійснюється їх повторна передача, також 
застосовуються оптимальні методи модуляції та завадостійкого кодування. В разі 
двонаправленої роботи з цією ж метою використовується відправлення квитанції, проте воно 
є не завжди доцільним оскільки ускладнює алгоритми функціонування системи, завантажує 
радіоефір надлишковою інформацією, що значно ускладнює доступ окремим ОП до 
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загального частотного ресурсу (всі ОП працюють на одній частоті). Система працює в 
асинхронному режимі. Відсутність адресної маршрутизації забезпечує простоту розгортання 
та резервування шляхів проходження повідомлень. За рахунок наявності ретрансляторів 
значно розширюється зона покриття системи. В разі реалізації системи LARS1 інформація 
передається тільки в одному напрямку. 

Достатньо відомою є система «Informer» (США) [5]. Об’єктові пристрої даної системи, 
на відміну від попередньої, працюють тільки в односторонньому режимі. Її обладнання може 
складатися з передавачів, приймачів і ретрансляторів. Передача сигналів від усіх ОП, 
розташованих у межах зони контролю, здійснюється безпосередньо на ПЦС. Обладнання 
дозволяє організувати незалежні РСПС, які працюють на одній частоті в одному регіоні. Для 
підвищення надійності та достовірності передачі повідомлень також використовується 
багатократна передача.  

Сповіщення містить в собі інформацію про номер зони, номер передавача та код 
тривожного повідомлення. Особливістю системи є також те, що контрольні панелі, 
встановлені на об'єктах, можуть використовуватися не тільки як стандартні охоронні та 
пожежні системи. Вони можуть служити для контролю температури, тиску, переміщення 
людей в межах обмеженого простору, витоку газу, виконувати медичне оповіщення та ін. 

Системи «Informer», «ИРТЫШ-3Р», «LARS» є асинхронно-адресними. Перша базуються 
на односторонній передачі сповіщень. Останні можуть працювати як в односторонньому, так 
і в двосторонньому режимі (залежно від необхідності). До односторонніх РПС також 
належать системи охоронно-пожежної сигналізації такі, як MG6160 (Paradox Security 
Systems), PowerMax Pro (Visonic). Вони призначені для захисту об'єктів житлового сектора 
нерухомості. 

Розробником цифрових модемів, які використовуються зокрема і в системах передачі 
тривожних сповіщень є фінська компанія SATEL Oy [9]. На Рис. 3,а зображено найпростішу 
реалізацію системи, яка контролює стан (замкнуто або розімкнуто) сигнальних ланцюгів в 
залежності від конфігурації. Якщо відбувається зміна в схемі, посилається сигнал 
сповіщення. 

 

   
а б в 

 

Рис. 3. Зразки обладнання компанії SATEL Oy та приклад реалізації  
системи сигналізації на їх основі 
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SATELCODE (Рис. 3,б) – це односторонній радіомодем з передавачем потужністю  
0,1-4 Вт і синтезатором частоти, що працює в діапазоні 140-170 МГц. Він використовується 
для передачі сигналів сповіщення, пов'язаних з управлінням виробничим обладнанням або з 
безпекою людей. Сигнал сповіщення включається при спрацюванні схеми сигналізації. 

SATELNODE X8SR (Рис. 3,в) – це універсальний приймач з високою чутливістю, що 
працює в діапазоні 140-170 МГц. Спільно з 4-ватним передавачем SATELCODE, він 
забезпечує радіозв'язок на кілька кілометрів. SATELNODE X8SR також забезпечує 
сполучення інтерфейсу одержувача з контролюючим обладнанням.  

Односторонні радіолінії застосовуються в інноваційній системі дистанційного збору 
показів лічильників різного призначення «SensusBase» (Великобританія) [6], яка заснована 
на принципі односторонньої радіопередачі даних від лічильників до мережевого вузла і 
призначена для дистанційного знімання показів з лічильників води, газу, теплової та 
електроенергії, а також електронних розподільників витрат на опалення з наступною 
передачею показів в ПК для зберігання, обробки та аналізу. Система «SensusBase» 
складається з трьох основних елементів:  

1) лічильників з радіопередавальними модулями Base-R, Base-MB і Base-P. Ці модулі 
дозволяють інтегрувати всі види лічильників в радіомережу;  

2) мережевих вузлів – приймально-передавальних радіомодулів для автоматичного 
збору даних, здатних отримувати дані з лічильників, зберігати і передавати їх іншим вузлам 
мережі;  

3) мережевих вузлів із шлюзом EtherNet, GSM або GPRS (для віддаленої передачі 
даних). До такого вузла підключається ПК з програмним забезпеченням BaseRemote для 
зчитування показів. 

Система «SensusBase» максимально гнучка, вона здатна самостійно пристосовуватися 
до розмірів будівель і установ будь-яких типів. 

Схема організації системи збору інформації із лічильників води з використанням 
«SensusBase» зображена на Рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема організації системи збору інформації із лічильників води  
з використанням «SensusBase» 
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В наш час такі системи активно розвиваються та впроваджуються. 
На односторонній радіопередачі базується система аварійного оповіщення підземного 

персоналу шахт і родовищ – «Радиус-2» (Росія) [2]. Комплекс складається з передавальної 
апаратури (ПРД), антенно-фідерного пристрою (АФП) і приймальних пристроїв (ПРМ). До 
складу передавальної апаратури входить пульт дистанційного управління (ПДУ) гірничого 
диспетчера. Структура комплексу «Радиус-2» приведена на Рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Структура комплексу «Радиус-2» 
 
Приймальний пристрій, вбудований всередину корпуса шахтного головного ліхтаря, 

забезпечує виконання наступних функцій: оповіщення про аварії, персональний виклик 
працюючих незалежно від того, в якому місці шахти вони знаходяться; пошук людей, яких 
застала аварія у шахті; спостереження місця знаходження, автоматичний табельний облік 
персоналу шахти. 

У разі передаварійної чи аварійної ситуації гірничий диспетчер з ПДУ передає кодові 
радіосигнали оповіщення або персонального виклику в підземні виробки крізь товщу 
гірських порід. Приймальні пристрої вловлюють низькочастотні сигнали і перетворюють їх в 
миготіння лампи ліхтаря різної частоти, тривалості і паралельно в звукові сигнали. За типом 
цих сигналів шахтарі отримують інформацію про події в шахті. 

Для реалізації пошуку людей, яких застала аварія, в приймальний пристрій вбудований 
шахтарський радіомаяк. Він включається диспетчером з ПДУ після подачі сигналу про 
аварію і починає випромінювати спеціальні сигнали потужністю до 10 мВт.  
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Спостереження місця знаходження або позиціонування персоналу виконано в комплексі 
«Радиус-2» за технологією активних RFID-міток, що являють собою передавачі високої 
частоти (434,5; 433,3 МГц), вбудовані в головні ліхтарі. Приймачі (зчитувачі) цих сигналів 
з'єднуються з комп'ютером диспетчера оптоволоконним каналом зв'язку.  

В телеметрії, різних системах моніторингу, особливо спеціального призначення, для 
збору інформації часто використовуються безпроводові сенсорні мережі (БСМ) [10].Одним з 
найбільш важливих обмежень для них є мале споживання енергії, зниження вартості та 
збільшення відмовостійкості [11, 12]. При розробці БСМ необхідно обирати оптимальні 
параметри мережі в залежності від особливостей застосування та поставлених вимог. 
Наприклад сучасні «multi-hop» БСМ (передача інформації від сенсорних вузлів до шлюза 
мережі може здійснюватись, як безпосередньо так і через проміжні вузли) мають багато 
переваг, але вони дуже складні і в багатьох випадках їх практичне застосування не є 
необхідним. Існує багато варіантів використання, де сенсорні вузли (далі – сенсори, або 
моти) передають невелику кількість інформації на відносно великих проміжках часу, в 
такому випадку архітектура «single-hop» (кожен сенсор передає інформацію безпосередньо 
на шлюз) буде достатньою. 

В роботах [13, 14] розглянуто концепцію БСМ з випадковою в часі односторонньою 
передачею, використовуючи одну радіочастоту. Під час досліджень було запропоновано 
архітектуру «single-hop». Проаналізовано мережу, що складається з N мотів (Рис. 6), які 
здатні направити інформацію про вимірювані фізичні величини на одній частоті до шлюзу 
абсолютно незалежно один від одного. Тривалість протоколу зв'язку позначено як tp. 
Сенсори відправляють інформацію в точку прийому в випадково вибрані моменти часу Т, 
але ці моменти відносно рідкісні. Моти повністю незалежні один від одного і їх включення 
або виключення не має ніякого впливу на експлуатацію мережі.  

 
 

Рис. 6. Архітектура БСМ «single-hop»із випадковою в часі односторонньою передачею 
 

Запропонована мережа реалізує максимально короткий протокол передачі, який не 
вимагає ніякої синхронізації або додаткового розширення меж протоколу за рахунок 
додаткових байт, пов'язаних із процедурами доступу управління потоком і т.д. Передача 
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повідомлень від окремих сенсорів до шлюзу не потребує складних процедур маршрутизації. 
Такий підхід також надзвичайно вигідний з точки зору економії енергії батарей, що 
пов’язано із відсутністю приймальних пристроїв в мотах та максимально коротким 
протоколом передачі інформації. Така мережа хоч і має значні функціональні обмеження але 
разом з тим може бути єдиним можливим варіантом в багатьох ситуаціях, а особливо під час 
ведення бойових дій. 

Серед сучасних технологій, які використовуються в сенсорних мережах є технологія 
Bluetooth low energy, що передбачає для мінімізації використання електроенергії застосування 
одностороннього режиму передачі [15]. 

 
Системи радіоуправління. Радіоуправління – область науки і техніки, що пов’язана з 

дослідженням, розробкою та експлуатацією радіоелектронних засобів, які забезпечують 
управління на відстані різними технічними системами, процесами та діями обслуговуючого 
персоналу (екіпажу) [16]. Одним із прикладів його реалізації є командне радіоуправління, 
для якого характерним є те, що команда управління формується на пункті управління. 
Сформована команда передається об’єкту управління (ОУ) по командній радіолінії (КРЛ). 

Командні радіосистеми [17] використовуються для дистанційного управління (ДУ) 
обладнанням в системах передачі відео-аудіо інформації, відео контролю і т.д. (для 
забезпечення дистанційного включення і виключення обладнання, зміни режимів його 
роботи, переключення мікрофонів та відеокамер), для управління різними 
електромеханічними пристроями і т.п.  

Прикладом односторонньої передачі команд є управління електронними пристроями 
перехоплення інформації, яке розглядається, зокрема в [18]. Електронними пристроями 
перехоплення інформації називаються приховано встановлювані малогабаритні спеціальні 
електронні пристрої несанкціонованого знімання інформації. Такі пристрої часто називають 
закладними пристроями або просто закладками. 

Найширше використовуються акустичні закладки, що передають інформацію по 
радіоканалу. Такі пристрої часто називають радіозакладками [19]. 

Для підвищення прихованості, а також збільшення часу автономної роботи сучасні 
радіозакладки обладнуються системою дистанційного управління (ДУ). В основному ДУ 
використовується для включення і виключення передавача. Це досить складні електронні 
системи. До їх складу додатково входить радіоприймач команд ДУ. У черговому режимі 
напруга подається тільки на радіоприймальний пристрій, постійно готовий до прийому 
сигналу управління, при отриманні якого подається команда на включення передавача, і 
закладка починає працювати на випромінювання. Як правило, сигнали управління 
передаються на частотах УКХ діапазону і для їх передачі використовуються спеціальні 
передавальні пристрої. Причому сигнал управління кодується для виключення помилкових 
спрацьовувань. 

У деяких радіозакладках ДУ використовується для зміни параметрів випромінюваного 
сигналу і режимів роботи (як наприклад в PK - 2010 S) [18]. 

Для підвищення прихованості роботи використовуються закладки з розподілом етапів 
знімання і передачі інформації. Такі закладки часто називаються  закладками з проміжним 
накопиченням. Вони мають у своєму складі безкінематичний цифровий накопичувач, 
приймач сигналів дистанційного управління і спеціальний передавач для прискореної 
передачі інформації [18]. Протягом порівняно тривалого часу закладка з проміжним 
накопиченням здійснює перехоплення акустичної інформації із записом її в цифровий 
накопичувач (тобто закладка працює в пасивному режимі). Передача інформації 
здійснюється за порівняно короткий час при заповненні накопичувача або за сигналом ДУ. 
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В системах охоронної сигналізації також є невід’ємними радіолінії передачі команд 
управління для постановки на охорону, зняття з охорони, передачі команд що стосуються 
зміни характеристик системи та ін. 

Таким чином, проведений аналіз показує, що в наш час односторонні радіолінії досить 
активно використовуються і займають свою нішу в різних системах радіозв’язку. 
Доцільність такого способу доведення інформації залежить від специфіки застосування 
системи та призначення.  

Загалом одностороння радіопередача дозволяє знизити вартість обладнання, зменшити 
затрати на розгортання та експлуатацію, спростити алгоритми функціонування, збільшити 
термін роботи окремих пристроїв від автономного джерела живлення. 

При відомчому застосуванні особливо важливим є той факт, що ускладнюється, а іноді 
навіть унеможливлюється спроможність виявлення місцезнаходження приймальних 
пристроїв. Варто підкреслити, що в умовах ведення бойових дій розглянуті системи можуть 
бути розгорнуті не тільки на полі бою, а навіть глибоко в тилу противника. В цих умовах 
важливу роль відіграють прихованість передачі інформації, тривалість автономної роботи 
(оскільки в більшості випадків немає можливості заміни джерела живлення) та оперативність 
розгортання (системи датчиків або сенсорів можуть бути розкидані із використанням 
літальних апаратів, в тому числі безпілотних). Оскільки існує велика імовірність фізичного 
знищення радіозасобів за короткий проміжок часу то важливим фактором є зниження їх 
вартості, що призводить до зменшення економічних втрат.  

Проте у випадку одностороннього радіозв’язку обмежується об’єм переданої інформації, 
що зумовлено асинхронністю роботи системи, яка в свою чергу призводить до загрози 
виникнення внутрішньосистемних завад. Синхронно-адресні системи дозволяють усунути 
цей недолік, але мають значно більшу вартість, складність та меншу автономність 
(потребують високостабільного джерела опорної частоти або годинника реального часу з 
синхронізацією по супутниковому сигналу GPS/Глонасс). Відсутність зворотного каналу 
зумовлює необхідність в максимізації надійності та достовірності передачі команд і 
повідомлень, що є особливо важливо для систем спеціального призначення, які часто 
працюють в складних завадових умовах (існує імовірність постановки імітаційних завад).  

Тому одним із основних напрямків подальших досліджень є підвищення стійкості 
односторонніх радіоліній до впливу різних видів завад. 
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ЗАДАЧІ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ  
 

Торошанко Я. І., Булаковська А. О., Височіненко М. C., Шматко В. С.  Задачі моніторингу та аналізу 
параметрів телекомунікаційних мереж. Окреслені задачі досліджень щодо оцінки ключових показників 
ефективності сучасних телекомунікаційних мереж. Визначено ряд причин, які призводять до зниження 
ефективності функціонування мереж при впровадженні нового обладнання, протоколів і технологій. 
Причинами неоптимального функціонування мереж є проблеми взаємодії апаратури, конфігурації, організації 
мережі і роботи користувачів, коли  ліміт пропускної спроможності обладнання в значній мірі не вичерпаний. 
Визначені особливості задач моніторингу та оптимізації безпроводових мереж.  

Ключові слова:  телекомунікаційна мережа, моніторинг, аналіз параметрів, оптимізація ресурсів, 
безпроводова мережа, ключові показники  

 
Торошанко Я. И., Булаковская А. А., Высочиненко М. C., Шматко В. С. Задачи мониторинга и 

анализа параметров телекоммуникационных сетей. Очерчены задачи исследований относительно оценки 
ключевых показателей эффективности современных телекоммуникационных сетей. Определенно ряд причин, 
которыеприводят к снижению эффективности функционирования сетей при внедрении нового оборудования, 
протоколов и технологий. Причинами неоптимального функционирования сетей являются проблемы 
взаимодействия аппаратуры, конфигурации, организации сети и работы пользователей, когда  лимит 
пропускной способности оборудования в значительной степени не исчерпан. Определены особенности задач 
мониторинга и оптимизации беcпроводных сетей.  

Ключевые слова:  телекоммуникационная сеть, мониторинг, анализ параметров, оптимизация ресурсов, 
беcпроводная сеть, ключевые показатели 

 
Toroshanko Ya. I., Bulakovs’ka A. O., Vysochinenko  M. S.,  Shmatko V. S. Monitoring and analyse of  

telecommunication network parameters. The tasks of researches are outlined in relation to the estimation of 
efficiency key indexes of modern telecommunication networks. Certainly the reasons, which result in the efficiency 
lowering of functioning of networks at introductionof newequipment, protocols and technologies. Reasons of the 
unoptimum functioning of networks are problems of co-operation of apparatus, configuration, organization of network 
and work of users, when  the limit of carrying capacity of equipment largely is not outspent. The features of tasks of 
monitoring and optimization of wireless network are certain.  

Keywords:  telecommunication, monitoring, analysis of parameters, optimization of resources, wireless network, 
key indexes 

 
Постановка задачі. В даний час розвиток мережних технологій, вдосконалення 

мережного і термінального обладнання йде, по суті, методом проб і помилок. Нові рішення 
наявної задачі всіма силами просуваються для негайного впровадження паралельно з 
публічним обговоренням, апробацією і дослідною експлуатацією. Після виявлення недоліків 
і недоробок, як явних, так і прихованих, розробляються способи і пристрої їх подолання. 
Рішення обростає додатковими програмно-апаратними добавками, втрачається його 
ефективність, а часто і початковий задум.  

Такий підхід обумовлений наступними причинами.   
– Перш за все, виробник в умовах колосальної конкуренції на ринку інформаційно-

телекомунікаційних послуг хоче щонайшвидше впровадить нове рішення, щоб одержати 
максимальний прибуток на піку його популярності.  

– Часто інженери-розробники захоплюються нагромадженням нових технічних 
рішень в збиток вартості, простоті виробництва і експлуатації, що, кінець кінцем, призводить 
до зниження ефективності функціонування.  
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– Дослідження, розробки і виробництво високотехнологічного обладнання для мереж 
зосереджені в декількох найбільших компаніях, які ніколи не розкривають деталі нових 
технологій. Обладнання поставляється на ринок у форматі “як є” – користувач не має нагоди 
ремонту і, тим більше, модернізації. Вузли, що відмовили, і елементи замінюються 
виробником або його уповноваженими представниками. 

З перерахованих і інших об'єктивних причин центр науково-технічних досліджень 
зміщується безпосередньо на підприємства виробника обладнання. Незалежні дослідники, 
вчені, зайняті теоретичними роботами в даному науковому напрямі, просто не встигають 
підвести якусь теоретичну основу під пропоновані рішення, проаналізувати їх потенційну 
ефективність і близькість до оптимуму. Та і самі виробники, страждаючи від недобросовісної 
конкуренції, в першу чергу, від зворотної інженерії і крадіжки інтелектуальної власності, 
прагнуть не розкривати конкретних технічних рішень. Користувачу за принципом “чорного 
ящика” надається, як правило, лише мінімальний набір вхідних і вихідних характеристик 
пропонованого продукту. 

У ситуації, що склалася, теоретичні дослідження у області телекомунікаційних і 
обчислювальних мереж можна ефективно проводити тільки на системному рівні. Це 
оптимізація параметрів і структури мереж, ефективний розподіл потоків мережного трафіку і 
управління ресурсами мережі. Перспективним напрямом є підвищення продуктивності 
роботи мережі в цілому або окремих її сегментів.  

В даний час використовується не більшt 1% сумарної “міжнародної” смуги пропускання 
1, 2. В той же час регулярні втрати пакетів на внутрішніх і транзитних мережах досягають 
30%. Втрата вже 10% пакетів помітно позначається на продуктивності мережі. При втраті 
50% пакетів мережна служба стає фактично даремною 3. Більш пізні дослідження 
продовжують свідчити про подібне зниження продуктивності 1. Фізичною стороною цього 
є підвищення інтенсивності вхідного потоку трафіку із-за додавання пакетів, що раніше не 
були доставлені і зараз відсилаються повторно. 

При достатньо великому запасі загальної пропускної спроможності мережі в порівнянні з 
поточною інтенсивністю вхідного потоку корисна, або реальна пропускна спроможність 
близька до теоретичної. При насиченні мережі до теоретичної межі доводиться обробляти 
все більше число повторно переданих пакетів. Мережа починає працювати практично “на 
себе”.  Для запобігання такому явищу, звичайно, можна збільшувати мережною і, відповідно, 
енергетичний ресурси. Проте при швидко зростаючій ресурсоємності мережних додатків ці 
ресурси швидко виснажуються. Іншими словами, довготривалий ефект може дати лише 
оптимізація використовування наявних ресурсів телекомунікаійних мереж.  

 
Огляд задач оптимізації мережних ресурсів.  По суті, сучасні мережі, і Інтернет 

зокрема, базуються на достатньо обмеженому списку ідей 4: 
 пакетний принцип передачі даних, сигнальної і управляючої інформації; 
 адаптація довжини пакету до умов передачі і параметрів мережі 

(фрагментація/дефрагментація); 
 інкапсуляція пакетів один в одного; 
 динамічна маршрутизація.  

З урахуванням цих можливостей можна розробляти методи оптимізації мережних 
ресурсів, оптимального розподілу навантаження на окремі (автономні) мережні сегменти, 
виключення зайвої надмірності кодів, зниження потужностей передавальних пристроїв.  

Принципово важливою проблемою управління ресурсами є проблема зниження 
чутливості результатів до різнорідності методів рішення задачі, до зміни апріорних 
статистичних характеристик збурюючих дій, тобто змін параметрів і стану керованої 
системи. 

Низька чутливість результатів рішення і, відповідно, їх загальна значущість, звичайно 
забезпечуються присутністю в задачі якогось “великого параметра” 1N  5. Це може бути 
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відношення сигнал/(завади плюс шум), наприклад, для спеціалізованих безпроводових мереж 
або “міжпланетного Інтернету” – мереж, толерантних до затримок 6.  

Для деяких мереж, наприклад, програмно-конфігурованих 7, у якості “великого 
параметру” може розглядатися число отриманих даних на інтервалі спостереження, за 
наслідками обробки яких визначається достатня статистика спостережуваного процесу. 

Існуючі системи управління мережами, не дивлячись на їх функціональну надмірність, 
не мають в своєму складі розвинених засобів, що дозволяють якісно прогнозувати поведінку 
мережі. Більшість засобів управління насправді мережею не управляє, а всього лише пасивно 
здійснює її моніторинг. Насущною задачею є розробка системи аналізу і прогнозування 
навантаження як мережі в цілому, так і окремих маршрутів. Це допоможе наперед виявити 
можливі вузькі місця і вжити заходи по завчасній їх ліквідації.  

Вважається, що в техніці інформаційно-обчислювальних мереж до 50% знань 
застарівають приблизно за 5 років 8. Приведені цифри, звичайно, не є абсолютно точними і 
непорушними, але те, що базові технології, уявлення про їх перспективність і ефективність, 
методи рішення задач принципового характеру і навіть уявлення про те, які задачі носять 
принциповий характер – все це змінюється швидко і часто не передбачуване.  

Але не слід забувати, що  залишаються 50% знань про мережі, які складають фундамент 
знань мережного фахівця Саме така фундаментальна підготовка дозволить мережному 
фахівцю освоювати нові технології, самостійно розбиратися в особливостях роботи нових 
зразків мережного і термінального обладнання. Більш того, маючи хорошу фундаментальну 
підготовку можна так оптимізувати роботу мережі, що вдасться добитися навіть вищого 
коефіцієнта корисної дії обладнання, ніж той, який гарантується паспортними даними. 

Зміст цієї частини досліджень телекомунікаційних мереж складають, перш за все, 
математичні методи синтезу, розрахунку і проектування мереж. З часом вони набувають все 
більшого значення. З теорій, що допомагають в цих розрахунках, слід згадати в першу чергу 
теорію масового обслуговування, теорію оптимального і адаптивного управління, лінійної і 
нелінійної фільтрації, а також інші розділи математичної статистики, теорію графів, мереж, 
теорію інформації і ін. 

В даний час спостерігається великий інтерес до методів аналізу і оптимізації  
телекомунікаційних, комп'ютерних і об'єднаних мереж, “інтелектуалізації”, “конвергенції”, 
створення так званих “мереж нових поколінь”, до впровадження мережних систем 
управління, які “пристосовуються”, “самоналагоджувальних”, “навчаються” і т.п. Гірше йде 
справа з систематизацією в цій області знань, з освітленням питання, яке місце 
математичний апарат теорії мереж займає в задачах побудови мереж, нарешті, з розробкою 
обгрунтованої термінології. Пропусками у вказаних відносинах страждають роботи навіть 
провідних фахівців в цій області. 

Можна констатувати, що теоретична наука не встигає за технологічними 
розробками і  спробами швидкого впровадження нових рішень де-факто. 

Приведені міркування можуть служити основою для вибору перспективних напрямів 
досліджень науково-теоретичного і науково-прикладного характеру у області побудови і 
експлуатації телекомунікаційних і інформаційно-обчислювальних мереж.  

По-перше, це розробка математичних моделей мережного трафіку, мережних і 
термінальних вузлів як елементів системи управління мережею, боротьби з 
перевантаженнями, несанкціонованими вторгненнями в роботу мережі.  

По-друге, це дослідження загальних питань управління мережами як розподіленими 
системами із змінними параметрами і структурою, затримками корисної і службової 
(зокрема, управляючої) інформації.  

По-третє, це питання декомпозиції загальної задачі управління мережею на часткові 
задачі управління якістю, надійністю, безпекою функціонування мережі і доставки 
інформації. Сюди ж можна віднести і задачі розділеного управління сегментами мережі. Це, 
у свою чергу,  спричиняє за собою необхідність отримання асимптотичних оцінок – 
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наскільки далекі від оптимуму результати незалежного управління окремими сегментами в 
порівнянні з теоретичною ефективністю управління мережею в цілому. 

Необхідна якість обслуговування в телекомунікаційних мережах не може бути 
забезпечена тільки методами оптимального розподілу мережного трафіку. Крім цього, 
потрібні ефективні методи і алгоритми управління класами, чергами і потоками в 
комутаційних вузлах. Для розробки методів управління і побудови стійких систем 
управління мережею необхідно враховувати динамічні характеристики комутаційних вузлів.  

 
Особливості задач оптимізації безпроводових мереж. Стосовно безпроводових мереж 

WLAN протоколів IEEE 802.11x та WiMAXIEEE 802.16x, включаючи мережі доступу, 
проблеми ускладнюються наявністю завад та шумів у відкритих каналах радіозв’язку. Тому 
додатковими завданнями досліджень є розробка методів управління пропускною 
спроможністю безпроводових мереж, розподілом мережного трафіку та усуненням колізій за 
умов впливу завад та шумів. 

В цей час вже не треба доводити, що розвиток і повсюдне впровадження 
інфокомунікацій є одним з магістральних напрямів підвищення технологічного рівня 
держави та суспільства, а в кінцевому рахунку – загального підвищення життєвого рівня 
людини. Комп’ютерні мережі посідають в цій області одне з чільних місць. Завдяки 
великому розмаїттю мережних технологій, методів передавання та обробки інформації 
з'являється  можливість раціонального вибору фізичних каналів обміну, архітектур та 
мережних топологій. 

Телекомунікаційних мережа – це велика система, до складу якої входить безліч 
компонентів: кабельна інфраструктура та/або радіоінтерфейси, активне обладнання, мережна 
операційна система тощо. Концепція аналізу, моніторингу, наскрізної діагностики мережі 
вимагає уміння ефективно оцінити, як працюють всі компоненти мережі з урахуванням їх 
взаємозв'язків і взаємовпливу. На основі результатів такого аналізу розробляються методи 
оптимального керування мережним навантаженням та програми регулярних модернізацій. 

Однак основний недолік більшості програм модернізації мережі – спроби вирішити 
проблему “в лоб”, тобто проста заміна устаткування на більш продуктивне. При цьому не 
враховується, що значна частина проблем функціонування мережі криється зовсім не у 
вичерпанні ліміту пропускної спроможності, а в проблемах взаємодії апаратури, 
конфігурації, організації мережі і роботи користувачів. 

Особливо гостро ця проблема стоїть у безпроводових мережах, де, окрім проблем 
оптимального керування мережею та мережним трафіком, мають місце проблеми 
функціонування за наявності різноманітних завад, як правило, досить потужних. Крім того, 
внаслідок необхідності врахування самоподібних властивостей мережного трафіку 
виникають проблеми модифікації відповідного математичного апарату для оцінювання 
ключових параметрів мережі. Тому задача удосконалення методів аналізу, моніторингу, 
контролю та діагностики і, в кінцевому рахунку, керування безпроводовою мережею на 
основі повнішого обліку інформації про стан мережі в цілому і окремих мережних вузлів є, 
безумовно, актуальною. 

 
Загальна проблема моніторингу та аналізу телекомунікаційних мереж. Технологія 

моніторингу і аналізу закладається у процесі проектування  телекомунікаційних мереж. Вона 
є невід'ємною частиною загальної проблеми забезпечення сталого функціонування мережі, 
зокрема, якості сервісу (QualityofService, QoS). Задача проектування мережі включає три 
етапи: вибір топології мережі, вибір технологій, на основі яких буде здійснюватися 
практична реалізація, і вибір обладнання. У реальних ситуаціях, наприклад, при створенні 
безпроводових мереж, вибір топології диктується специфікою використання радіоканалу. 
Найбільш прийнятними є топології “зірка” та комбінація топологій “кільце” та “загальна 
шина”. Вони, по суті, визначаються варіантами архітектури безпроводової мережі: незалежна 
конфігурація (AdHoc) та конфігурація з інфраструктурою (структурована мережа)9. 
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Незважаючи на те, що відмінності між цими архітектурами незначні, вони помітно 
впливають на такі показники, як кількість користувачів, що можуть підключатися до мережі, 
радіус мережі, завадостійкість мережі тощо.   

У свою чергу, при виборі технологій перевага, як правило, віддається одній з багатьох. 
Це цілком логічно, оскільки змішування різнорідних технологій у межах одного автономного 
сегмента мережі, безумовно, буде приводити до неузгодженості техніко-експлуатаційних 
характеристик, викликатиме необхідність підтримки великої кількості протоколів мережного 
обміну, розв’язання конфліктів між різнорідними протоколами та інтерфейсами тощо. Як 
наслідок, матиме місце нераціональне використання мережного ресурсу та зниження 
продуктивності мережі. 

Таким чином, проблема вибору обладнання набуває вирішального значення. Від цього 
залежать ключові показники ефективності функціонування мережі, так звані Key Performance 
Indicators, KPIs10,11.   

Ключовими параметрами є затримка передачі, пропускна спроможність, втрати пакетів і 
рівень безпеки. Ці параметри роблять найбільший вплив на результуючу якість сервісу. 

Ключові параметри KPIs можна розбити на такі групи, які мають відносно самостійне 
значення для оцінювання характеристик мережі 8: 

 механізми забезпечення продуктивності (довгострокової, короткочасної, миттєвої); 
 засоби аналізу, моніторингу та загального керування мережами; 
 засоби керування надійністю обладнання для забезпечення безвідмовної роботи 

мережі;  
 ергономічні параметри (зручність керування, експлуатації, обслуговування  та 

користування). 
Технологія аналізу, моніторингу і діагностики представляє собою набір діагностичних 

засобів і методику їх використання, які дозволяють дати об'єктивну оцінку якості роботи 
апаратних засобів та прикладних програм в мережі і обгрунтувати рекомендації по 
поліпшенню їх роботи. Для досягнення поставленої мети необхідно  вирішувати наступні 
часткові  задачі: 

 аналіз вимог до обладнання та прикладного програмного забезпечення (ПО) 
залежно від умов угоди про рівень обслуговування (SLA, Service Level Agreement) і 
об'єктивна оцінка швидкодії прикладних програм; 

 поточний контроль швидкодії обладнання та прикладних програм в процесі їх 
експлуатації; 

 контроль функціонування обладнання та прикладних програм в різних умовах 
експлуатації мережних компонентів. 

Будь-який призначений для користувача апаратно-програмний засіб можна розглядати 
як деякий генератор транзакцій, яким є: 

 реальне обладнання з набором характеристик, які повинні підтримуватися у 
межах допусків;  

 призначений для користувача програмний додаток, написаний з підтримкою 
прикладного програмного інтерфейсу (API, AppliedProgramInterface); 

 тестові програми, що циклічно виконують деяку дію, поточна продуктивність 
виконання якого дає інформацію про стан мережі. 

Через API генератори транзакцій взаємодіють з так званими агентськими додатками, в 
задачу яких входить збір інформації про час проходження тієї або іншої транзакції. 

Інформація про якість конкретної транзакції міститься в профайлі – текстовому файлі, 
що складеному за принципом ini-файлів Windows і містить набір умов, на підставі яких 
робиться висновок про стан мережі. Профайл створюється на основі результатів 
теоретичного аналізу і довготривалого тестування мережі, що працює в ідеальних умовах. 

До показників, що вводяться в локальний файл або базу даних, додаються інші 
результати аналізу стану системи в цілому – інформація від управляючих протоколів, 
мережних аналізаторів і систем управління. Вони вводяться в єдину базу даних з 
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відображенням  в єдиній тимчасовій шкалі. Незадовільний час проходження тієї або іншої 
транзакції може бути безпосередньо пов'язаний з якимсь виміряним параметром – 
завантаженням процесора на сервері або клієнті, скачками завантаження мережі і ін. Якщо 
проблема не така очевидна, буде потрібний аналіз різнорідних даних, для чого 
застосовується статистичний (кореляційний і регресійний) аналіз 12, 13. 

Мережа – це велика система, до складу якої входить безліч компонентів: кабельна 
інфраструктура, активне устаткування, мережна операційна система і багато що інше. 
Концепція крізної діагностики мережі припускає уміння ефективно оцінити, як працюють всі 
компоненти мережі з урахуванням їх взаємозв'язків і взаємовпливу. Основний недолік 
більшості програм модернізації мережі – постійна заміна устаткування на більш 
продуктивне. При цьому значна частина проблем функціонування мережі криється зовсім не 
у вичерпанні ліміту пропускної спроможності, а в проблемах взаємодії апаратури, 
конфігурації, організації мережі і роботи користувачів.  

Інший недолік – використовування адміністраторами мережі однієї-двох часткових 
методик діагностики і моніторингу і, відповідно, необ'єктивне оцінювання стану мережі. 
Суть дослідження, що проводиться, полягає саме в реалізації системного підходу.  

Методика безперервної діагностики мережі полягає в розбитті процесу на наступні 
взаємозв'язані етапи. 

1. На першому етапі виробляється діагностика на фізичному рівні для виключення 
помилок і правильної інтерпретації результатів подальшого тестування. 

2. На другому етапі доцільно проводити діагностику термінальних вузлів мережі 
шляхом стресового тестування мережі в двох режимах: 

– режим калібрування з навантаженням тільки на мережу для виявлення помилок 
апаратної і програмної реалізації; 

– режим з навантаженням тільки на мережу для виявлення проблем взаємодії 
станцій, вузьких місць на сервері і в каналах зв'язку. 

3. Завершальний етап наскрізної діагностики мережі – діагностика прикладного 
мережного програмного забезпечення.  

Ефективність використовування мережі в значній мірі визначається якістю управління в 
умовах перевантаження. Поки мережа завантажена незначно, число пакетів, що приймаються 
і оброблюються, рівне числу тих, що прийшли на вхід комутаційного вузла. Проте, коли в 
мережу поступає дуже великий об'єм даних, може виникнути перевантаження, і робочі 
характеристики погіршуються. При надмірних завантаженнях пропускна спроможність 
каналу або мережі може стати нульовою [1]. Така ситуація приводить до колапсу мережі. 

Перевантаження породжує лавинні процеси: переповнювання буфера приводить до 
втрати пакетів, які доведеться передавати повторно або навіть кілька разів. Процесор 
передавальної сторони одержує додаткове паразитне завантаження.  

Одним з поширених методів боротьби з перевантаженнями є управління із зворотним 
зв'язком. Механізм управління із зворотним зв'язком може поліпшити продуктивність 
мережі, скорочуючи втрати пакетів, і запобігти розповсюдженню перевантаження. У 
принципі можна послати повідомлення про перевантаження відправнику, проте при цьому 
переобтяжена ділянка мережі навантажується ще більше. Тому задача управління 
розв'язується на транспортному рівні засобами протоколу TCP 6. При виявленні 
перевантаження швидкість передачі знижується шляхом зменшення розміру ковзного вікна.  

По суті, має місце управління із зворотним зв'язком з запізненням. При неправильному 
урахуванні характеристик запізнення система може втратити стійкість і перейти в 
незгасаючий коливальний режим, або коректування інтенсивності  потоку 
здійснюватиметься надто пізно. Це приводить до погіршення продуктивності мережі, 
особливо для додатків реального часу. Компенсація затримки зворотного зв'язку може 
виконуватися методами прогнозу, наприклад, з використанням моделі авторегресії і ковзного 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.– 2014.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 68 

середнього (АРКС) або шляхом усереднювання параметрів вікна. Другий варіант простіший, 
але, природно, забезпечує значно нижчу якість сервісу. 

Позитивного результату також можна досягти шляхом варіації значень тайм-аутів, зміни 
політики повторної передачі пакетів. В деяких випадках позитивний результат може бути 
одержаний зміною схеми буферизації.   

Управління із зворотним зв'язком широко використовується в архітектурі інтегрованих 
служб (Integrated Service Architecture– ISA) для підтримки служб з різними рівнями якості 
сервісу (Quality of Service– QoS) в Інтернет і в часткових об'єднаних мережах. 

Крім того, необхідно враховувати, що на даний момент актуальним є питання 
проходження різних видів трафіку по широкосмугових мережах, наприклад, регіональних 
мережах або мережах мегаполісу (MAN) [3, 6], у тому числі по безпроводових мережах. 
Кожен вид трафіку, що передається, має свої характеристики, які, як відомо, значно 
впливають на вимоги, що пред'являються до обладнання мережі. Тому дослідження 
статистичних характеристик трафіку є важливим для успішної роботи мережі. 

Як показали дослідження останніх десятиліть, вхідний потік трафіку не завжди можна 
вважати простим [3, 14, 15]. Встановлено і експериментально підтверджено, що характер 
трафіку є фрактальним, або самоподібним. Також, в ході досліджень підтверджено, що 
самоподібність трафіку істотно впливає на характеристики мережі.   

Оскільки по сучасних мережах передаються різні види трафіку, то для забезпечення 
необхідної якості обслуговування використовування дисципліни черг FIFO (First in First Out 
– першим прибув, першим обслужений) не завжди буде оптимальним. У таких випадках 
використовуються пріоритети. Пріоритети можуть призначатися залежно від типу трафіку. 
Важливим є випадок призначення пріоритету на основі середнього часу обслуговування. 
Часто запитам з меншим очікуваним часом обслуговування дається більший пріоритет, ніж 
запитам з великим очікуваним часом обслуговування. При такій схемі продуктивність 
високопріоритетного трафіку збільшується. Також вищі пріоритети можуть призначатися 
трафіку, чутливому до затримок, наприклад, голосовому або відеотрафіку.  

Затримки викликають необхідність в збільшенні буферної пам'яті пристроїв комутації і 
маршрутизації, оскільки вони не справляються з потоком пакетів вже при коефіцієнті 
використовування мережі 50-60%. Велика кількість пакетів відкидається і передається 
повторно, що приводить до ще більшого перевантаження мережі. Тому необхідно 
розраховувати необхідні розміри буфера з урахуванням характеристик трафіку. 

Слід зауважити, що засновані на марківських моделях і формулах Ерланга методи 
розрахунку вимог до мереж нових поколінь (пропускної спроможності каналів, місткості 
буферів і ін.) , які з успіхом використовувалися при проектуванні телефонних мереж, можуть 
давати  невиправдано оптимістичні рішення і приводити до недооцінки навантаження.  
 

Висновки. Проведений аналітичний огляд літератури показує, що багато питань оцінки 
ключових показників ефективності телекомунікаційних мереж є або відкритими, або 
недостатньо вивченими, а у ряді випадків, і не поставленими в явній формі, що приводить до 
необхідності інтенсивних досліджень в цій області. 

Окреслені задачі досліджень щодо оцінки ключових показників ефективності сучасних 
телекомунікаційних мереж. Показано, що причинами неоптимального функціонування 
мереж є проблеми взаємодії апаратури, конфігурації, організації мережі і роботи 
користувачів, коли  ліміт пропускної спроможності обладнання в значній мірі не вичерпаний. 
Визначені особливості задач моніторингу та оптимізації безпроводових мереж.  
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Питання застосування статистичних методів, зокрема, методів теорії масового 
обслуговування, припускають подальший розвиток у випадку неоднорідного трафіку та 
великих коливань мережного навантаження. 
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КОНЦЕПЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ СТРУКТУР ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ  
І АНАЛІЗУ ЖИВУЧОСТІ  КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

 
Бондаренко В. Є. Концепція семантичних структур для моделювання і аналізу живучості  

комп’ютерних мереж. В роботі вводиться нове поняття семантичної структури, що є семантичною мережею, 
яка складається з взаємозв'язаних інформаційних структур двох типів – об'єктів і управлінь. Об'єкти визначають 
поняття, які спостерігаються в системі, що моделюється. Одним з можливих засобів представлення об'єктів є 
реляційні моделі. Управління задають логічні і причинно-наслідкові зв'язки між об'єктами, а також вказують 
характер їх змін. Представляти управління можна таблицями рішень. Семантичні структури використовуються 
для моделювання складних систем різної природи. В роботі пропонується використовувати семантичні 
структури для моделювання комп’ютерних мереж з метою аналізу їх живучості.  

Ключові слова: семантична структура, складна система, моделювання, комп’ютерна мережа, живучість, 
структурно-графовий об’єкт 

 
Бондаренко В. Е. Концепция семантических структур для моделирования і анализа живучести 

компьютерных сетей. В работе вводится новое понятие семантической структуры, которая является 
семантической сетью, состоящей из взаимосвязанных информационных структур двух типов – объектов и 
управлений. Объекты определяют понятия, которые наблюдаются на моделируемой системе. Одним из 
возможных средств представления объектов являются реляционные модели. Управления задают логические и 
причинно-следственные связи между объектами, а также указывают характер их изменений. Представлять 
управление можно таблицами решений. Семантические структуры используются для моделирования сложных 
систем разной природы. В работе предлагается использовать семантические структуры для моделирования 
компьютерных сетей с целью анализа их живучести.  

Ключевые слова: семантическая структура, сложная система, моделирование, компьютерные сети, 
живучесть, структурно-графовый объект 

 
Bondarenko V. Ye. The concept of semantic structures for the modeling and  analysis of computer networks 

survivability. This paper introduces a new concept of the semantic structure, which is a semantic network consisting of 
interrelated information structures of two types - the objects and controls. Objects define concepts that are observed in 
the simulated system. One possible means of representing objects are relational models. Controls put the logical and 
causal relationships between objects, but also show how they change. Controls can represent with the help of a decision 
tables. Semantic structures are used to modeling different complex systems. The paper proposes to use semantic 
structures for the modeling of computer networks in order to analyze their survivability.  

Keywords: semantic structure, complex system, modeling, computer network, survivability, structural-graphical 
object 

 
Вступ. З розвитком обчислювальної техніки та її впровадженням у різні сфери людської 

інтелектуальної діяльності, з великою актуальністю постала проблема представлення знань в 
комп'ютерних системах.  

Представлення знань – питання, що виникає в когнітології (науці про мислення), в 
інформатиці та у системах штучного інтелекту. В когнітології воно пов'язаний з тим, як 
люди зберігають і обробляють інформацію. В інформатиці, основна мета якої –- підбір 
представлення конкретних і узагальнених знань, відомостей і фактів для накопичення і 
осмисленою обробки інформації в ЕОМ.  

В штучному інтелекті (ШІ) основна мета – навчитися зберігати знання таким чином, щоб 
програми могли обробляти їх і досягти подоби людського інтелекту. Дослідники ШІ 
використовують теорії подання знань з когнітології. Такі методи як фрейми, правила і 
семантичні мережі прийшли в ШІ з теорій обробки інформації людиною.  

Оскільки знання використовуються для досягнення розумної поведінки, то 
фундаментальною метою дисципліни представлення знань є пошук таких способів 
представлення, які роблять можливим процес логічного умовиводу, тобто побудові 
висновків з наявних знань.  
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Одним з найбільш поширених способів представлення  знань є апарат семантичних 
мереж. Формально, семантична мережа (СС) являє собою позначений орієнтований граф. 
Вершини СС відповідають сутностям предметної області – об'єктам, подіям, властивостям, 
процесам, явищам.  

В [1] використовується семантична мережа для реферування тексту і пошуку ключових 
слів у тексті. В [2] представлена семантична мережа для лінгвістичного аналізу текстів. Дуги 
мережі мають навантаження – зв'язок між словами, а вершини помічаються словами тексту.   

Розглянуті раніше концепції і розвинені в їх рамках методи представлення знань будучи 
потужними і досить загальними засобами представлення знань, все ж не дають 
формалізований апарат, ефективний у всіх конкретних сферах моделювання складних 
систем. Тому, для представлення опису функціонування моделей складних систем для 
побудови моделюючих середовищ, а також для зберігання необхідних позалінгвістичних 
знань ( знань про зовнішній світ), пропонуються семантичні структури [3, 4], що є 
семантичними мережами, які складаються з взаємозв'язаних інформаційних структур двох 
типів, які називаються об'єктами і управліннями. 

Об'єкти визначають поняття, які спостерігаються на модельованій системі. Одним з 
можливих засобів представлення об'єктів є реляційні моделі [5] і двовимірні реляційні 
моделі. Управління задають логічні і причинно-наслідкові зв'язки між об'єктами, а також 
вказують характер їх змін. Представляти управління можна, наприклад, таблицями рішень 
[6]. 

Таким чином, семантична структура визначається трійкою 
 

 = < A, U * >, 
 

де A – множина об'єктів,  U – множина управлінь,  * – операція застосування управління до 
множини об'єктів  

 

*P(A)×U|  P(A)    , 
 

P(A) – множина всіх підмножин A.  
Семантику операції * можна розуміти як вказівку на зв'язок між елементами 

модельованої системи. Застосування управління u1U до підмножини об'єктів RA будемо 
записувати у вигляді u1 *R.  

Результатом виконання такої операції є також деяка підмножина об'єктів SA, тобто має 
місце S = u1 * R. 

Управління u визначимо як кінцеву множину імплікацій такого вигляду  
 

u = {& Pi    & Qi}, 
 

 де Pi   і Qi  – предикати i-го виду, де i належить множині індексів предикатів; 
  – імплікація ( зв'язка  “якщо ... то ...” );        & – сполучник “і”. 

На змістовному рівні, предикати Pi  визначають умови обробки об'єктів, а Qi  задають 
вид цієї обробки. Управління можуть задаватися таблицями рішень. Наведемо приклад 
управління. Хай правило обробки даних для поняття X задається текстом: 

"Якщо X – електродвигун і він включений, але не обертається, то його необхідно 
ремонтувати". Тоді це правило в представленій вище формі матиме вигляд: 

ВКЛЮЧЕНИЙ(X)& Не_обертається (X)&ЕЛЕКТРОДВИГУН(X)  РЕМОНТ(X). 
Операція застосування управління вказує, що необхідно виконати перетворення 

підмножини об'єктів  R, визначені в управлінні u1, а потім перейти до розгляду підмножини 
об'єктів S. Підмножини R і S можуть бути як вкладеними, так і незалежними, або 
пересічними. Потужності цих підмножин, в загальному випадку, довільні.  

Семантичні структури зручно представляти у вигляді графа, загальний вигляд якого 
приведений на Рис.1,А. На графі семантичної структури об'єкти представлені кругами, а 
управління квадратами.  
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Рис. 1. Загальний вигляд графа семантичної структури 

 
Стрілки вказують напрям операції застосування управління. Так, для представленої на 

Рис.1. семантичної структури, застосування управління  u  до підмножини об'єктів {a1, a2}  
приводить до необхідності розгляду наступної підмножини об'єктів {a3}. 

Загальний вигляд таблиці рішень, призначеної для завдання управлінь, приведений на 
Рис.1,В.   У лівій верхній чверті такої таблиці містяться умови, істинність яких порівнюється 
з істинністю кожного з булевих векторів, що знаходяться в правій  верхній чверті таблиці. 
Елементи булевого вектора можуть мати три значення – «Так», «Ні», «Байдуже». Якщо 
істинність якого-небудь булевого вектора збігається з істинністю набору умов, то 
виконуються ті дії, що знаходяться в лівій нижній чверті таблиці, на які вказує символом "*" 
вектор-покажчик з правої нижньої чверті  таблиці, що знаходиться під булевим вектором, з 
яким збігається істинність умов.  

Слід зазначити, що елементи булевого вектора можуть бути, в залежності від потреб, 
нечіткими, багатозначними і мати інші особливості, що необхідні для опису системи. Так 
значення істинності можуть бути з певною мірою довіри, яка являє собою число з інтервалу 
[0,1], де 0 – повна недовіра, 1 – повна довіра. 

Дії, що знаходяться в лівій нижній чверті таблиці можуть мати складний характер і 
включати в себе експертні системи, оптимізаційні задачі, методи моделювання і інше. 

Розглянемо більш детально представлення елементів складних систем за допомогою 
об’єктів семантичної структури. Як було сказано раніше, таке представлення виконується за 
допомогою реляційних моделей наведених на Рис.1,Б.  Введемо необхідну формалізацію.  

Нехай  R = { A1, A2, …, An } –  схема відношень, де  Aі – і-тий атрибут відношення. Крім 
того, існує відображення  f : Aі  Di , де  Di – домен атрибуту Aі. 
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Тоді,  підмножина r  D1  D2    …   Dn   є реляційна модель. Або іншими словами 
реляційна модель є множина кортежів 

r = { < d1, d2, … dn >  D1  D2    …   Dn   P(< d1, d2, … dn >)}, 
 

де  P(< d1, d2, … dn >) – предикат, що визначає умови включення кортежу до відношення r.  
Нехай далі існує деяке K  R,  для якого  виконується умова 
 

 (u r)  (v r) u(K)  v(K) . 
 

Тобто, атрибути з множини K  однозначно характеризують будь-який кортеж з 
відношення r. Таке K  R називається ключем. 

Розглянемо простий приклад опису моделі комп’ютерної мережі з зовнішніми впливами. 
Структурно-графовий об’єкт [7]  такого опису представлений на Рис. 2.  Вузли комп’ютерної 
мережі позначені білими кружками. Чорними кружками позначені стани зовнішніх втручань 
у мережу, які виконують  шкідливі впливи.  

Шкідливий вплив 4 діє на зв'язок е5, а шкідливий вплив 1 діє на вузли 6, 7 мережі, а 
також на зв’язки е3, е5, е7.  

 

 
Рис. 2. Структурно-графовий об’єкт опису моделі  

комп’ютерної мережі з зовнішніми впливами 
 
Семантична структура структурно-графового об’єкту (Рис.2.) опису моделі 

комп’ютерної мережі з зовнішніми впливами наведена на Рис.3. 

 
Рис. 3. Семантична структура структурно-графового об’єкту опису 

моделі комп’ютерної мережі з зовнішніми впливами. 
 
На Рис.4. наведено управління е5, а також об’єкт 4 семантичної структури, 

представленої на Рис.3. 
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Детальний аналіз наведеного простого прикладу легко дозволяє зрозуміти 
запропоновану концепцію. 

 
е5 

Шкідлива дія 4 виконується так ні 

Зв'язок е5 переривається *  
Зв'язок е5 працює  * 
сij – суб’єктивна імовірність дії  0,2 0,8 

                          А)                                                                                           Б) 
 

Рис.4. Управління е5 (А), а також об’єкт 4 (Б) семантичної структури. 
 
Висновки.  Розроблена концепція семантичних структур, на основі якої  можлива 

побудова моделей представлення слабо формалізованих знань, придатних для побудови 
моделей складних систем, . 

Проведені дослідження показали, що використання семантичних структур дозволяє: 
    а) зручно представляти у вигляді реляційних моделей моделі об'єктів що фігурують у 

моделях комп’ютерних мереж;  
    б) задавати взаємозв'язку між об'єктами моделі у вигляді  пропозицій відповідного 

вигляду, що дозволяє описувати широкий клас взаємозв'язків, які фігурують у мережних, 
моделях. У якості дії в пропозиціях вказаного вигляду, можна включати експертні системи, 
системи ухвалення оптимальних рішень, формалізовані моделі, які задаються системами 
диференціальних, диференціально-алгебраїчних рівнянь, структурними схемами; 

в) гнучко представляти складні відношення між поняттями і відношеннями, що дуже  
спрощує процес побудови складних моделей; 

г) будувати моделі відповідні структурі модельованого об'єкту із забезпеченням 
логічного виводу на необхідних ділянках моделі. 
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ВДОСКОНАЛЕНИЙ BFGS-АЛГОРИТМ ПРИДУШЕННЯ ЗАВАД  
В СУЧАСНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ 

 
Герасименко К. В. Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних 

супутникових системах. В роботі запропоновано підхід щодо придушення завад супутниковим 
радіонавігаційним сигналам, який базується на ідеї алгоритму складання сигналів від чотирьох випромінювачів 
з амплітудами й фазами такими, щоб сформувати нуль просторової діаграми спрямованості убік джерела 
сигналу завади. Метод реалізує схему BFGS. Даний підхід враховує більшість особливостей процесу, що 
дозволяє значно підвищити завадозахищеність приймачів GPS сигналів. 

Ключові слова: придушення, завада, приймач, BFGS-алгоритм, супутникові навігаційні сигнали 
 
Герасименко К. В. Усовершенствованный BFGS-алгоритм подавления помех в современных 

навигационных спутниковых системах. В работе предложен подход к подавлению помех спутниковым 
радионавигационным сигналам, основанный на идее алгоритма сложения сигналов от четырех излучателей с 
амплитудами и фазами такими, чтобы сформировать ноль пространственной диаграммы направленности в 
сторону источника сигнала помехи. Метод реализует схему BFGS. Данный подход учитывает большинство 
особенностей процесса, что позволяет значительно повысить помехозащищенность приемников GPS сигналов. 

Ключевые слова: подавление, помеха, приемник, BFGS-алгоритм, спутниковые навигационные сигналы 
 
Herasymenko K. V. Improved interference suppression BFGS-algorithm in modern satellite navigation 

systems. In this paper an approach to the suppression of interference with satellite navigation signals is proposed. This 
approach is based on the idea of the algorithm combining the signals from four radiators with amplitudes and phases 
such as to form a zero spatial pattern in the direction of the interference signal source. Method implements the BFGS 
scheme. This approach takes into account most of the process features that can significantly improve the noise 
immunity of GPS signals receivers. 

Keywords: suppression, interference, receiver, BFGS-algorithm, satellite navigation signals 
 
Вступ. Постановка задачі. В сучасних умовах актуальними є наукові дослідження у 

галузі супутникової навігації, а саме, відносно забезпечення високої ефективності процесу 
завадостійкості на основі апаратних та програмних засобів. На підставі результатів аналізу 
досвіду експлуатації та розвитку цивільної авіації [1...5] встановлено, що в сучасних умовах 
зросли вимоги до безпеки польотів. Однією з важливих частин загальної проблеми безпеки 
польотів є підвищення ефективності системи навігаційного забезпечення польотів у процесі 
експлуатації та модернізації. В технічному плані система оснащена сучасними 
радіолокаційними, навігаційними, обчислювальними та іншими засобами, які вимагають 
своєчасної модернізації. Це пов'язано з постійним ростом інтенсивності польотів, а також із 
процесом відпрацювання ресурсу і моральним старінням, обумовленим бурхливим розвитком 
інформаційних технологій. Так за даними ICAO складність управління повітряним рухом з 
2009 р. до 2013 р. збільшилась на 8-11 %. В комплектуючих пристроях системи у середньому 
за рік експлуатації відпрацьовується від 5 % до 25 % ресурсних показників, а моральне 
старіння за той же період складає до 35 % [6..8]. 

Забезпечення завадостійкості приймачів супутникових радіонавігаційних сигналів на 
основі модернізації апаратних та програмних засобів вимагає наступних характеристик 
антенної системи: 

1)  коефіцієнт еліптичності антен повинен бути не більше 2; 
2)  діаграма спрямованості антен повинна забезпечувати одночасний прийом сигналів на 

заданих частотах у верхній півсфері в секторі кутів місця від 5°до 175°; 
3)  коефіцієнт підсилення випромінювачів антен (щодо ізотропного випромінювача із 

круговою поляризацією)  не менш: 
–  2 дБ для кута місця 90° (у зеніті); 
–  0 дБ для кутів місця (у вертикальній площині) від 50° до 90°; 
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–  мінус 4,0 дБ для кутів місця (у вертикальній площині) від 15° до 50°; 
–  мінус 7 дБ для кутів місця від 5° до 15°.  

Таким чином, в умовах стрімкого розвитку галузі супутникової навігації загалом та 
якості передачі сигналів зокрема, актуальним є наукове завдання удосконалення існуючих та 
розробки нових моделей та методів придушення завад супутниковим навігаційним сигналам, 
вирішенню цього завдання і присвячена дана стаття. 

 
Просторово-часові методи підвищення завадостійкості приймачів навігаційної 

супутникової системи. На даний час існує багато методів підвищення завадостійкості, 
таким чином сформувалась загальна теорія адаптивної просторово-часової фільтрації, на базі 
якої отримані оптимальні алгоритми обробки сигналів з виходів антенної решітки [1...5]. Ці 
алгоритми забезпечують досягнення потенційних характеристик просторової обробки. З 
метою досягнення заданих тактико-технічних характеристик дуже важливим є дослідження 
потенційних характеристик просторових фільтрів залежно від числа і розташування джерел 
перешкод і навігаційних супутників. 

Серед алгоритмів слід виділити наступні [1...5]: 
1. Класичний метод мінімуму вихідної потужності ("нуль на заваду"). У класичному 

антенному компенсаторі перешкод виділяють основну антену, вихід якої містить корисний 
сигнал і завади, і додаткові (компенсаційні) антени, які не повинні містити корисного 
сигналу. Такий компенсатор завад часто використовується в радіолокації як компенсатор 
бічних пелюсток. 

2. Алгоритм оптимальної просторово-часової обробки. За допомогою даного 
алгоритму визначаються параметри λ сигналу St(λ) на основі багатоканального 
спостереження ξt(t) на деякому часовому інтервалі t =1, 푇. 

Вище розглянуті алгоритми придушення завад (АПЗ) в умовах відомої сигнально-
завадової обстановки. На практиці АПЗ повинен самостійно за прийнятою реалізацією 
знаходити найкращі вагові коефіцієнти, тобто, адаптуватися до невідомої сигнально-
завадової обстановки. Алгоритми підстроювання вагових коефіцієнтів називають 
алгоритмами адаптації.  

Алгоритми адаптації можна розділити на прямі і слідкуючі. Прямі алгоритми пов'язані з 
обчисленням кореляційної матриці завад, є оптимальними і забезпечують мінімальний час 
адаптації. Функціонування слідкуючих алгоритмів припускає відносно повільні зміни 
просторово-часової сигнально-завадової обстановки і зазвичай потребують більшого часу на 
адаптацію. 

1. Класичний алгоритм адаптації Ширмана-Уідроу є найвідомішим з алгоритмів 
адаптації, але має занадто великий час збіжності. 

2. Алгоритм адаптації з нормуванням. Найпростіший спосіб істотно зменшити час 
адаптації – застосувати нормування прийнятих відліків за потужністю. 

3. Оптимальний неслідкуючий алгоритм. Дуже проста модель цього алгоритму може 
адекватно описувати режим захоплення або "супроводу", якщо просторово-часовий алгоритм 
буде оптимальним, тобто швидким, і забезпечить захоплення на зазначеному інтервалі. 

4. Алгоритм із розділенням просторового і часового операторів, в якому вся 
структура розпадається на просторовий і часовий фільтри. 

Але як показали проведені дослідження, перераховані алгоритми не справляються з 
поставленою задачею завадопридушення в повній мірі. Деякі виконують свою задачу занадто 
повільно, деякі швидко, але неякісно, що недопустимо з урахуванням все зростаючої 
загальної проблеми безпеки польотів. Також слід мати на увазі багато факторів, що 
зменшують коефіцієнт придушення, серед яких основними є: 

• рівень внутрішнього шуму; 
• неідентичність частотних характеристик каналів прийому; 
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• міжканальна часова затримка поширення по розкриву антенної решітки; 
• неідентичність поляризаційних характеристик антен; 
• нелінійні спотворення в трактах обробки. 

 
Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних 

супутникових системах. Алгоритм придушення завади реалізує цифрову адаптивну 
чотирьохелементну антенну решітку з такою діаграмою спрямованості, щоб її нулі були 
орієнтовані убік джерел сигналів завади. Передбачається, що нулі просторової діаграми 
спрямованості будуть глибиною не менш 40 дБ, що буде відповідати придушенню сигналів 
завади до аналогічного рівня. Для кожного з частотних діапазонів (L1 або L2) антенна 
решітка складається з чотирьох елементів (Рис. 1,  2), позначених   Ант1 ... Ант4  і 
розташованих по сторонах квадрата на відстані λ/2. Всі випромінювачі мають широку 
діаграму спрямованості і приймають сигнали у верхній півсфері. Для обох діапазонів 
алгоритм придушення однаковий. 

 

Квадр. перетв. 1

Квадр. перетв. 2

Квадр. перетв. 3

Квадр. перетв. 4

Перемножувач 1

Перемножувач 2

Перемножувач 3

Перемножувач 4

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

 
Рис. 1. Множення сигналів випромінювачів на комплексні коефіцієнти 

 
Основна ідея алгоритму – скласти сигнали від чотирьох випромінювачів з амплітудами й 

фазами такими, щоб сформувати нуль просторової діаграми спрямованості убік джерела 
сигналу завади. При цьому алгоритм буде підбирати амплітуди й фази кожного елемента з 
метою зменшення потужності сигналу завади. Амплітуди й фази на кожному елементі 
визначаються множенням сигналу, прийнятого від кожного випромінювача, на комплексний 
ваговий коефіцієнт. Комплексні коефіцієнти підбираються інерційно градієнтним 
квазіньютоновським методом (BFGS). Важливо, що сигнал завади на 0...60 дБ перевищує 
корисні навігаційні сигнали зі супутників. Крім того, супутники й джерела завад рознесені в 
просторі (по кутах). Тому антенна система з діаграмою спрямованості адаптивно змінюваної 
з метою зменшення потужності на сумарному виході (за умовою в основному на виході 
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присутня завада) зможе просторово її придушити. Розрахунки в MatLab це підтверджують. 
При цьому формована діаграма залишить більшу частину корисних сигналів від супутників, 
місце розташування яких не відповідає нулям діаграми спрямованості. Це дасть можливість 
далі визначити координати. 

Перемножувач 1

Перемножувач 2

Перемножувач 3

Перемножувач 4

Суматор 1
Рег істр зсуву 1

Суматор 2

Вихід

 
Рис. 2. Обчислення цільової функції 

 
На Рис. 1, 2 сигнали з виходів чотирьох антенних випромінювачів після високочастотних 

блоків, що містять підсилювачі, змішувачі, фільтри тощо (позначені ВЧ на Рис.1), 
перетворюються в аналогові сигнали зі смугою порядку 15МГц.  

Далі сигнал від кожного випромінювача оцифровується в АЦП, на виході кожного 
виходить 13-розрядний двійковий код з частотою проходження 81,25 МГц. Потім сигнал в 
кожному каналі розкладається на квадратурні складові I і Q (також 13-розрядні з частотою 
паралельного слідування 81.25 МГц). 

Квадратурні складові сигналів позначені I1 Q1, I2 Q2, I3 Q3 та I4 Q4,  відповідно. Ці 
сигнали використовуються далі як для формування сумарного сигналу на виході 
придушувача, так і для роботи алгоритму адаптивного придушення. На Рис. 1, 2 квадратурні 
складові сигнали використовуються для обчислення цільової функції objfun. При цьому 
алгоритм буде прагнути зменшити цю цільову функцію, відповідно зменшивши потужність 
завади. 

 
Ефективність роботи алгоритму завадопридушення на основі методу BFGS, методу 

сполучених градієнтів, методу найшвидшого спуску. У рамках дослідження перевірені 
ефективність і швидкість роботи алгоритму завадопридушення на основі методу BFGS, 
методу сполучених градієнтів, методу найшвидшого спуску. 

Порівняння швидкості роботи алгоритмів показане в Табл. 1...3. Метод сполучених 
градієнтів показує більш високу швидкість оптимізації, ніж метод BFGS, забезпечуючи після 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2014.  – №3 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 79 

30-40 ітерацій придушення не гірше 40 дБ. Метод найшвидшого спуску по швидкості лише 
трохи уступає методу сполучених градієнтів, але для випадку однієї й двох завад здатний 
досягти меншого рівня придушення завад. Таким чином, для завадопридушення 
рекомендується використовувати метод сполучених градієнтів. Зроблено висновок про те, 
що метод найшвидшого спуска використовує для рішення завдання оптимізації значення 
градієнта тільки на поточному кроці. 

 
Ефективність роботи алгоритмів завадопридушення для однієї завади       Табл. 1 

 
Метод BFGS 

Метод сполучених 
градієнтів 

Метод найшвидшого 
спуску 

Досягнення рівня 
придушення в 40 дБ, 
ітерацій 

180-200 20-30 30-40 

Досягнення 
максимального рівня 
придушення, 
ітерацій 

300-400 150-200 
40-50 

(максимум менше на 
15 дБ) 

 
 

Ефективність роботи алгоритмів завадопридушення для двох завад       Табл. 2 
 

Метод BFGS 
Метод сполучених 

градієнтів 
Метод найшвидшого 

спуску 
Досягнення рівня 
придушення в 40 дБ, 
ітерацій 

150-200 20-30 30-40 

Досягнення 
максимального рівня 
придушення, 
ітерацій 

200-250 100-150 
40-50 

(максимум менше на 
2-4 дБ) 

 
 

Ефективність роботи алгоритмів завадопридушення для трьох завад         Табл. 3 
 

Метод BFGS 
Метод сполучених 

градієнтів 
Метод найшвидшого 

спуску 
Досягнення 
максимального рівня 
придушення, 
ітерацій 

200-250 30-40 
50-60  

(максимум менше на 
2-4 дБ) 

 
Метод BFGS відноситься до методів оптимізації, які засновані на нагромадженні 

інформації про кривизну цільової функції за спостереженнями за зміною градієнта. Метод 
враховує квадратичний характер цільової функції, і за рахунок цього в багатьох завданнях 
оптимізації є більш ефективним, ніж метод найшвидшого спуску. Недолік цього методу при 
його апаратної реалізації – обчислення Hessian з розмірністю [6×6]. У методі сполученого 
градієнта (Флетчера-Рівса) будується послідовність напрямків пошуку, що є лінійними 
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комбінаціями поточного напрямку й попередніх напрямків, причому таких, щоб зробити 
напрямки пошуку сполученими. При цьому для обчислення нового напрямку пошуку 
використовуються тільки поточні й передостанній градієнти. Для деяких завдань оптимізації 
метод сполучених градієнтів більш ефективний, ніж метод BFGS.  

 
Висновки. Перевірена працездатність алгоритму з реальною антенною системою. Для 

цього на антенну решітку в програмі, що реалізує електродинамічний розрахунок антени, 
подається плоска хвиля на частоті 1600,5 МГц із правою круговою поляризацією й 
площиною поляризації паралельної антенної решітки (нормальне падіння хвилі).  

Для антен 1...4 розраховується амплітуда й фаза прийнятих сигналів. Ці дані 
переносяться в Matlab, де методом сполучених градієнтів розраховується необхідне значення 
коефіцієнтів. З урахуванням отриманих коефіцієнтів розраховується діаграма спрямованості 
решітки з антен 1...4. Видно, що отримані в результаті оптимізації коефіцієнти дозволяють 
отримати придушення завади не гірше 50 дБ. 
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ  
МЕРЕЖ В ЯКОСТІ НОВОГО ПІДХОДУ ДО ОБРОБКИ СИГНАЛІВ  

 
Лукін В. Є. Аналіз використання технології штучних нейронних мереж в якості нового підходу 

до обробки сигналів. В роботі надано аналіз застосування штучних нейронних мереж для аналізу й обробки 
даних, отриманих в ході дослідження, експерименту або при моніторингу технологічних процесів, калібрування 
і подальшого процесу обробки даних біосенсорів, схильних до зміни з часом, а, також для вирішення 
практичних завдань: розпізнавання образів (процес зберігання інформації як образів, використання образів), 
виконання прогнозів, оптимізації, асоціативній пам'яті. 

Ключові слова: штучні нейронні мережі, інтелектуальні системи, обробка сигналів, розпізнавання образів, 
виконання прогнозів, оптимізація, асоціативна пам'ять, управління, біологічний нейрон, штучний нейрон.  

 
Лукин В. Е. Анализ использования технологии искусственных нейронных сетей в качестве нового 

подхода к обработке сигналов. В работе дан обзор применения искусственных нейронных сетей для анализа и 
обработки данных, полученных в ходе исследования, эксперимента, или при мониторинге технологических 
процессов. А также данных, полученных в ходе калибровки и процесса обработки информации от биосенсоров, 
склонных к изменениям параметров во времени.  Кроме того, рассмотрены применения для решения 
практических задач: распознавания образов (процесс сохранения информации как образов, использования 
образов), прогнозирования и оптимизации, ассоциативной памяти. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, интеллектуальные системы, обработка сигналов,  
распознавание образов,  прогнозирование, оптимизация, биологический нейрон, искусственный нейрон  

 
Lukin V. Ye. Analysis of using of artificial neuron networks technology as a new approach to signal 

processing. The paper presents a review of the application of artificial neuron networks for analyzing and processing of 
data obtained during the study, experiment, or the monitoring of technology processes. And also of the data, obtained 
during calibration and processing information from the biosensor prone to changes in the parameters over time. In 
addition, the applications to solve practical problems: images recognition (the process of storing information as images, 
the use of images), forecasting and optimization, associative memories are considered. 

Keywords: artificial neuron networks, intelligent systems, signal processing, images recognition, forecasting, 
optimization, biological neuron, artificial neuron 

 
Вступ. Актуальність теми. Інтелектуальні системи на основі штучних нейронних мереж 

дозволяють з успіхом вирішувати проблеми розпізнавання образів, виконання прогнозів, 
оптимізації, асоціативній пам'яті і керування. Традиційні підходи до вирішення цих проблем 
не завжди дають необхідну гнучкість і багато програм виграють від використання 
нейромереж. Штучні нейронні мережі (ШНМ) є електронними моделями нейронної 
структури мозку, який, головним чином, вчиться на досвіді. Природний аналог доводить, що 
безліч проблем, що не піддаються вирішенню традиційними комп'ютерами, можуть бути 
ефективно вирішені за допомогою нейромереж. 

Тривалий період еволюції додав мозку людини багато якостей, відсутніх у сучасних 
комп'ютерах з архітектурою фон Неймана. До них відносяться:  розподілене представлення 
інформації та паралельні обчислення;  здатність до навчання і узагальнення;  адаптивність;  
толерантність до помилок;   низьке енергоспоживання. 

Прилади, побудовані на принципах біологічних нейронів, мають перераховані 
характеристики, які можна вважати суттєвим досягненням в індустрії обробки даних. 

Досягнення в галузі нейрофізіології дають початкове розуміння механізму природного 
мислення, де збереження інформації відбувається у вигляді складних образів. Процес 
зберігання інформації як образів, використання образів і вирішення поставленої проблеми 
визначають нову галузь в обробці даних, яка, не використовуючи традиційного 
програмування, забезпечує створення паралельних мереж та їх навчання. У лексиконі 
розробників та користувачів нейромереж присутні слова, відмінні від традиційної обробки 
даних, зокрема, "вести себе", "реагувати", "самоорганізовуватися", "навчати", 
"узагальнювати" та "забувати". 
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Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню людського мозку – тисячі років. З появою 
сучасної електроніки, почалися спроби апаратного відтворення процесу мислення. Перший 
крок був зроблений в 1943 р. з виходом статті нейрофізіолога Уоррена Маккалоха (Warren 
McCulloch) і математика Уолтера Піттса (Walter Pitts) про роботу штучних нейронів і 
представлення моделі нейронної мережі на електричних схемах. 

1949 р. – Опублікована книга Дональда Хебба (Donald Hebb) "Організація поведінки", де 
досліджено проблематика налаштування синоптичних зв'язків між нейронами. 

1950-і рр. – з'являються програмні моделі штучних нейромереж. Перші роботи 
проведено Натаніель Рочестером (Nathanial Rochester) з дослідної лабораторії IBM. І хоча 
подальші реалізації були успішними, ця модель зазнала невдачі, оскільки бурхливе 
зростання традиційних обчислень залишило у затінку нейронні дослідження. 

1956 р. – Дартмутський дослідний інститут штучного інтелекту забезпечив підйом 
штучного інтелекту, зокрема, нейронних мереж. Стимулювання досліджень штучного 
інтелекту розділилося на два напрямки: промислові застосування систем штучного інтелекту 
(експертні системи) та моделювання мозку. 

1958 р. – Джон фон Нейман (John fon Neumann) запропонував імітацію простих функцій 
нейронів з використанням вакуумних трубок. 

1959 р. – Бернард Відров (Bernard Widrow) і Марсіан Хофф (Marcian Hoff) розробили 
моделі ADALINE і MADALINE (Множинні Адаптивні Лінійні Елементи (Multiple ADAptive 
LINear Elements)). MADALINE діяла, як адаптивний фільтр, що усуває відлуння на 
телефонних лініях. Ця нейромережа досі в комерційному використанні. 

Нейробіолог Френк Розенблатт (Frank Rosenblatt) почав роботу над перцептроном. 
Одношаровий перцептрон був побудований апаратно і вважається класичною 
нейромережею. Тоді перцептрон використовувався для класифікації вхідних сигналів у один 
з двох класів. На жаль, одношаровий перцептрон був обмеженим і зазнав критики у 1969 р., у 
книзі Марвіна Мінскі (Marvin Minsky) і Сеймура Пейперта (Seymour Papert) "Перцептрони". 

Ранні успіхи, сприяли перебільшенню потенціалу нейронних мереж, зокрема в світлі 
обмеженої на ті часи електроніки. Надмірні сподівання в академічному та технічному світі 
заразили загальну літературу цього часу. Побоювання, що ефект "мислячої машини" 
відіб'ється на людині весь час підігрівалися письменниками, зокрема, серія книг Азімова про 
роботів показала наслідки на моральних цінностях людини у разі можливості 
інтелектуальних роботів виконувати функції людини. 

Ці побоювання, об'єднані з невиконаними обіцянками, викликали безліч розчарувань 
фахівців, поставили під критиці дослідження нейронних мереж. Результатом було 
припинення фінансування. Період спаду продовжувався до 80-х років. 

1982 р. – до відродження інтересу призвело кілька подій. Джон Хопфілд (John Hopfield) 
представив статтю в національну Академію Наук США. Підхід Хопфілда показав 
можливості моделювання нейронних мереж на принципі нової архітектури. 

У той же час у Кіото (Японія) відбулася Об'єднана американо-японська конференція по 
нейронних мережах, які оголосили досягненням п'ятої генерації. Американські періодичні 
видання підняли цю історію, акцентуючи, що США можуть залишитися позаду, що привело 
до зростання фінансування в галузі нейромереж. 

З 1985 р. Американський Інститут Фізики розпочав щорічні зустрічі – "Нейронні мережі 
для обчислень".  У 1989 р. на зустрічі "Нейронні мережі для оборони" Бернард Відров 
повідомив аудиторії про початок четвертої світової війни, де полем бою є світові ринки та 
виробництва.  У 1990 р. Департамент програм інноваційних досліджень захисту малого 
бізнесу назвав 16 основних і 13 додаткових тем, де можливе використання нейронних мереж. 

Сьогодні, обговорення нейронних мереж відбуваються скрізь. На даний час більшість 
розробок нейронних мереж принципово працюють, але можуть існувати процесорні 
обмеження. Дослідження спрямовані на програмні та апаратні реалізації нейромереж. 
Компанії працюють над створенням трьох типів нейрочіпів: цифрових, аналогових та 
оптичних, що обіцяють бути хвилею близького майбутнього. 
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Аналогія с мозком. Точна робота мозку людини – все ще таємниця. Проте деякі аспекти 
цього дивовижного процесора відомі. Базовим елементом мозку людини є специфічні 
клітини, відомі як нейрони, здатні запам'ятовувати, думати і застосовувати попередній досвід 
до кожної дії, що відрізняє їх від інших клітин тіла. 

Кора головного мозку людини є плоскою, утвореної з нейронів поверхнею, товщиною 
від 2 до 3 мм площею близько 2200 см2, що вдвічі перевищує площу поверхні стандартної 
клавіатури. Кора головного мозку містить близько 1011 нейронів,  що приблизно дорівнює 
числу зірок Чумацького шляху. Кожен нейрон зв'язаний з 103 – 104 іншими нейронами. У 
цілому мозок людини має приблизно від 1014 до 1015 взаємозв'язків. 

Сила людського розуму залежить від числа базових компонент, різноманіття з'єднань 
між ними, а також від генетичного програмування і навчання. 

Індивідуальний нейрон є складним, має свої складові, підсистеми та механізми 
управління і передає інформацію через велику кількість електрохімічних зв'язків. Налічують 
близько сотні різних класів нейронів. Разом нейрони та з'єднання між ними формують 
недвійковий, нестійкий і несинхронний процес, що відрізняється від процесу обчислень 
традиційних комп'ютерів. Штучні нейромережі моделюють лише найголовніші елементи 
складного мозку, що надихає науковців та розробників до нових шляхів вирішення 
проблеми. 
 

Біологічний нейрон. Нейрон (нервова клітка) складається з тіла клітини - соми (soma), і 
двох типів зовнішніх деревоподібних відгалужень: аксона (axon) і дендритів (dendrites). Тіло 
клітини містить ядро (nucleus), де знаходиться інформація про властивості нейрона, і плазму, 
яка проводить необхідні для нейрона матеріали (Рис. 1). Нейрон отримує сигнали (імпульси) 
від інших нейронів через дендрити (приймача) і передає сигнали, згенеровані тілом клітки, 
вздовж аксона (передавач), що наприкінці розгалужується на волокна (strands). На 
закінченнях волокон знаходяться синапси (synapses). 

 

 
Рис. 1. Схема біологічного нейрона 

 
Синапс є функціональним вузлом між двома нейронами (волокно аксона одного нейрона 

і дендрит іншого). Коли імпульс досягає синаптичного закінчення, виробляються хімічні 
речовини, звані нейротрансмітерами. Нейротрансмітери проходять через синаптичну щілину, 
і в залежності від типу синапсу, збуджуючи або гальмуючи здатність нейрона-приймача 
генерувати електричні імпульси. Результативність синапсу налаштовується сигналами які 
через нього проходять, тому синапси навчаються в залежності від активності процесів, у 
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яких вони беруть участь. Нейрони взаємодіють за допомогою короткої серії імпульсів. 
Повідомлення передається за допомогою частотно-імпульсної модуляції. 

Останні експериментальні дослідження доводять, що біологічні нейрони структурно 
складніше, ніж спрощене пояснення існуючих штучних нейронів, які є елементами сучасних 
штучних нейронних мереж. Оскільки нейрофізіологія надає науковцям розширене розуміння 
дії нейронів, а технологія обчислень постійно вдосконалюється, розробники мереж мають 
необмежений простір для поліпшення моделей біологічного мозку.  
 

Штучний нейрон. Базовий модуль нейронних мереж – штучний нейрон моделює 
основні функції природного нейрона (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Базовий штучний нейрон 

 
Вхідні сигнали xn зважені ваговими коефіцієнтами з'єднання wn складаються, проходять 

через передатну функцію, генерують результат і виводяться. 
У наявних зараз пакетах програм штучні нейрони називаються "елементами обробки" і 

мають більше можливостей, ніж простий штучний нейрон, описаний вище. На Рис. 3 
зображена детальна схема спрощеного штучного нейрона. 

 

 
Рис. 3. Модель нейрона 

 
Модифіковані входи передаються на функцію сумування, яка переважно тільки 

підсумовує твори. Можна вибрати різні операції, такі як середнє арифметичне, найбільше, 
найменше, OR, AND тощо, що виробляють різні значення. Більшість комерційних програм 
дозволяють інженерам-програмістам створювати власні функції суматора за допомогою 
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підпрограм, закодованих на мові високого рівня [1, 2]. Іноді функція підсумовування 
ускладнюється додаванням функції активації, роздільної функції підсумовування діяти в часі. 

У будь-якому з цих випадків, вихід функції підсумовування проходить через 
передавальну функцію на вихід (0 або 1,   –1 або 1, або яке-небудь інше число) за допомогою 
певного алгоритму. В існуючих нейромережах в якості передатних функцій можуть бути 
використані сигмоїда, синус, гіперболічний тангенс та ін. Приклад того, як працює передатна 
функція показаний на (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Сігмоідная передатна функція 

 
Всі штучні нейромережі конструюються з базового блоку – штучного нейрона. Існуючі 

різноманітності і відмінності, є підставою для мистецтва талановитих розробників при 
реалізації ефективних нейромереж. 
 

Штучні нейронні мережі. Інша частина створення і використання нейромереж 
стосується великої кількості зв'язків, що пов'язують окремі нейрони. Групування у мозку 
людини відбувається так, що інформація обробляється динамічним, інтерактивним та 
самоорганізовующимся шляхом. Біологічні нейронні мережі створені у тривимірному 
просторі з мікроскопічних компонентів і здатні до різноманітних сполук, а для створеної 
людиною мережі існують фізичні обмеження. 

Існуючі на даний час, нейромережі є групуванням штучних нейронів, у вигляді з'єднаних 
між собою прошарків. На (Рис. 5) показано типова структура штучних нейромереж.  

 
Рис. 5. Діаграма простої нейронної мережі 

 
Хоча існують мережі, які містять лише один шар, або навіть один елемент, більшість 

реалізацій використовують мережі, що містять як мінімум три типи прошарків: вхідний, 
прихований та вихідний. Шар вхідних нейронів отримує дані або з вхідних файлів, або 
безпосередньо з електронних датчиків. Вихідний прошарок пересилає інформацію 
безпосередньо в зовнішнє середовище, до вторинного комп'ютерного процесу, або до іншого 
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пристрою. Між цими двома шарами може бути кілька прихованих шарів, що містять багато 
різноманітно пов'язаних нейронів. Входи і виходи кожного з прихованих нейронів з'єднані з 
іншими нейронами. 

Напрямок зв'язку від одного нейрона до іншого є важливим аспектом нейромереж. У 
більшості мереж кожен нейрон прихованого шару отримує сигнали від всіх нейронів 
попереднього шару і звичайно від нейронів вхідного прошарку. Після виконання операцій 
над сигналами, нейрон передає свій вихід всіх нейронів наступних шарів, забезпечуючи 
передачу сигналу вперед (feedforward) на вихід. 

При зворотньому зв'язку, вихід нейронів прошарку направляється до нейронів 
попереднього шару (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема з'єднання між нейронами простої нейронної мережі 

 
Вид з'єднання між нейронами має великий вплив на роботу мережі [3]. Більшість пакетів 

програмних реалізацій нейронних мереж дозволяють користувачеві додавати, віднімати і 
керувати з'єднаннями як завгодно. Постійно кориговані параметри зв'язку можна зробити як 
збудливими так і гальмівними. 
 

Навчання штучної нейронної мережі. Фундаментальною властивістю мозку є здатність 
до навчання. Процес навчання може розглядатися як визначення архітектури мережі і 
налаштування ваг зв'язків для ефективного виконання спеціального завдання. Нейромережа 
налаштовує ваги зв'язків під наявну навчальну множину. 

Для процесу навчання необхідно мати модель зовнішнього середовища, в якій 
функціонує нейронна мережа – потрібну для вирішення задачі інформацію. По-друге, 
необхідно визначити, як налаштовуються ваги зв'язків мережі [4...6]. Алгоритм навчання 
означає процедуру, в якій використовуються правила навчання для настроювання ваг. 

Існують три види навчання: "з вчителем", "без вчителя" (самонавчання) і змішане. У 
першому випадку нейромережа має в своєму розпорядженні правильні відповіді (виходи 
мережі) на кожен вхідний приклад. Ваги налаштовуються так, щоб мережа виробляла 
відповіді близькі до відомих правильних відповідей. Навчання без вчителя не вимагає знання 
правильних відповідей на кожний приклад навчальної вибірки. У цьому випадку 
використовується внутрішня структура даних та кореляція між зразками в навчальній 
множині для розподілу зразків за категоріями. При змішаному навчанні частина ваг 
визначається за допомогою навчання з учителем, у той час як інша визначається за 
допомогою самонавчання. 
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           Застосування нейромереж для вирішення практичних завдань. 
Класифікація образів. Завдання полягає у визначенні приналежності вхідного образу 

(наприклад, мовного сигналу чи рукописного символу), представленого вектором ознак до 
одного чи декількох попередньо визначеним класам. До відомих додатків ставляться 
розпізнавання букв, розпізнавання мови, класифікація сигналу електрокардіограми, 
класифікація клітин крові. 

Кластеризація / категоризація. При вирішенні задачі кластеризації, навчальна множина 
не має міток класів. Алгоритм кластеризації заснований на подобі образів і розміщує схожі 
образи в один кластер. Відомі випадки застосування кластеризації для отримання знань, 
стиснення даних і дослідження властивостей даних. 

Апроксимація функцій. Припустимо,  є навчальна вибірка ((x1, y1), (x2, y2 )..., (xn, yn)) 
(пари даних вхід-вихід), яка генерується невідомою функцією F, спотвореної шумом. 
Завдання апроксимації полягає в знаходженні невідомої функції F. Апроксимація функцій 
необхідна при рішенні численних інженерних і наукових задач моделювання. 

Передбачення/прогноз. Нехай задані n дискретних відліків {y(t1), y(t2), ..., y(tn)} у 
послідовні моменти часу t1, t2,..., tn. Завдання полягає в передбаченні значення y t(n +1) в 
наступний момент часу t(n+1). Передбачення/прогноз мають велике значення для прийняття 
рішень у бізнесі, науці і техніці (передбачення цін на фондовій біржі, прогноз погоди). 

Оптимізація. Численні проблеми в математиці, статистиці, техніці, науці, медицині та 
економіці можуть розглядатися як проблеми оптимізації. Завданням алгоритму оптимізації є 
знаходження такого рішення, яке задовольняє системі обмежень і максимізує чи мінімізує 
цільову функцію. 

Пам'ять, що адресується за змістом (асоціативна пам’ять. У традиційних 
комп'ютерах звертання до пам'яті доступно тільки за допомогою адреси, не залежного від 
змісту пам'яті. Більш того, якщо допущена помилка в обчисленні адреси, то може бути 
знайдена зовсім інша інформація. Асоціативна пам'ять або пам'ять, що адресується за 
змістом, доступна за вказівкою заданого змісту. Вміст пам'яті може бути викликано навіть 
по частковому входу чи в ушкодженому змісті. Асоціативна пам'ять може бути використана 
в мультимедійних інформаційних базах даних. 

Управління. Розглянемо динамічну систему, задану сукупністю {u (t), y (t)}, де u(t) – 
вхідний керуючий вплив, а y(t) – вихід системи в момент часу t. У системах управління з 
еталонною моделлю метою управління є розрахунок такого вхідного впливу u(t), при якому 
система діє по бажаної траєкторії, заданої еталонною моделлю. Прикладом є оптимальне 
керування двигуном. 

Застосування інтелектуальних навчальних систем (ІНС) для вирішення ряду наукових і 
практичних завдань в даний час відбувається зі зростаючою інтенсивністю. Причина 
популярності даного підходу обумовлена тим, що ІНС є ефективним методом моделювання 
процесів, що відбуваються в нервовій системі, хоча триваючі дослідження показують, що 
такий підхід занадто спрощений [2]. Більш важливим чинником широкого застосування ІНС 
є те, що даний підхід представляє потужний і відносно простий метод у вирішенні задач 
розпізнавання образів, інтерполяції n-мірних функцій і передбачення часових рядів. 
Існування безлічі топологій нейронних мереж і алгоритмів навчання дозволяє легко 
адаптувати даний інструмент для вирішення величезної кількості завдань і перш за все, як 
було показано в огляді, для аналізу й обробки даних, отриманих в ході дослідження, 
експерименту або при моніторингу технологічних процесів. 

Так, для сучасних методів аналізу актуальною є проблема скорочення часу проведення 
аналітичної процедури та кількості використовуваних реагентів при збереженні необхідної 
точності і чутливості методу. Беручи до уваги, що сигнали сенсорів, які виробляють 
моніторинг (для біосенсорів цей ефект може бути виражений найбільш виразно), схильні до 
зміни з часом, внаслідок процесів, що відбуваються в рецепторному елементі, а також у 
зв'язку зі зміною параметрів навколишнього середовища, важливим є періодичне виконання 
калібрування для підтримки параметрів вимірювальної системи в робочому діапазоні. 
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Одним з можливих варіантів вирішення цієї задачі є спрощення, з точки зору користувача, 
процедури калібрування і подальшого процесу обробки даних, яке може бути досягнуто за 
допомогою ШНМ. Аналіз літературних даних показує, що для вирішення подібних завдань 
в даний час достатньо ефективно може бути використана технологія ШНМ. Згадані вище 
завдання, а також питання пошуку оптимальних схем застосування ШНМ в 
багатокомпонентному аналізі актуальні для підвищення ефективності аналізу. 

 
Висновки. Розробка комп'ютерних засобів обробки сигналу дозволяє створювати 

сучасні біосенсорні системи, здатні оперативно виконувати поставлені завдання. 
Найчастіше сигнали біосенсорів мають складний характер залежності від часу і 

концентрацій досліджуваної речовини, що вимагає застосування спеціальних методів їх 
обробки. Перспективним напрямком є вивчення можливості застосування для цих цілей 
ШНМ, що дозволяють вирішувати слабо формалізуємі і неформалізуємі задачі, пов'язані з 
необхідністю включення в алгоритм вирішення завдань процесу навчання на реальному 
експериментальному матеріалі [1]. У першу чергу до таких завдань відносяться завдання 
апроксимації функцій, які приймають дискретну множину значень (задачі розпізнавання 
образів). ШНМ ефективні при вирішенні слабко структурованих задач, де невідома зв'язок 
даних із заданою цільовою функцією. Особливостями самої концепції ШНМ обумовлений і 
інший клас завдань, які ефективно вирішуються з використанням даного підходу. До них 
можна віднести задачі з яскраво вираженим природним паралелізмом, це обробка сигналів. 

Штучні нейронні мережі представляють порівняно новий напрямок у дослідженнях 
штучного інтелекту. ШНМ складаються з множни простих процесорів (нейронів), певним 
чином пов'язаних між собою. Будучи математичними моделями біологічних нейронних 
систем, вони володіють багатьма якостями, які притаманні живому мозку і відсутні в ЕОМ 
з традиційною архітектурою. Серед цих якостей головними є паралелізм роботи і здатність 
до навчання і узагальнення накопичених знань. Розподілене подання інформації робить 
роботу мережі стійкою до пошкоджень. 
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ВИСОКОРІВНЕВИЙ ІНТЕЛЕКТ МЕРЕЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 ПОБУДОВИ МЕРЕЖ  МАЙБУТНЬОГО 
 

Орлов Є. В. Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж  майбутнього. Розглянуті 
питання побудови мереж майбутнього (FN), шляхи та підходи до реалізації інтелектуальних послуг у таких 
мережах. Приведені моделі архітектури та інтелекту мережі FN. Окреслені пріоритетні напрямки та основні 
завдання створення мереж майбутнього. 
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Вступ. На сьогодні швидкими темпами розвиваються та отримують широке 
розповсюдження нові послуги зв’язку, покращується якість традиційних послуг. При цьому, 
для реалізації різноманітних послуг необхідний відповідний розвиток мереж зв’язку, їх 
системи управління та транспортної інфраструктури. 

Завданням мережі наступного покоління (NGN) є прагнення розмістити всі типи послуг 
у неоднорідних мережах доступу [1], що мають чотирьохрівневу архітектуру, яка містить 
рівень доступу, транспортний рівень, рівень управління та прикладний/сервісний рівень [2]. 
Фахівці називають NGN з інтелектом мережею майбутнього покоління FN (Future Networks). 
За деякими дослідженнями сьогодення можна припустити, що базуватися FN буде на 
концепції IP-мультимедійної підсистеми IMS (IP Mulimedia Subsystem). Саме розвиток у 
напрямку IMS вважається найбільш ймовірним як для операторів та провайдерів 
телекомунікацій, так і для виробників  обладнання та програмного забезпечення.  

На даний час деякі розробники пропонують реалізувати інтелект мережі, як частину 
прикладного/сервісного рівня архітектури NGN. Згодом передбачається, що мережа не 
тільки буде забезпечувати споживачів дружніми інтерфейсами для створення послуг, які їм 
потрібні, але передбачається, що вона буде інтелектуально управляти послугами, які 
розробили оператори телекомунікацій чи які запропоновано споживачами. Отже, інтелект 
мережі можна реалізувати як незалежний рівень існуючої архітектури NGN [3]. П’ятирівнева 
мережа, це саме те, що пропонується називати FN. 

 

Високорівневий інтелект майбутньої мережі. У мережі FN, яка бере на себе функцію 
реального об’єкту (особи) під час сеансу зв’язку, встановлюється віртуальний об’єкт. Цей 
віртуальний об’єкт прийнято йменувати секретарем реального об’єкту. Припустимо, що 
віртуальний об’єкт має теж самі інтелектуальні властивості, як і реальний, а саме, 
віртуальний об’єкт здатний: розпізнавати існуючу проблему; аналізувати та встановлювати 
проблему; прогнозувати виникаючу проблему; висловлювати свою думку; говорити 
загальнодоступною мовою; вивчати нове, як це звичайно робить реальний об’єкт. 

Віртуальний об’єкт цілком відображає особистий комунікативний профіль реального 
об’єкту з погляду особистої інформації, існуючого статусу зв’язку та соціальних відносин 
реальної особи з іншими людьми [4]. 
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На Рис. 1 показані віртуальні об’єкти в FN. На цьому рисунку викликаючий абонент і 
викликуваний абонент та його помічник (абонента, якого викликають), є реальними 
споживачами мережі. Вони у мережі мають віртуальних секретарів, що є, відповідно, 
віртуальним викликаючим абонентом, віртуальним викликуваним абонентом та його 
віртуальним помічником (абонента, якого викликають). 

 

 
 
 

Рис. 1. Високорівнева модель інтелекту мережі майбутнього покоління 
 

Кожен реальний споживач часто розмовляє зі своїм віртуальним партнером, при цьому, 
проводиться відновлення бази даних віртуального споживача щоразу, коли віртуальний 
споживач взаємодіє з мережею. 

Ініціюючи послугу, викликаючий об’єкт спочатку з’єднується з віртуальним 
викликуваним об’єктом. Віртуальний викликаючий об’єкт обговорює з віртуальним 
викликуваним об’єктом, чи зможе він взяти участь у наданні послуги. Якщо викликуваний 
об’єкт технічно доступний, тобто в нього є відповідний термінал, якій вільний у потрібний 
час, між викликаючим і викликуваним абонентом буде успішно встановлений зв’язок. 
Однак, якщо віртуальний викликуваний об’єкт виявляє, що викликуваний об’єкт не 
доступний з погляду необхідного способу встановлення зв’язку і необхідного часу відповіді, 
тоді далі він розшукує соціально зв’язаних з ним об’єктів для виявлення того, чи є інші 
об’єкти, які зможуть забезпечити послугу. Після того, як віртуальний викликуваний об’єкт 
знаходить відповідного віртуального помічника викликуваного об’єкту, він дозволяє 
віртуальному помічнику викликуваного об’єкту виконати послугу після успішних 
переговорів. Таким чином, буде встановлене з’єднання між віртуальним викликаючим 
об’єктом та віртуальним помічником викликуваного об’єкту. 

Після того, як ці особи завершили всі переговори і пошуки, мережа вказує кінцевому 
викликуваному об’єкту, хто вирішив прийняти послугу і безпосередньо взаємодіяти з 
викликаючим абонентом. У процедурі встановлення з’єднання та під час контакту задіяні 
тільки два реальних об’єкти. Вони є викликаючим та кінцевим викликуваним об’єктами, 
вони відповідають тільки за ініціалізацію послуги і прийом успішної вхідної послуги. Інші 
функції, такі, як пошук і встановлення відповідного з’єднання між двома відповідними 
об’єктами (особами), проводиться інтелектуальною мережею. 

Розглянемо функціональний інтелект майбутньої мережі. Для більш простого 
зображення і реалізації інтелекту мережі з технічної точки зору на Рис. 2 наведено 
функціональну схему інтелекту мережі в горизонтальному представленні архітектури FN. 

Функціональні основні об’єкти наведені в прямокутниках, обведених переривчастою 
лінією. Далі представимо механізм інтелекту з наступним описом його функціональних 
об’єктів та аналізом функції кожного функціонального об’єкту в сеансі надання послуги.  

 

Визначення функціональних об’єктів. Реєстратор поділяє послугу на три частини:  
частина характеристик послуги і відповідні вимоги до послуги;  частина персональної 
інформації викликаючого;  частина персональної інформації викликуваного об’єктів. 
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Рис. 2. Функціональна схема інтелекту мережі майбутнього покоління 
 

Віртуальні персональні профілі (VPP) зберігають персональні профілі зв’язку 
споживача, а саме: поточний статус зв’язку та їхні соціальні відносини. 

Генератор послуги генерує тип послуги, поєднуючи необхідні сервісні характеристики і 
вимоги до кожної характеристики.  

Компаратор послуги порівнює робочі характеристики двох послуг, порівнюючи кожну 
сервісну характеристику цих послуг за рівнем вимог, що характеризуються різними оцінками 
на різних рівнях. 

Пристрій з прийняття рішень, тобто відповідальна особа, яка приймає рішення, вирішує 
негайно надати послугу або почекати інших вказівок від VPPs. 

Сервісна база даних тимчасово зберігає послуги, що не задовольняють вимогам 
негайного надання послуги мережею, й інформацію від VPP щодо відповідних споживачів. 

 

Процедура сеансу послуги. У реєстраторі послуга поділяється на три частини. Частина 
характеристик послуги зберігається в сервері послуг. Частини комунікаційної інформації 
викликаючого і викликуваного об’єктів передаються до VPP викликаючого і викликуваного 
об’єктів, відповідно. Потім генератор послуги буде окремо генерувати “оригінальну 
послугу”, базуючись на статусі зв’язку викликаючого об’єкту і “нову послугу”, базуючись на 
статусі викликуваного об’єкту. 

Як тільки ці послуги готові, компаратор послуги порівнює кожну характеристику 
послуги відповідно до вимог. Якщо “нова послуга” має задовільні сервісні характеристики, 
то пристрій прийняття рішень встановлює успішний сеанс послуги між викликаючим і 
викликуваним об’єктами. Якщо “нова послуга” не може задовольнити вимогам “оригінальної 
послуги”, то пристрій прийняття рішень приймає рішення відповідно до VPP і сервісного 
статусу викликаючого об’єкту. Отже, послуга буде або негайно надана з менш якісними 
характеристиками, або буде надана пізніше за умови змін характеристик викликуваного 
об’єкту, або за умови, що віртуальний викликуваний об’єкт знайде віртуального помічника 
викликуваного об’єкту для надання допомоги послузі. Тобто, реальний зв’язок буде 
встановлений між викликаючим об’єктом і кінцевим викликуваним (викликуваним чи 
помічником викликуваного об’єкту) після цих трьох спроб. 

Існуюча конвергентна NGN тільки створює нові властивості для існуючих базових 
послуг шляхом введення додаткових послуг [5]. Однак вона не може задовольнити всі 
зростаючі вимоги а об’єктів стосовно новобрендових і модних послуг відповідно до власних 
індивідуальних переваг споживачів. Попередньо встановлюють віртуального споживача в FN 
для подальшої його роботи як реального споживача в конкретних ситуаціях. Віртуальний 
споживач може автоматично приймати найбільш прийнятне для реального споживача 
рішення відповідно до VPP реального споживача, що складається з поточного стану рівня 
наданих телекомунікаційних послуг споживачу і соціальним відносинам. Врахування 
соціальних відносин споживача під час забезпечення зв’язком є одним з головних 
особливостей системи персонального зв’язку. Необхідно розробити організовану структуру 
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соціальних відносин між учасниками зв’язку Отже, вибір того, як найбільш успішно 
виконати послугу може бути вирішений мережею відповідно до соціальних відносин 
споживачів і характеристик послуги, таких, як пріоритет і час доставки послуги. 

 

Архітектура мережі наступного покоління. Створення та розвиток телекомунікаційних 
мереж операторів телекомунікацій ґрунтується на використанні сучасних цифрових систем 
комутації, передачі, абонентського доступу (в тому числі безпровідного) тощо. Характерними 
особливостями існуючого стану є: взаємодія між операторами телекомунікацій всіх 
формивласності;   окремі фрагменти мереж будуються із застосуванням технічних засобів різних 
виробників;   співіснування нових цифрових мереж з існуючими аналоговими (протягом певного 
часу);   проблема взаємодії технологічно різних фрагментів мереж та управління цією взаємодією;   
суттєве розширення номенклатури та обсягу телекомунікаційних послуг;   підвищення вимог до 
якості і швидкості надання телекомунікаційних послуг; 

Технічне переоснащення мереж, їх цифровизація з застосуванням сучасних інтелектуальних 
технологій дозволяють створити автоматизовану систему управління телекомунікаційними 
мережами на новому технологічному рівні, що дає можливість краще використовувати ресурси 
телекомунікаційних мереж, зменшити експлуатаційні витрати, в тому числі за рахунок 
зменшення кількості персоналу, покращити якість надання телекомунікаційних послуг і 
розширити їх номенклатуру, підвищити надійність функціонування телекомунікацій мереж.  

Як визначалось, ідея створення інфокомунікаційної мережі буде втілена за допомогою 
концепції інтелектуальної мережі (IN-Intelligent network). Фізична архітектура IN передбачає 
наявність таких компонентів: SSP (Service Switching Point) – вузол комутації послуг, що є 
АТС з відповідною версією програмного забезпечення і що виконує функцію управління 
викликом і функцію комутації послуги; SCP (Service Control Point) – вузол управління 
послугами (контролер послуг), робить можливою роботу з базою даних з транзакцією в 
реальному масштабі часу (РМВ, інтерпретує запити, обробляє дані; SDP (Service Data Point) 
– вузол бази даних послуг, які використовуються програмами з метою забезпечення 
індивідуальності послуги;  IP (Intelligent Peripheral) – інтелектуальні периферійні пристрої, 
що є незалежними від додатків інтелектуальних ресурсів;  SMP (Service Management Point) –
вузол менеджменту послуг, що реалізовує функції адміністративного управління 
споживачами і/або мережною інформацією; SCEP (Service Creation Environment Point) – 
вузол створення послуг, виконує функцію середовища створення послуг і служить для 
розробки, формування і впровадження послуг в пункті їх забезпечення SMP.  

Концепція IN дозволила операторам телекомунікацій значно розширити спектр 
телекомунікаційних послуг, але мала ряд недоліків:  

 номенклатура послуг виявилася повністю залежною від можливостей INAP (Intelligent 
Network Application Protocol)  прикладного протоколу, за допомогою якого реалізуються 
функції інтелектуальних платформ. У разі доопрацювання INAP при додаванні нової послуги 
оператору телекомунікацій була потрібна модернізація всіх мережних вузлів  (SSP  і SCP);  

 складність процесу створення послуг. Відсутність стандартизованого інтерфейсу між 
SCEP і SCP зробило практично неможливою або важко здійснюваною розроблення нових 
телекомунікаційних послуг і модифікації тих, що надаються; 

 неповне дотримання  стандартів IN виробниками обладнання зокрема, низька 
сумісність платформних рішень і вузлів SSP і SСP різних виробників; 

 послуги можна замовити тільки за допомогою спілкування з  комп'ютером;  
 програмно-апаратна платформа IN знаходиться у веденні базового оператора 

телекомунікацій, її ресурси не завжди можуть виділятися третій стороні – постачальникам 
послуг або розробникам останніх;  

 необхідність істотних початкових інвестицій для створення інтелектуальної мережі і 
загальною високою вартістю її інфраструктури. 

З розвитком інфокомунікаційних послуг ідея об’єднання телефонних мереж, мереж 
мобільного зв’язку та Internet знайшла свій розвиток в концепції NGN,  в основу якої був 
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покладений принцип відділення функцій перенесення і комутації, функцій управління 
викликом і функцій управління послугами. 

 

Особливості та принципи управління мережами наступного покоління. Концепція NGN 
багато в чому спирається на технічні рішення, які вже розроблені міжнародними 
організаціями стандартизації. Так, взаємодію серверів у процесі надання послуг 
пропонується здійснювати на базі протоколів, специфікованих IETF (MEGACO), ETSI 
(TIPHON), Форумом 3GPP2 та ін. Для управління послугами використовуються протоколи 
H.323, SIP та підходи, які застосовуються в інтелектуальних мережах зв’язку [6]. 

На Рис. 3 виразно визначена ієрархія мережевої інфраструктури: рівень опорної 
комутації, рівень управління комутацією та передачею інформації, рівень управління 
послугами, рівень доступу [7]. 

SoftSwitch

IOSS
Сервер додатків

Сервер
медіаресурсів

Термінал 3G
Термінал 2G

УАТМАналоговий
телефон LAN

SIP/H.323
телефон

Медіашлюз
доступу

IAD

Шлюз
сигналізації

Транспортний
медіашлюз

Широкосмуговий
доступ 

Мережа
мобільного

зв'язку

Мережа
фіксованого

зв'язку

PSTN

Мережа пакетної комутації
ATM/IP/MPLS

Рівень управління
послугами 

Рівень управління
мережею 

Рівень опорної
комутації 

Рівень доступу

Універсальний
медіашлюз

Універсальний
медіашлюз

PLMN

Мережа 3G

Відео GW

 

Рис. 3. Архітектура мережі NGN 
 

Завдання рівня опорної комутації – комутація з’єднань та прозора передача інформації. 
Рівень управління комутацією та передачею служить для обробки сигнальних команд, 

маршрутизації викликів та управління потоками. Рівень управління послугами містить в собі 
логіку надання послуг і доступу до додатків. Рівень доступу надає широкий набір 
інтерфейсів для підключення до послуг мережі. 

Рівень послуг включає функції управління послугами, включаючи функції профілів 
послуг користувачів; функції підтримки додатків і функції підтримки послуг. 
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Функції управління послугами (service control functions, SCF) включають управління 
ресурсами, функції реєстрації, аутентифікації та авторизації для різних послуг на рівні 
послуг. Вони також можуть включати функції управління медіаресурсами, такими як 
спеціалізовані пристрої і шлюзи на сигнальному рівні. Функції управління послугами 
підтримують профілі послуг користувачів, які об’єднануються у функціональні бази даних. 

Функції адміністративного управління (management functions) забезпечують можливість 
управляти мережею NGN для надання послуг із заданим рівнем якості, безпеки та надійності. 
Ці функції розподіляються децентралізовано за всіма функціональними блоками (FE) і вони 
взаємодіють з функціональними блоками управління мережевими елементами, управління 
мережею та управління послугами.  

Функції адміністративного управління використовуються на транспортному рівні та 
рівні послуг, і для кожного цього рівня вони реалізують наступні завдання: управління 
процесом усунення відмов (Fault Management); управління конфігурацією мережі 
(Configuration Management); управління розрахунками з користувачами і постачальниками 
послуг (Accounting Management); контроль продуктивності мережі (Performance 
Management); забезпечення безпеки роботи мережі (Security Management). 

Деякі аспекти управління послугами розглядаються в роботах В. Стеклова, Л. Беркман та 
ін. Напрацювання в даній сфері зроблені також Є. Штейнбергом. У його роботах увага 
приділяється розподіленим системам управління в інтелектуальних мережах. Проте всі ці 
роботи присвячені вдосконаленню централізованої системи управління (ЦСУ). У на підставі 
моделювання процесів функціонування ЦСУ і децентралізованої системи управління (ДСУ) 
проведений порівняльний аналіз ЦСУ з ДСУ. 

При ЦСУ існує єдиний центр управління, в якому і знаходиться вся необхідна 
інформація та сервісна логіка. При ДСУ передбачено існування окремої інтелектуальної 
надбудови, що є по суті мережею сигналізації. У цю мережу входять декілька центрів 
управління, кожний з яких містить тільки логіку обслуговування і необхідні дані для певного 
класу або декількох класів послуг. 

У сучасних мережах NGN використовується централізована система управління. 
Фрагмент мережі з такою архітектурою представлений на Рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Архітектура мережі з ЦСУ додатковими послугами 
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Інтелектуальна надбудова, яка відповідає за управління додатковими послугами, може 
бути, наприклад, мережа TMN. У неї входить частина Softswitch, що виконує функцію 
комутації послуги SSF і сервер, який виконує в першу чергу функцію обслуговування 
послуги SCF. Передбачається, що існує декілька територіально рознесених районів. 
Управління фрагментом мережі цього району здійснює встановлений Softswitch. Кожен 
район має свою мережу передачі даних і мережу сигналізації. 

При інтенсивності надходження запитів, меншій інтенсивності їх обслуговування на 
сервері, більш якісно функціонує ЦСУ. При інтенсивності надходження заявок, рівній або 
більшій, ніж інтенсивність їх обслуговування на сервері, краще застосовувати ДСУ [8]. 

Базовими концепціями щодо побудови систем управління телекомунікаційними 
мережами різних типів є концепція TMN MSE-T і модель Smart TMN Форуму управління 
телекомунікаціями (TeleManagement Forum – TM Forum). 

Тому, безумовно, система управління мережею наступного покоління повинна повною 
мірою відповідати усім вимогам цих концепцій, тобто: будуватися за ієрархічною 
структурою (рівні елементів мережі, управління елементами мережі, управління мережею) 
згідно концепції TMN на нижчих рівнях ієрархії управління; забезпечувати виконання усієї 
функціональності управління, визначеної в Рекомендації МСЕ-Т M.3400; на вищих рівнях 
ієрархії управління забезпечувати автоматизацію процесів управління діяльністю оператора 
телекомунікацій у відповідності з моделлю ТОМ (Telecom Operаtіons Mаp) форуму TM 
Forum: згідно цієї моделі основні бізнес-процеси оператора (підприємства) телекомунікацій – 
постачальника телекомунікаційних послуг – мають бути організовані у відповідності з 4-
рівневою ієрархією, де на верхньому рівні знаходиться споживач послуг – клієнт, а на 
нижньому – мережна інфраструктура; реалізовувати наскрізне управління, тобто 
забезпечувати можливість контролю над усіма компонентами бізнес-процесу.   
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ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВИХ МАСИВІВ ДАНИХ І АЛГОРИТМИ ЇХ 

РАНЖУВАННЯ ДЛЯ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИГНАЛІВ З ФАЗОРІЗНИЦЕВОЮ 
МОДУЛЯЦІЄЮ ВИСОКОЇ КРАТНОСТІ 

 
Долінський Р. О. Формування вибіркових масивів даних і алгоритми їх ранжування для 

багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією високої кратності. В  статті проведений аналіз 
особливостей рангових методів при умові використання фазорізницевої модуляції високої кратності. Виконано 
дослідження розв`язку задачі мінімізації помилкових тривог за допомогою ранжування. Проведено аналіз 
особливостей використання рангів порівняно з непараметричними перетвореннями інших типів. Розглянуто 
особливості процесу ранжування до та після детектора. Зроблено висновки стосовно доцільності використання 
алгоритмів ранжування в сучасних системах зв’язку та практичного впровадження цих алгоритмів в логічних 
схемах. 

Ключові слова: фазорізницева модуляція, інваріантність, оптимальний прийом, рангові методи, мінімізація 
помилкових тривог, ранжування 

 
Долинский Р. А. Формирование выборочных массивов данных и алгоритмы их ранжирования для 

многопозиционных сигналов с фазоразностной модуляцией высокой кратности. В  статье проведен анализ 
особенностей ранговых методов при условии использования фазоразностной модуляции высокой кратности. 
Выполнено исследование решения задачи минимизации ошибочных тривог с помощью ранжирования. 
Проведен анализ особенностей использования рангов сравнительно с непараметрическими преобразованиями 
других типов. Рассмотрены особенности процесса ранжирования до и после детектора. Сделаны выводы 
относительно целесообразности использования алгоритмов ранжирования в современных системах связи и 
практического внедрения этих алгоритмов в логических схемах. 

Ключевые слова: фазоразностная модуляция, инвариантность, оптимальный прием, ранговые методы, 
минимизация ошибочных тревог, ранжирование 

 
Dolyns’kyy R. O. Formation of data arrays and its ranking algorithms for multi position signals with phase-

difference modulation of high order. In this article, analysis of ranking methods features, with usage of phase-
difference modulation of high order has been done. Research of solution of false alarm minimization task, while using 
ranking methods has been done. Analysis of ranks usage features, comparing with non-parametrical transformation of 
other types. Analysis of ranking method usage before and after decoder has been done. Conclusion regarding 
advisability of ranking algorithms usage in modern communication systems, and practical implementation of this 
algorithms to logical schemes has been done. 

Key words: phase-difference modulation, invariance, optimal reception, ranking method, false alarms 
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Вступ. При дослідженні рангової обробки інформації на вхідних каналах 

телекомунікаційних систем для  ефективного застосування критерія В. А. Котельникова 
необхідно мати інформацію про апріорний розподіл ймовірностей. Коли такий розподіл 
невідомий, доцільно використовувати непараметричні методи. Якщо зміни умов 
функціонування систем достатньо плинні і прогнозовані, то вдаються до адаптивних методів 
в умовах непередбачених ситуацій – методи обробки сигналу мають бути інваріантними.  

Адаптивні методи застосовується в тих випадках, коли відома невелика кількість 
параметрів сигналів і завад, у разі ж великої кількості – адаптація неефективна. Надання 
інваріантних властивостей непараметричним процедурам досягається загальним технічним 
прийомом: на початковому етапі обробки надмірність вхідної інформації скорочується 
редукцією спостережування вибіркових даних, чутливих до величин, розподіл яких є 
інваріантним щодо розподілу вхідних даних. 

Найбільш широким спектром інваріантних властивостей володіє процедура ранжування 
вхідних відліків, яка перетворює їх на послідовність цілих чисел - рангів, залежних від 
відносного рівня даного відліку серед спостережуваної множини. Ранги володіють багатьма 
властивостями, а теорія рангових процедур значно ефективніша для практичного 
застосування ніж непараметричні методи. Саме тому дослідження прикладних аспектів 
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рангової обробки інформації на вхідних каналах телекомунікаційних систем є однією з 
найактуальніших задач [1]. 

 
Визначення та вибір способу ранжування. Існує деяка неоднозначність у визначенні 

рангів, тому вибір способу ранжування в значній мірі залежить від прийнятої процедури 
формування вибіркових масивів, що містять досліджувану (“сигнальну”) Х і опорну 
(“завадову”) Y вибірки. У зв'язку з цим  синтез рангових виявників спочатку зводиться до 
організації масивів Х та Y. Вибір процедури формування досліджуваного і опорного масивів 
проводиться евристично. 

Звичайно, елементи вибіркових масивів представляють собою відліки напруг на виході 
фізичних пристроїв обробки інформації (датчиків сигналів, просторово-часових фільтрів та 
ін.). Якщо вихідні напруги неперервні за часом, то перший етап формування досліджуваних 
вибірок складається з дискретизації цих напруг по відповідній координаті з деяким кроком . 
Значення   вибирають з урахуванням наступних умов:  

 повинні виконуватися відомі умови однозначного представлення неперервних 
сигналів дискретними відліками за теоремою Котельникова;  

 значення   повинно перевищувати інтервал залежності 3  завади по відповідній 
координаті [2, 3]. 

Для завад, розподілених за нормальним законом, інтервал залежності завади співпадає з 
інтервалом кореляції k . У загальному випадку значення 3  складно знайти. Тому 
практично завжди приймають 3 k   . У деяких випадках k  перевищує 3 , що приводить 
до похибок в установці рівня помилкових тривог і зниження ефективності виявлення. 

Сформована в такий спосіб сукупність дискретних відліків утворює множину W, котра і 
є вихідною для формування усіх вибіркових масивів, що піддаються ранговій обробці. 
Загальний обсяг вибіркових масивів визначається діапазоном можливих значень 
інформаційних параметрів сигналу (час затримки, допплерівський зсув частоти, напрямок 
надходження) і кількістю просторових точок прийому [4]. 

З множини W необхідно виділити досліджувану вибірку відліків X W , що формується 
для кожної групи розрізнення по інформативних параметрах сигналу. 

Розглянемо приклад. Нехай потрібно знайти монохроматичний радіоімпульс: 
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де   Т – тривалість імпульсу;      – невідомий момент приходу імпульсу. 

У даному випадку множина W складається з усіх відліків вхідної напруги  u t , 

отриманих на інтервалі спостереження    0, нT ,   де max ,нT T    max  – максимально 
можливе значення  . 

Досліджувана вибірка  Х для групи розрізнення, котра відповідає припущенню про те, 
що запізнювання сигналу дорівнює 0 , та відліки напруги –  u t , отримана на інтервалі 

 0 0, T   . 
Таким чином, склад досліджуваної вибірки цілком визначається структурою виявника, 

видом і параметрами прийнятого сигналу і не залежить від того, які алгоритми обробки 
надалі застосовуються. Специфічними для рангових процедур є наступні формування 
досліджуваних масивів [5, 6]. 

Після того, як визначений склад вибірки X,  необхідно проаналізувати її властивості при 
відсутності сигналу. Якщо розподіл елементів масиву Х у розглянутій ситуації збігається, 
тобто вибірка Х статистично однорідна, то ранжування всіх її елементів виконується 
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однаковим способом. Так, у розглянутому прикладі умовою однорідності масиву Х є 
квазістаціонарність завади на інтервалі  , T   . 

Якщо при відсутності сигналу масив Х статистично неоднорідний, то його необхідно 
розбити на блоки 1, ..., NX X , щоб у i-й блок  1,iX X i N   входили тільки статистично 

однорідні елементи. При цьому розподілі блоки 1, ..., NX X  можуть відрізнятися один від 
одного. Наприклад, для виявлення розглянутого вище сигналу використовується група 
прийомних елементів, розташованих у m точках простору з координатами 1 , ..., mr r . Тоді 

випробуваний масив Х складається з відліків напруг   , 1,iu t r i M , узятих на інтервалі 

 0 0, T    у всіх точках прийому. Така структура масиву Х визначається конструктивними 
особливостями виявника і властивостями сигналу. Якщо точки прийому рознесені на значні 
відстані, то властивості завад у них можуть істотно відрізнятися, що приводить до загальної 
неоднорідності масиву X. Це неважко усунути, якщо розбити Х на блоки таким чином, щоб у 
i-й блок ввійшли відліки напруг  , iu t r , які відносяться тільки до i-ї точки прийому [7]. 

У загальному випадку масив Х необхідно доповнити опорним масивом Y, що співпадає 
по своїх властивостях з властивостями масиву Х при відсутності сигналу. Якщо 
досліджуваний масив розбитий на статистично однорідні блоки, то аналогічну структуру 
повинен мати і опорний масив. Масив Y так само, як і масив X, формується з елементів 
множини W, однак на відміну від Х, масив Y може мати елементи, що відносяться до різних 
груп розрізнення. При організації масиву Y необхідно прагнути до виконання наступних 
умов: максимально точної відповідності статистичних властивостей масивів Х і Y; обсяг 
масиву Y повинний бути достатнім для забезпечення високої якості виявлення при заданому 
рівні помилкових тривог. Після ранжування масивів Х та Y повинна зберігатися інформація 
про ті параметри сигналу, що використовуються для рішення задач виміру, класифікації і т.п. 
Для виконання цих умов необхідно в максимальній степені враховувати конструктивні 
особливості системи і властивості завади [8]. 

Розглянемо формування опорної вибірки для приведеного прикладу виявлення 
тонального радіоімпульсу групою прийомних елементів. Нехай перехід від вхідних даних до 
рангів утворюється безпосередньо на виході прийомних елементів. Тоді масив W 
утворюється сукупністю дискретних відліків  , iu k t r , де k змінюється від 0 до 

1
2

нT
ent

t
   

, t  - інтервал квантування за часом; ent [• ] - символ цілої частини числа. 

Припустимо, що розміщення прийомних елементів забезпечує виконання умови 
незалежності завади в різних точках прийому, а інтервал квантування перевищує інтервал 
кореляції завади за часом. Тоді для l-ї альтернативи за часом запізнювання сигналу 
елементами досліджуваної вибірки будуть відліки 

 
  , , , , , ,ik ix u l k t r i l M k l n      

де 1
2

Tn ent
t

    
 - число відліків на інтервалі сигналу. 

Якщо завада присутня на всьому інтервалі спостереження  0, нT  і однорідна в усій 
області простору, зайнятої прийомними елементами, то до складу опорної вибірки Y можна 
включити весь масив W. Обмеження обсягу Y пов'язано тільки з чисто технічними 
можливостями реалізації операції ранжування. При великих обсягах опорної вибірки 
ефективність рангових виявників практично збігається з потенційно досяжною. Однак завада 
з такими ідеальними властивостями не зустрічається. У найкращому випадку можна лише 
вказати деякі межі за часом і простором, у яких властивості завади однорідні. Тоді опорна 
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вибірка формується у цих межах, якщо технічні можливості дозволяють ранжувати 
відповідні обсяги даних. Зокрема, опорний масив Y може тотожно збігатися з X чи займати 
часовий інтервал, що відрізняється від інтервалу сигналу в меншу чи більшу сторону. Це 
відноситься і до просторової координати. 

Якщо, як і в наведеному раніше прикладі, через значну відстань точок прийому 
властивості завад на виходах прийомних елементів помітно відрізняються, тоді опорний 
масив варто формувати окремо для кожної точки прийому часових відліків відповідного 
спостерігача. У цьому випадку після ранжування втрачається частина інформації про 
співвідношення рівнів сигналу в різних точках прийому, що має значення для рішення задач 
виміру параметрів сигналу. 

Однією з важливих задач, пов'язаних з ранговою обробкою інформації, є питання про 
місце переходу від вхідних даних до рангів. Аналіз показує, що процедуру ранжування 
можна проводити практично на будь-якому етапі обробки, і кожний з відповідних  
методів ранжування має свої переваги і недоліки. Усі методи ранжування можна  
розбити на дві групи. 

 
Ранжування до детектора. У цьому методі перехід від вхідних даних до рангів 

проводиться в лінійній частині виявника. Особливість цього методу ранжування полягає в 
тому, що обсяги ранжованих вибірок великі (порядку декількох сотень), тому повною мірою 
виявляються асимптотичні властивості рангів, зокрема, можливість наближеного 
відновлення вихідної інформації. Завдяки цій обставині рангові додетекторні виявники 
володіють високою завадостійкістю, близькою до потенційно досяжної. Проте рангові 
алгоритми цієї групи мають і недоліки: технічна реалізація процедури ранжування у 
високочастотних ланцюгах виявників сигналів є досить складною, а в деяких випадках і 
нерозв'язною задачею. 

 
Ранжування після детектора. За цим методом ранжування здійснюється в 

низькочастотній частині виявника після детектування сигналу, внаслідок чого технічне 
здійснення цієї операції істотно спрощується. Особливістю даного методу є те, що більша 
частина процедур первинної обробки є такою ж, як і в традиційних системах. Це, з одного 
боку, відкриває можливість модернізації вже існуючих систем шляхом введення до них 
нескладних пристроїв рангової обробки без корінної перебудови їхньої структури; з іншого 
боку - забезпечується універсалізація самого пристрою рангової обробки, тому що специфіка 
конкретних сигналів і завад враховується традиційною обробкою, а самі рангові процедури 
післядетекторного виявлення досить однотипні. Недолік даного методу ранжування - малі 
обсяги ранжованих вибірок (порядку декількох десятків), що знижує ефективність виявлення 
порівняно з потенційно досяжними результатами. Ці втрати завадостійкості особливо 
відчутні в області малих рівнів помилкових тривог (10 -5 і нижче). 

Вибір місця переходу від вибіркових даних до рангів, склад досліджуваних і опорних 
вибірок цілком визначають алгоритм ранжування. Розходження між алгоритмами 
ранжування можна сформулювати відношенням між масивами Х та Y. Так, при YX   маємо 
алгоритм ранжування без опорних вибірок, якщо X Y  , тобто множини Х та Y не 
перетинаються, то маємо алгоритм ранжування по опорних вибірках, якщо ж X Y , а 
доповнення множини Y по Х немає, тобто /Y X   , то одержуємо алгоритм ранжування 
вибірки і т.д. Крім зазначених алгоритмів ранжування можливі і проміжні, що допускають 
різний ступінь перекриття множин Х та Y. Після того, як визначені способи формування і 
ранжування вибіркових масивів, необхідно вибрати спосіб обробки рангів, котрі залежать від 
їхніх статистичних характеристик (розподілів, моментів і т.д.)[9],[10]. 

 

Висновки. В статті розглянуто і досліджено той факт, що гнучкість процедури 
ранжування забезпечує можливість вирішення широкого кола задач виявлення 
багатопозиційних сигналів в умовах непараметричної апріорної невизначеності. Також 
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проведено дослідження розв‘язку задачі мінімізації помилкових тривог за допомогою 
ранжування. Проаналізовано унікальну особливість рангових методів порівняно з 
непараметричними перетвореннями інших типів. Критерієм вибору методу дослідження є не 
тільки виявлення заданих інваріантних властивостей рівня неправдоподібних тривог до виду 
розподілу, але і максимально можливе зберігання інформації про сигнал, що дає змогу 
практично повного відновлення вихідної інформації, тобто високу ефективність виявлення 
сигналу. Ще однією перевагою є те, що ранги за своєю суттю є дискретними величинами, що 
приймають цілочисельні значення, тому для їх обчислення потрібні найпростіші операції 
типу порівняння та підсумовування. 
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БІЗНЕС-СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: 
БІЗНЕС-ЦІЛЬОВИЙ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД 

 
Голь І. В. Бізнес-стійкість підприємства:  бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід. Розглянуті 

сучасні  підходи до визначення сутності фінансової стійкості підприємства. Запропоновано уточнення цієї 
сутності у контексті системного бізнес-цільового процесно-орієнтованого підходу до забезпечення бізнес-
стійкості підприємства. Визначені фактори, що обумовлюють фінансово-економічну стійкість підприємств.  
Розроблені дієві методичні засади системного підходу щодо забезпечення комплексу бізнес-стійкості 
підприємства – фінансової  стійкості в певний момент часу реалізації операційної діяльності.  

Ключові слова: фінансова стійкість, бізнес-стійкість, господарська діяльність, принципи управління, 
процесно-орієнтований підхід 

 
Голь И. В. Бизнес-стойкость предприятия:  бизнес-целевой процессно-оририентированный подход. 

Рассмотрены современные подходы к определению сущности финансовой устойчивости предприятия. 
Предложено уточнение этой сущности в контексте системного бизнес-целевого процессно-ориентированного 
подхода к обеспечению бизнес-устойчивости предприятия. Определены факторы, обусловливающие 
финансово-экономическую устойчивость предприятий. Разработаны действенные методические основы 
системного подхода по обеспечению комплекса бизнес-устойчивости предприятия – финансовой устойчивости 
в определенный момент времени реализации операционной деятельности. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, бизнес-устойчивость, хозяйственная деятельность, принципы 
управления, процессно-ориентированный подход 

 
Gol I. V. Business-sustainability of the enterprise: target process-oriented approach.  The modern approaches 

to defining the essence of financial stability of the company are considered. A refinement of this nature in the context of 
business system-the target process-oriented approach to software business-sustainability of the enterprise it is offered. 
The factors to contribute to financial-economic stability of  the company businesses are determined.  More effective 
teaching principles of a systematic approach to ensure complex business-sustainability – financial stability at a time of 
operational activities.  

Keywords: financial stability, business-stability, economic activity, management principles, process-oriented 
approach 

 
Вступ. Нестабільний стан економіки країни, що спостерігається в останні роки, 

негативно позначився на роботі багатьох підприємств телекомунікаційної галузі. Сьогодні 
спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушених справ про банкрутство і 
ліквідацію підприємств. Економічна криза, як явище, перестає бути проблемою виділених 
об’єктів господарювання та  набирає регіональних і національних, масштабів. За таких умов 
доцільно ґрунтовно вивчити фактори, що обумовлюють фінансово-економічну стійкість 
підприємств, систематизувати існуючі наукові підходи і розробити нові, більш дієві 
методичні засади системного підходу щодо забезпечення комплексу бізнес-стійкості: 
фінансової стійкості в певний момент часу реалізації операційної діяльності у контексті 
необхідності забезпечення економічної стійкості розвитку задля досягнення генеральної 
бізнес-цілі в довгостроковому періоді. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З позицій теорії максимізації прибутку, 

прихильниками якої були А. Сміт, А. Маршалл, Д. Кейнс та інші відомі економісти [1], 
стійкий стан підприємства – це такий його стан, при якому воно здатне підтримувати 
прибуток на заданому рівні. Але використання відтворювального підходу дозволило ряду 
економістів [2, 3, 4] так визначити один з критеріїв формування стійких господарських 
утворень в конкурентному ринковому середовищі: бізнес-стійкими стають підприємства, які 
в умовах невизначеності, нестабільності ринку найбільшою мірою забезпечують сучасну 
організацію комерційно-відтворювальної діяльності. У цьому зв'язку, зокрема, 
підкреслюється [5], що діяльність господарської системи буде економічно стійкої, якщо 
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система відповідає сформованому результуючому вектору цілей, а можливі несприятливі 
ситуації нейтралізуються адекватним відгуком системи за рахунок створених нею запасів і 
резервів.  Крім того, деякі автори [3, 4] під бізнес-стійкістю підприємства розуміють набір 
властивостей його виробничої, інноваційної, організаційної, фінансово-кредитної діяльності, 
їх взаємовплив і взаємодія, якість і науково-технічний рівень матеріально-технічної бази 
підприємства, стабільність його ресурсного забезпечення, стан кадрового та 
інтелектуального потенціалу, характер інноваційного менеджменту. Тобто наголос робиться 
на комплексність (інтегрований характер) поняття «бізнес-стійкість». 

З позиції економічної кібернетики підприємство як господарська система є економічно 
стійким, якщо здатне знайти оптимальне співвідношення між усіма її елементами, 
встановити зв'язки між ними, які дозволяють максимально довго підтримувати життєво 
важливі параметри на заданому рівні, ефективно протидіючи збурюючому впливу 
зовнішнього середовища [6]. З позиції ж господарських систем будь-яка економічна система 
пристосовується до змін зовнішнього середовища шляхом зміни власної структури; стійкість 
підприємства визначається гнучкістю його структури. При цьому виникає питання: 
структури чого? 

Аналіз існуючих фахових публікацій з проблеми бізнес-стійкості підприємств дає 
підстави констатувати, що в контексті актуальності переходу підприємств від структурно-
функціонального до процесно-орієнтованого принципу управління, практично відсутні 
роботи,  присвячені подальшій розробці  методології фінансово-економічної стійкості 
(бізнес-стійкості)  підприємства на основі процесно-орієнтованого підходу до управління. 

Метою статті є обґрунтування концепції  системного бізнес-цільового процесно-
орієнтованого підходу до забезпечення бізнес-стійкості підприємства. При цьому 
пропонується наступне  трактування поняття «бізнес-стійкість»: 

 • бізнес-стійкість підприємства – це стан підприємства, господарська діяльність якого 
у поточному періоді часу забезпечує виконання всіх його зобов'язань перед працівниками, 
контрагентами, державою, завдяки достатнім доходам і відповідності доходів видаткам.   

 
Аналіз системного бізнес-цільового та процесно-орієнтованого підходу. В цілому 

можна стверджувати, що сталий розвиток підприємства досягається в процесі стратегічного і 
оперативного управління такими складовими сталого розвитку як: інвестиційна активність, 
конкурентоспроможність його техніко-технологічного укладу, конкурентоспроможність 
продукції, інноваційна активність, фінансова стійкість, здатність до диверсифікації при 
збереженні рівня конкурентоспроможності продукції, організаційно-економічна гнучкість, 
відтворювальна цілісність (комплексність). Аналіз досвіду компаній, які процвітають 
сьогодні в умовах ринкової конкуренції, переконує в тому, що для їх сталого розвитку 
необхідні гнучкість і швидкість реакцій на зміни кон'юнктури ринку, підвищення 
конкурентоспроможності продукції та виробництва, висока інвестиційна активність, 
ліквідність та фінансова стабільність, широке використання інноваційних факторів 
саморозвитку. Тільки це дозволяє утворити динамічно рівноважну цілісну систему, яка 
самостійно визначає  свій цілеспрямований рух в сьогоденні і прогнозованому майбутньому. 
При цьому можна стверджувати, що різні грані стійкості – цінова, фінансова, економічна, 
технологічна, організаційна, по-різному впливають на стійкість бізнесу підприємства. 
Наприклад, при організації на підприємстві нових сфер діяльності підвищується 
комерційний ризик, можуть знижуватися економічні показники, фінансова стійкість. Такі ж 
наслідки можуть мати місце при поглибленні спеціалізації, закриття окремих підрозділів. 

У цьому зв'язку виникає і проблема забезпечення адекватності методів управління 
розвитку підприємницької діяльності в конкурентній економіці, з урахуванням зовнішньої і 
внутрішньої стійкості підприємств.  

Внутрішня стійкість підприємства залежить від матеріально-речової і вартісної 
структури виробництва, реалізації продукції, організації роботи, фінансового обігу, 
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інноваційної діяльності і таких їх динамік, при яких виходять стабільно високі бізнес-
результати.  

Зовнішня стійкість визначається стабільністю економічного середовища, в якій 
здійснює свою діяльність підприємство, досягається відповідною системою управління в 
масштабах країни, державним регулюванням розвитку ринкового середовища і залежить від 
так званої успадкованої стійкості, яка визначається запасом міцності системи, що захищає 
підприємства від дестабілізуючих факторів.  

Відомо [7, 8], що  кожна компанія в бізнесі дотримується якої-небудь бізнес-моделі. 
Вона може формуватися стихійно або бути результатом усвідомленого вибору 
менеджментом підприємства. Та чи інша бізнес-модель є у кожної компанії незалежно від 
того, сформульована вона в явному вигляді чи ні. Від того, наскільки вдалий вибір і 
реалізація бізнес-моделі, багато в чому залежить доля бізнесу компанії.  Бізнес-модель 
відноситься до числа нових концепцій сучасного підприємництва та стратегічного 
управління. Виходячи з цієї концепції, в якості бізнес-моделі процесно-орієнтованого 
підприємства телекомунікацій пропонується модель, яка представлена на рис.1. 

Виходячи з моделі, представленої на Рис.1,  економічний розвиток підприємства є 
стійким, якщо забезпечені такі основні умови:  

– підприємство націлене на виконання стратегічних завдань розвитку економіки в цілому 
(досягнення стратегічної бізнес-цілі) шляхом забезпечення синергетичності зв’язку усіх 
стратегічних метрик (напрямків) управління підприємством; 

– дерево стратегічної цілі розвитку (ієрархічна система бізнес-цілей) об’єктивно 
відображається у топології системи кількісних показників досяжності бізнес-цілей дерева й 
топології піраміди процесного менеджменту (системи управлінських і технологічних бізнес-
процесів); 

– піраміда процесного менеджменту є прообразом організаційної структури 
підприємства і при цьому основою піраміди є динамічна модель ланцюжка створення 
споживчої цінності;  

– система операційного планування/бюджетування  є процесно-орієнтованою. 

 
Рис. 1. Комплексна бізнес-модель процесно-орієнтованого підприємства:  

SBC – метрики (система (S) бізнес (В) координат (С) – система стратегічних метрик  
(напрямків) управління підприємством) 
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Відносно зазначених вище умов  стійкого економічного розвитку підприємства 
телекомунікацій  модель реалізації бізнес-цільового процесно-орієнтованого підходу до 
забезпечення фінансово-економічної стійкості підприємства представлена на Рис.2.   

У свою чергу, на основі цієї моделі можна сформулювати наступне визначення:  
• фінансово-економічна  стійкість підприємства – це здатність підприємства 

(організації) як системи зберігати певний (заздалегідь заданий) рівень досягнення бізнес-
цілей в умовах динамічної трансформації взаємодії внутрішнього і зовнішнього бізнес-
середовища даного підприємства, яка  забезпечує не тільки його стійке функціонування в 
певний момент часу, але і стабільний розвиток (вдосконалення) всіх його підсистем в 
майбутньому періоді часу за умови підтримання платоспроможності в кожен момент цього 
періоду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виходячи з моделей Рис.1 і Рис.2,  пропонується при комплексному аналізі бізнес-
стійкості виділяти наступні складові елементи: виробничо-технічну, комерційну, 
організаційну, інноваційну, соціальну і  фінансову стійкість. 

Під виробничо-технічної стійкістю нами розуміється стабільність виробничого циклу 
підприємства (бізнес-процесів ланцюжка створення споживчої цінності), налагодженість 
його ресурсного забезпечення.     

Комерційна стійкість визначається рівнем ділової активності, надійності економічних 
зв'язків, конкурентним потенціалом компанії, її часткою на рику збуту (ефективність 
стратегії збуту у контексті складових матриці стратегічного планування).  

Організаційна стійкість припускає стабільність об’єктивного  відображення піраміді 
процесного менеджменту у  внутрішню організаційну структуру підприємства 
(налагодженість і оперативність зв'язків між різними відділами та службами підприємства, 
ефективність їх спільної роботи).     

Інноваційна стійкість характеризує здатність підприємства до впровадження нових 
технологій і способів організації виробництва, до випуску нових видів продукції, виконання 
нових видів робіт, наданню нових видів послуг (ефективність маркетингової стратегії у 
контексті складових матриці стратегічного планування).  

Стійкість розвитку персоналу і IT-інфраструктури передбачає залучення колективу 
підприємства у  процес постійного  вдосконалення системи менеджменту якості і рівня 
стимулювання своїх працівників (ефективність стратегії розвитку персоналу й інфраструктури 
операційної діяльності  у контексті складових матриці стратегічного планування).     

 
 

Рис. 2. Модель реалізації бізнес-цільового процесно-орієнтованого 
підходу до забезпечення фінансово-економічної стійкості підприємства 
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Фінансова стійкість характеризує такий стан фінансових ресурсів, при якому 
підприємство здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний 
процес виробництва та реалізації продукції, витрати з розширення та оновлення 
виробництва. Визначення меж фінансової стійкості підприємств відноситься до числа 
найбільш важливих економічних проблем в умовах конкурентної економіки.  

Найважливішим компонентом фінансової стійкості є платоспроможність, яка 
ґрунтується на ефективності управління надходженням виручки  і погашенням дебіторської 
заборгованості, можливістю підприємства розплачуватися за своїми зобов'язаннями. У 
зв'язку з цим виникає й необхідність групувати активи підприємства за ступенем їх 
ліквідності. Фінансові ресурси можуть бути сформовані в достатньому розмірі тільки при 
роботі підприємства, які забезпечують отримання прибутку. За рахунок прибутку 
підприємство не тільки погашає свої зобов'язання перед бюджетом, банками, страховими 
компаніями та іншими організаціями, а й забезпечує капітальні витрати. При цьому важливі 
не тільки абсолютна величина прибутку, але і її рівень по відношенню до вкладеного 
капіталу або витрат підприємства. Динаміка складових зростання економічної добавленої 
вартості (EVA) повинна мати пріоритетний статус в контексті забезпечення економічної 
стійкості.  

 
Висновки. Наукова новизна проведеного дослідження  полягає у формуванні нової 

концепції  системного бізнес-цільового процесно-орієнтованого підходу до забезпечення 
бізнес-стійкості підприємства. Доведено, що відносно цього підходу запропоноване поняття 
«бізнес-стійкість» є більш об’ємним у порівнянні від традиційного використовуваного 
поняття «фінансова стійкість». Ключовим елементом реалізації запропонованої концепції є 
пошук і обґрунтування зведеного математичного показника бізнес-стійкості,  що об'єднує всі 
види стійкості підприємства.  
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАТОР МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С 

УДВОЕННОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 
 

Зенів І. О. Стабілізований генератор міліметрового діапазону з подвоєною вихідною потужністю. У 
представленій роботі розглянута еквівалентна схема синхронізованого генератора надвисоких частот, що 
дозволяє отримання на виході подвоєного значення вихідної потужності по відношенню до максимального 
значення для одного діода. Розглянуто розрахункові співвідношення для отриманої еквівалентної схеми 
синхронізованого генератора. 

Ключові слова: генератор, надвисока частота, синхронізація, потужність, міліметровий діапазон, лавинно-
пролітний діод 

 
Зенив И. О. Стабилизированный генератор миллиметрового диапазона с удвоенной выходной 

мощностью. В представленной работе рассмотрена эквивалентная схема синхронизированного генератора 
сверхвысоких частот, позволяющая получение на выходе удвоенного значения выходной мощности по 
отношению к максимальному значению для одного диода. Рассмотрены расчетные соотношения для 
полученной эквивалентной схемы синхронизированного генератора. 

Ключевые слова: генератор, сверхвысокая частота, синхронизация, мощность, миллиметровый диапазон, 
лавинно-пролетный диод 

 
Zeniv I. O. Stabilized millimetric band oscillator with a doubling of output power. There is  considered the 

equivalent circuit of synchronized microwave oscillator that allows produce at the output the double value of the output 
power with respect to the maximum value for a single diode. The calculation relations for the obtained equivalent 
circuit of synchronized oscillator are considered. 

Keywords: oscillator, microwave, synchronization, power, range, millimetric band, avalanche-transit diode 
 
На современном этапе развития беспроводных средств связи, в том числе радиорелейных 

линий (РРЛ), широкое применение в диапазоне СВЧ (в том числе в диапазоне 8 мм) находят 
передающие устройства на твердотельных элементах – лавинно-пролетных диодах (ЛПД) [1]. 
Для получения устойчивой связи в сложных погодных условиях решающим фактором 
является увеличение выходной мощности передающих устройств. 

Учитывая ограниченные возможности одиночных диодов ЛПД в импульсном режиме 
(обусловленные допустимой плотностью токов, отводом тепловой мощности от чипа и т.д.) 
представляет интерес способ повышения мощности передающего устройства путем 
сложения мощностей нескольких диодов в одном устройстве[2, 3] за счет обеспечения 
режима синхронизации их работы. 

Структурная схема синхронизированного генератора (СГ) приведена на Рис.1. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема синхронизированного генератора 
ЗГ – задающий генератор;    СГ – синхронизируемый выходной генератор;  

ФЦ – ферритовый циркулятор;    ФВ –  ферритовый вентиль. 
 
В соответствии с требованиями к стабильности частоты задающий генератор выполнен 

по схеме стабилитрона, с включенным позади диодной секции высокодобротным 
цилиндрическим резонатором. Резонатор изготовлен из суперинвара, использует тип 
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колебания Н011, и  перестраивается механическим перемещением поршня в заданном 
диапазоне частот. 

Выходной (синхронизируемый) генератор выполнен на ЛПД и функционирует в режиме 
инжекционной синхронизации. Использование синхрогенератора позволяет  обеспечить 
получение достаточно большой мощности, т.к. в этом случае оба генератора (задающий и 
синхронизируемый) работают в режиме сложения мощностей. 

Задающий генератор, входящий в состав синхронизированного генератора, обеспечивает 
высокую стабильность частоты. Кроме того схема генератора такого вида, как стабилитрон, 
позволяет при хорошем уровне стабилизации получить выходную мощность, близкую к 
максимальному значению. 

Эквивалентная схема импульсного стабилизированного генератора не отличается от 
схемы непрерывного. Отличие заключается только в том, что в пределах импульса 
стабильный по частоте режим достигается путем коррекции тока (используется т.н. метод 
уменьшения температурной нестабильности путем токовой стабилизации) за счет 
управления током. 

Как в схеме стабилизированного генератора, так и в схеме синхрогенератора 
используется диодная секция с включением отражающего поглотителя в цепи питания. 

Эквивалентная схема включения диода  представлена на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2.   Эквивалентная схема включения диода 
Z0, Z1,  Z2   – сопротивления, характеризующие свойства коаксиально-волнового перехода; 

ZI,  ZII, входные импедансы коаксиальных линий I и II. 
 
Коаксиальныелиний I и II используются для резонансной настройки диода (путем перемещения, 

как самого диода так и настройки коаксиальным поршнем – поглотителем.  
В конструкции применен согласующий трансформатор с коэффициентом  

трансформации n, который учитывает установку диода по отношению к центру волновода  
(n = cosec2(πd/а). Здесь d – диаметр штыря, а – размер широкой стенки волновода.  
При этом n =1 для  установки диода в середине широкой стенки. Конструкция диодной 
камеры представлена на Рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3.   Конструкция диодной камеры 
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Эквивалентная схема задающего генератора представлена на Рис 4. Она не отличается от 
эквивалентной схемы генератора непрерывного сигнала на ЛПД с резонатором, включенным 
позади диодной камеры (по схеме стабилитрона). 

 
Рис. 4.  Эквивалентная схема задающего генератора 

 
Элементы С1д, L5д, rд являются элементами эквивалентной схемы ЛПД, где С1д –емкость 

корпуса, L5д – индуктивность диодного контакта, rд – отрицательное сопротивление диода. 
Остальные элементы – элементы конструкции генератора: Zв – нагрузка (волновод), jВ - 

неоднородность на выходе генератора, raп – потери в волноводе  L4д – индуктивность штыря 
питания диода. Стабилизирующий резонатор обладает полным сопротивлением Zрез, φ1 и φ2 – 
электрические расстояния, на которых находится нагрузка и резонатор от плоскости 
включения диода, соответственно. Активный элемент (в плоскости включения диода) можно 
в общем виде представить как последовательное включение отрицательного сопротивления -
Rд и Хд – реактивного сопротивления (в допущении гармонического тока). 

Условие стационарного режима генератора на рабочей частоте имеет следующий вид: 
 

R∑= Rд(I1ω)+ Rс(I1ω) – условие баланса активных сопротивлений; 
 

Х∑=Хд(I1ω)+Хс(I1ω) – условие баланса реактивных сопротивлений. 
 

Проведя все к сечению, обозначенному точками 1 – 1 получим: 
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где      R0 = 900 Ом –  сопротивление резонатора на резонансной частоте; 
    Q0 = 500 – нагруженная добротность резонатора; 
    ζ   –   эффективная расстройка резонатора (где ω0 – резонансная частота). 
Для определения полного сопротивление колебательной системы в сечении 1 – 1 

необходимо отметить, что все сопротивления нормированы, то есть, приведены к 
сопротивлению волновода. В виду того, что генератор собран  по схеме стабилитрона, эти 
величины определяются из следующих соотношений: 
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Значение КПД определяется выражением:  
аб

aб

R
Z

'
' 2

 . 

Фиксирующая способность находится из соотношения: 
)sin( 32
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   dэZ  – импеданс эквивалентного активного элемента в сечении 1 –  1. 
Фиксирующая способность в диапазоне находится из соотношения: 

 
 
 

являющегося коэффициентом, определяющим уменьшение фиксирующей способности 
генератора из-за резонансного включения диода.  

В нашем случае:   
д

pe

r
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K  . 

Все выражения для коэффициента стабилизации получены при допущении, что 

 d
dZ

d
dZ деaб 

'

 
. 

При разработке выходного устройства – синхронизируемого генератора – к нему 
предъявлялись следующие требования: 

– при подаче на него одновременно импульсного тока и входной импульсной  мощности 
синхросигнала на выходе его импульсная  мощность должна быть максимальной для 
используемого генерирующего  диода; 

– конструкция синхрогенератора должна соответствовать схеме отражательного 
усилителя с ферритовым циркулятором; 

– диодная камера должна  быть идентична по конструкции с камерой задающего 
генератора. 

При рассмотрении путей создания подобного синхрогенератора используется метод 
изображающих функций. С помощью его возможен расчет характеристик синхронного 
режима генератора на ЛПД при изменении входного сигнала в широких пределах, включая 
уровни, превышающие значение максимальной мощности автоколебаний. В соответствии с 
методом изображающих функций стационарный синхронный режим определяется 
уравнением: 

 j
smm eiUHU ),( , 

где Н(ωUmI0;Ө) – изображающая функция, которая определена следующим значением 
проводимости: 

Н(ω,Um,I0,Ө) = удэ(ω,Um,Iэ;Ө)+ун(ω). 
 

Здесь: удэ – проводимость эквивалентного диода при амплитуде напряжения Uм, на 
частоте ω, при токе диода I0, и температуре чипа Ө; 

ун  – проводимость СВЧ нагрузки, приведенной к схеме эквивалентного диода; 
is – амплитуда синхронизирующего тока; 
φ – угловая разница между синхронизирующим током и выходным сигналом. 
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Устойчивость стационарного режима определяется условием: 
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где ω0, Um  с Ө – параметры стационарного режима 
Если величины изображающей Ө = Өс являются известной функцией, тогда легко 

определить коэффициенты отражения в сечении выхода мощности синхронизатора: 
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В этом случае выходная мощность s
2 РГPвых  ,  где Рs – мощность синхронизирующего 

сигнала. 
Отсюда значение синхронизирующего тока на клеммах  эквивалентного диода равно: 
 

is= (8Рsg0)1/2, 
 

где g0 =1/ w0;    w0 – волновое сопротивление волновода. 
Связь между векторами æjHeH   и   jГеГ   можно определить из соотношения: 
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Выводы.  Таким образом, в работе получены выражения для определения выходной 

мощности синхронизированного генератора. Показано, что в оптимальном режиме эта 
мощность может быть равна удвоенной мощности, по отношению к той которую можно 
получить от генератора на одном диоде. Приведены соотношения для расчета выходной 
мощности в зависимости от параметров элементов синхронизированного генератора. Для 
получения оптимального режима надо определить такие параметры генератора и режим 
диода, при котором годограф изображающей функции максимально приближается годографу 
эквивалентной цепи для постоянного значения Г. 
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