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ФОРМУВАННЯ  КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

Ковальчук Ю. П., Копійка О. В., Ройко О. О., Толубко В. Б. Формування комунікаційної 
інфраструктури. Розглядаються питання модернізації комунікаційної інфраструктури телекомунікаційного 
оператора. Вирішується дві основні задачі: 1) розробка архітектури платформи мережевих ресурсів, яка 
дозволяє проектувати мережі з урахуванням їх конвергенції; 2) розробка архітектури платформи мережевих 
послуг, яка  дозволяє проектувати телекомунікаційні  послуги таким чином, щоб  дозволити клієнту реалізувати 
принцип самоконфігурації послуг та отримувати увесь спектр сучасних конвергентних телекомунікаційних 
послуг з узгодженою якістю (QoS). 

Ключові слова: комунікаційна інфраструктура, платформа мережевих ресурсів, платформа мережевих 
послуг, телекомунікаційні послуги 

 
Ковальчук Ю. П., Копейка О. В., Ройко О. А., Толубко В. Б. Формирование коммуникационной 

инфраструктуры. Рассматриваются вопросы модернизации коммуникационной инфраструктуры 
телекоммуникационного оператора. Решается две основные задачи: 1) разработка архитектуры платформы 
сетевых ресурсов, которая позволяет проектировать сети с учетом их конвергенции; 2) разработка архитектуры 
платформы сетевых услуг, которая позволяет проектировать телекоммуникационные услуги таким образом, 
чтобы позволить клиенту реализовать принцип самоконфигурации услуг и получать весь спектр современных 
конвергентных телекоммуникационных услуг с согласованным качеством (QoS). 

Ключевые слова: коммуникационная инфраструктура, платформа сетевых ресурсов, платформа сетевых 
услуг, телекоммуникационные услуги 

 
1. Введення та постановка задачі  
Самою сучасною концепцією автоматизації діяльності телекомунікаційного оператора є 

Frameworx (раніше NGОSS (Next Generation Operations systems and software) – системи 
наступного покоління для підтримки операційної діяльності телекомунікаційної компанії) 
концепція телекомунікаційної галузевої організації TM Forum, що описує підхід до розробки, 
впровадження та експлуатації прикладного програмного забезпечення для підприємств 
галузі телекомунікацій. Мета концепції – визначити стандарти для бізнес-процесів 
операторів, формати представлення використовуваних в системах управління даних і 
інтерфейси взаємодії з середовищем, в яку інтегрується рішення. Найвищим рівнем 
абстракції концепції є розширена карта бізнес-процесів eTOM (enhanced Тelесоm Operations 
МАР), що описує структуру бізнес-процесів телекомунікаційних компаній. 

Тому першою задачею телекомунікаційних операторів є приймання eTOM як бази для  
логічного опису системи управління бізнесом оператора, використання структури eTOM для 
побудови плану стандартизації бізнес-процесів Корпорації та вибору відправної точки при 
розробці та інтеграції систем  BSS/OSS [1, 2]. 

Наступною задачею є перехід від автоматизації задач до автоматизації процесів, 
об’єднання окремих процесів в наскрізний потік повного циклу (виконання, обслуговування, 
білінгу).  

Підхід до автоматизації з урахуванням бізнес-контексту та системного контексту: 
– Бізнес-контекст визначає бізнес-процеси як проекти автоматизації конкретних бізнес-

областей, що дають  можливість застосування специфічного результату бізнес-процесу. 
– Системний контекст визначає для конкретної  бізнес-області  технологічно 

універсальну та специфічну інформаційну модель, що є частиною загальної інформаційної 
моделі.  
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Забезпечення працездатності програмного продукту та можливості розробки 
специфікацій для інтеграції та створення систем управління, що забезпечують спільну працю 
програмних продуктів, шляхом стандартизації інтерфейсів обміну на основі загальної 
інформаційної моделі.  

При цьму виникають протиріччя між eTOM і реальними задачами телекомунікаційного 
оператора. 

Класифікація інформаційно-комунікаційних систем оператора проводиться по сфері їх 
використання. Інформаційні системи можуть належати до одного з трьох класів:  

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

– Засоби автоматизації виробництва мережевих послуг (Vp). Інформаційні системи 
управління технічними процесами, які забезпечують управління обладнанням, 
технологічними режимами в автоматизованому циклі виробництва мережевих сервісів, 
надання мережних послуг на базі функціональних можливостей конструктивних елементів 
обладнання. Предметна область систем цього класу оперує з сутністю «мережева послуга», 
яка не є товаром і на ринку не пропонується [3, 4].  

– Засоби загальносистемного забезпечення (Cs) (інфраструктурні по відношенню до 
перших двох) [5...11]. 

Засоби автоматизації виробничих (Vv) і управлінських процесів оператора (Vu) описані в 
eTOM, а засоби автоматизації виробництва мережевих послуг (Vp) та засоби 
загальносистемного забезпечення (Cs) в eTOM не представлені. 

Тому, основною задачею статті є опис засобів автоматизації виробництва мережевих 
послуг (Vp).   

 
2. Основна частина 
До класу засобів виробництва послуг зв'язку загального користування Vp входять 

платформи:  
Vp1 – мережевих ресурсів.  
Vp2 – мережевих послуг.  
 

    Платформа мережевих ресурсів. У нашому дослідженні ми виділяємо чотири мережі 
(транспортну, IP-мережу, мережі мобільного та фіксованого зв'язку). Для уніфікації 
архітектур для кожної мережі виділяємо вісім комплексів мережевих ресурсів (рівнів):  

 

Vp1i=f(m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8), 
 

де  m1 – мережа клієнта;    m2 – доступ;    m3 – агрегація;    m4 – край;     m5 – ядро; 
m6 – обробка даних;    m7 – обробка сигналізації;     m8 – управління мережевими ресурсами.  
 

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

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

можна представити наступним чином (Рис. 1). 
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Рис. 1. Рівні комплексів комунікаційної інфраструктури 

 
Рівень мережі клієнта виконує наступні задачі:  

m11 – введення-виведення інформації.  
m12 – обробка даних. 
m13 – підключення клієнтських терміналів.  
m14 – транспортування трафіку від клієнтських терміналів з рівнем доступу.  

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

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

Рівень «край» виконує наступні задачі:  
m41 – підключення вузлів агрегації.  
m42 – пропуск (із застосуванням політик) даних та сигналізації в мережу (RCEF,  

     C-BGF).  
m43 – перекодування даних на переходах в інші мережі (T-MGF).  
m44 – транспортування трафіку від вузлів агрегації до рівня ядра або в інші мережі.  

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

Рівень обробки даних виконує такі завдання:  
m61 – обробка клієнтських даних (MRFP).  
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Рівень обробки сигналізації виконує наступні задачі:  
m71 – управління клієнтськими запитами на обмін даними (AGCF, P-CSCF, A-RACF, 
        SPDF).  
m72 – управління запитами на обробку клієнтських даних (MRFC).  
m73 – управління запитами на обмін даними з іншими мережами (BGCF, MGCF, SGF).  
m74 – забезпечення обробки в т.ч. маршрутизація всіх запитів (I / S-CSCF).  

Рівень управління мережевими ресурсами виконує завдання взаємодії з системами OSS.  
 

Можливості платформи мережевих ресурсів однозначно визначають здатність створення 
мережевих послуг.  

Платформа мережевих ресурсів не включає сервери додатків, управління обліковими 
записами та ін. Даний функціонал забезпечує платформа мережевих послуг. Платформа 
мережевих ресурсів взаємодіє з платформою мережевих послуг виключно через  
рівень обробки сигналізації. Платформа мережевих ресурсів взаємодіє з платформою 
автоматизації виробничої діяльності через рівень управління мережевими ресурсами і рівень 
обробки сигналізації. 

 
   Платформа мережних послуг. Дуже важливим елементом Архітектури, особливо в 

разі надання мультисервісних послуг, є платформа мережевих послуг. Основне завдання цієї 
платформи: скорочення термінів впровадження послуг в компанії, за рахунок зменшення 
часу на впровадження і модернізацію продуктів, і підвищення ефективності впровадження 
продуктів, а також зменшення витрат на їх створення і експлуатацію за рахунок: 
недопущення дублювання функцій; застосування відкритих інтерфейсів; багаторазового 
застосування однотипних елементів.  

Платформа мережевих послуг Vp2i складається з шести комплексів (рівнів) (Рис. 2):  
 

Vp2i = f(p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8),  
 

де     p1 – абстракція мережевих ресурсів;  
p2 – внутрішні інтерфейси мережевих послуг; 
p3 – логіка мережевих послуг;  
p4 – зовнішні інтерфейси мережевих послуг;  
p5 – загальні функції мережевих послуг;  
p6 – управління мережевими послугами. 
  

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

 

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

 

Рівень логіки мережевих послуг абстрагує для рівня, який розташований вище, засоби 
реалізації послуг в серверах додатків. На цьому рівні, по суті, з'являється закінчена мережева 
послуга, яка сама по собі має споживчу цінність або може бути включена до складу іншої 
послуги. Мережева послуга може входити до складу продуктів компанії або може бути 
виставлена як зовнішній продукт (аутсорсінг) і включена до складу продуктів третіх 
компаній. Оперує сутністю «мережева послуга». 
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Рис. 2. Рівні платформи мережевих послуг 

 
Рівень зовнішніх інтерфейсів мережевих послуг забезпечує доступ до сервісів третіх 

сторін. Прикладом інтерфейсу цього рівня є набір Parlay-X API.  
 

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

p51 – управління сесіями;  
p52 – управління ідентифікацією;  
p53 – управління профілем;  
p54 – управління ресурсами;  
p55 – каталогу послуг;  
p56 – середовища виконання.  

 

Рівень управління мережевими послугами забезпечує підтримку життєвого циклу 
мережевих послуг. Рівень управління мережевими послугами включає в себе 
функціональність SDF Management Support Service (TM Forum).  

 
Платформа мережевих послуг взаємодіє з платформою мережевих ресурсів виключно 

через рівень абстракції мережевих ресурсів.  
У рамках забезпечення процесів надання комунікаційних послуг сервісна платформа 

взаємодіє з платформою підтримки операційних процесів через рівні управління мережевими 
послугами і логіки мережевих послуг. За цих інтерфейсів сервісна платформа віддає дані про 
обсяги споживання послуг, і також бере команди на активацію / деактивацію сервісів на 
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мережі (при цьому обробкою замовлення на продукт, його декомпозицією  на послуги, 
управлінням послідовністю операцій активації сервісів на мережі займається платформа 
підтримки операційних процесів).  

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

реалізовані для споживачів. Такий підхід забезпечує можливості для формування нової 
архітектури телекомунікаційних систем і послуг за рахунок використання «хмарових 
технологій». 

 
Висновки 
У статті розглядається задача синтезу комунікаційної інфраструктури, яка отримує 

конвергентні властивості  для надання персоналізованих послуг кінцевому користувачу. 
Проектування послуги організовано таким чином, щоб  дозволити клієнту реалізувати 
принцип самоконфігурації послуг та отримувати увесь спектр сучасних конвергентних 
інформаційно-комунікаційних послуг з узгодженою якістю (QoS). 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
 
Кравченко Ю. В., Поліщук А. О. Математична модель представлення знань у системі екологічного 

моніторингу. Стаття присвячена актуальним питанням підвищення ефективності  регіональних систем 
екологічного моніторингу. Запропоновано підхід, який побудований на комплексному використанні 
організаційної складової та апаратно-програмного комплексу з використанням теорії штучного інтелекту. В 
роботі удосконалено математичну модель представлення знань у системі моніторингу, яка базується на ідеї 
використання нечіткої  N-арної  неоднорідної семантичної мережі та елементарних семантичних мереж 1-го та 
2-го роду. Використання моделі дозволяє створювати більш повні та достовірні бази знань в будь-яких 
системах штучного інтелекту. 

Ключові слова: інтелектуальна система, семантична мережа,  нечітка множина. представлення знань,  
екологічний моніторинг, штучний інтелект 

 
Кравченко Ю. В., Полищук А. А. Математическая модель представления знаний в системе 

экологического мониторинга. Статья посвящена актуальным вопросам повышения эффективности 
региональных систем экологического мониторинга. Предложен подход, который построен на комплексном 
использовании организационной составляющей и аппаратно-программного комплекса с использованием теории 
искусственного интеллекта. В работе усовершенствована математическую модель представления знаний в 
системе мониторинга, основанная на идее использования нечеткой  N-арной  неоднородной семантической сети 
и элементарных семантических сетей 1-го и 2-го рода. Использование модели позволяет создавать более 
полные и достоверные базы знаний в любых системах искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, семантическая сеть, нечеткое множество, представление 
знаний,  экологический мониторинг, искусственный интеллект 

 
Вступ. Постановка задачі. В сучасних умовах розвитку суспільства актуальні питання 

щодо покращення функціонування регіональних систем екологічного моніторингу, як 
підсистем глобальної Національної  системи екологічного моніторингу. Запропоновано підхід 
щодо покращення ефективності регіональної системи екологічного моніторингу, який 
побудований на комплексному використанні організаційної складової та апаратно-
програмного комплексу з використанням теорії штучного інтелекту. Варто підкреслити те, що 
в Україні на даний час немає централізованого порталу в системі моніторингу екологічної 
інформації. Тому актуально створити централізований ресурс, для систематизації даних,  
формування бази знань та наглядного відображення проблем регіону. 

Науковим завданням є розробка найбільш адекватної моделі представлення знань в 
регіональній інтелектуалізованій системі екологічного моніторингу. 

 
Нечітка N-арна неоднорідна семантична мережа. Нехай дана N-арна неоднорідна 

семантична мережа ( , , )S V D  , де V – множина вершин (понять) мережі потужності 
V n ; D – множина дуг (відносин між поняттями) мережі потужності mD  ; ),( DV   – 
множина ваг вершин і дуг мережі відповідно, потужністю  

 

NmnmnDV  ,, , mnjni DjVi ,1,;,1,   . 
 

Сучасна теорія навантажених орграфів розроблена для випадку коли 
,, NmmD    тобто враховуються тільки ваги дуг, а V Ø [1...3]. Таким чином, 

виникла теоретична проблема математичної формалізації N-арної неоднорідної семантичної 
мережі ),,( DVS  . Дослідження показали, що найбільш ефективно ця проблема вирішена 
в роботах [4...8]. Запропоновано підхід щодо розв’язання даної проблеми,  який базується на 
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введеному понятті «елементарна семантична мережа 1-го роду», як мережі із двох вершин і 
дуги між ними з відповідними вагами. 

Було введено поняття «наведена елементарна семантична мережа 1-го роду» з вагою 
дуги  , що відповідає елементарній семантичній мережі 1-го роду [8]  

 mk  ),,( 1221  , ),( 10 mmmT  , (1) 
де mk  ),,( 1221   – предикат, що приймає значення нечіткого логічного вектора. 

Область значення предиката розширена від традиційних 0 або 1 до нечіткого 
двохкомпонентного логічного вектора [9] ),( 10 ijkijk

T
ijk mmm  , при цьому якщо )1,0(T

ijkm , то 

вектор приймає значення «істинно», а якщо )0,1(T
ijkm , то – «хибно». 

Крім цього повинні бути здійсненні умови 
 ilkm00 , 11 ilkm , 100  ilkijk mm . (2) 

Заперечення вектора ijkm  відповідає перестановці його елементів 1 0( , )
T
ilk ijk ilkm m m . 

Мірою нечіткості логічного вектора ilkm  служить ентропія 

0 2 0 1 2 1( ) log logijk ijk ijk ilk ijkS m m m m m   . 
Мірою нечіткості семантичної мережі є величина  

,
( ) ( )ijk

i j
S M S m , де Mmijk  , ,,1 li   cj ,1 , Nji , . 

Кожній логічній операції між векторними змінними зіставляється тензор 3-го рангу. При 
цьому тензори зберігають той вид, що вони мали у векторному представленні традиційної 
чіткої логіки. Це дозволяє однозначно описати операції над нечіткими логічними змінними. 
Крім того, між операціями зберігаються ті ж зв'язки, які мали місце в чіткій логіці. Істотна 
зручність векторного представлення полягає в тому, що операції над логічними змінними 
можуть бути представлені в матричному виді [8].  

Пропонований підхід відрізняється від існуючої теорії нечітких предикатів тим, що 
замість значення нечіткого логічного вектора предикату ставиться у відповідність нечітка 
семантична мережа. Це дозволило при логічних висновках об'єднати переваги теорії 
предикатів, векторного представлення логічної змінної й теорії матриць. 

В роботі [8] введено поняття «елементарна семантична мережа 2-го роду» 
),,(  DVS , nV  , mD  , NmnmnDV  ,, , 

як мережа, що у результаті перетворень (1), (2) може стати так називаною «приведеною 
елементарною семантичною мережею 2-го роду» ),,( ****  DVS , для якої  

 2*  VV ;   1*  DD ;   3*  .  (3) 
Таким чином, запропонований підхід дозволив розв'язати теоретичну проблему 

математичної формалізації N-арної неоднорідної семантичної мережі. 
 
Модель неоднорідної семантичної мережі. Найбільш перспективною, на наш погляд, є, 

розроблена  модель, що поєднує переваги теорій предикатів, нечіткої логіки й семантичних 
мереж [4...8, 10]. 

Визначення. Нехай змінні mn ,...,, 21  приймають значення, що належать довільним 
множинам: niVi ...,,2,1,  , mnnjDj ...,,2,1,  , тоді функція 

),...,,( 21 mny   , якій можна поставити у відповідність нечітку семантичну мережу 
( , , )S V D  , тобто Smn   ),...,,( 21  , де V – множина вершин (понять) мережі 

потужності V n ; D – множина дуг (відносин між поняттями) мережі потужності mD  ; 
),( DV   – множина ваг вершин і дуг мережі відповідно, потужністю 
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NmnmnDV  ,, , , 1, ;i V i n    mnjDj ,1,   називається n+m-
місцевим предикатом на нечіткій семантичній мережі. 

Тому що будь-яку нечітку семантичну мережу ),,(  DVS  можна представити 
навантаженим орграфом у вигляді наведеної елементарної семантичної мережі 2-го роду, то 
вищевказану мережу можна описати однією й тільки однією матрицею суміжності М . Таким 
чином, математична формалізація даного твердження має вигляд 

 

 mnjDniV ji ,1,,,1,   
 

       ),...,,( 21 mk xxx

lckklkl

kkk

ckkk

mmm

mmm
mmm

...

...

...

...

21

212221

11211


.                                       (4) 

 

Область значень елементів матриці суміжності розширена від традиційних 0 або 1 до 
нечіткого двохкомпонентного логічного вектора 0 1( , )T

ijk ijk ijkm m m . 
Отже, логіка нечітких предикатів розвинена у векторно-матричному представленні. 

Предикат представимо як векторне поле нечітких змінних над заданою множиною термів. 
Досліджуємо операції над предикатами, розробимо варіант побудови нечіткого висновку на 
основі правил, сформульованих у вигляді відносин між предикатами. Дамо визначення й 
визначимо метод обчислення нечітких кванторів   і . 

У роботі [9] було розвинене матричне представлення нечіткої логіки. Логічні змінні 
представлені 2D векторами 0 1( , )Tm m m  компонента, яких задовольняють умовам: 

0 1 0 10 , 1, 1m m m m    . Заперечення m  вектора m  еквівалентно перестановці його 

компонент:  1 0,
T

m m m . Простір нечітких векторів позначаємо символом F . Мірою 
нечіткості логічного вектора m F  служить ентропія 

  121020 loglog mmmmmS  . 
Кожній логічній операції P  між векторними змінними ,m y  зіставляється тензор 3-го 

рангу  PT , що реалізує відображення zym P  (або FFF P ). При цьому тензори 
 PT  зберігають той вид, що вони мали у векторному представленні «чіткої» логіки. Це 

дозволяє однозначно інтерпретувати операції над нечіткими логічними змінними. Крім того, 
між операціями зберігаються ті ж зв'язки, які мали місце в «чіткій» логіці, наприклад, 
правила де Моргана. Однак алгебраїчні властивості деяких операцій над «істотно нечіткими» 
змінними, такі як ідемпотентність, дистрибутивність, закон виключення третього й закон 
протиріччя, у нечіткій логіці не виконуються. При цьому вони залишаються справедливими 
для випадку, коли логічні змінні приймають чіткі значення, що збігаються з векторами 
«базису»     0,10 

Te  або     1,01 
Te , що мають зміст «неправда» та «істина» відповідно. 

Велика зручність векторного представлення полягає в тому, що операції над логічними 
змінними можуть бути представлені в матричному виді. Основна перевага матричного 
представлення нечіткої логіки складається в можливості відомості задач одержання логічних 
висновків до рішення лінійних алгебраїчних рівнянь. В [9] це продемонстровано на 
прикладах нечіткого правила «модус поненс» та «методу резолюцій». 

Проаналізуємо матричну модель нечітких предикатів.  
Як відомо, мова предикатів значно розширює можливості рішення задач у порівнянні з 

логікою висловлень, що розглядалася в [9]. «Чіткі», тобто класичні предикати визначаються 
як функції на множині «термів» M , що приймають значення в булевому просторі  1,0B . 
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Так, якщо, },,,,{ 54321 M , то прикладом одномісного предиката , де Mm , 
може служити функція 

 

 
00101)(

54321

mP
m 

,  (5) 
 

Аналогічно визначаються двомісні, тримісні й т.п. предикати. Наприклад, двомісний 
предикат   NyMmymP  ,,,  визначений на множині M N . 

Нечіткий предикат  mP  визначаємо як функцію, задану на множині M  і приймаючого 
значення в просторі векторних нечітких змінних , яке було визначено вище. Отже, 
областю значень предиката є нечіткі логічні вектори,   FmP   або        mPmPmP T

10 , , 
причому для всіх m  справедливо 

         .1,1,0 1010  mPmPmPmP   (6) 
Таким чином, нечіткий предикат  P m  задає на M  деяке векторне поле (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Приклад нечіткого предиката ( )P m  як векторного поля нечітких змінних, 

заданого на множині },,,,{ 54321 M . 
 
Тому що предикати є логічними змінними, то до них можуть бути застосовані всі нечіткі 

логічні операції. Це дозволяє з деяких заданих на M  предикатів будувати нові, більш 
складні, предикати, що дає можливість розширити на область предикатів правила логічного 
висновку. 

Правило «модус поненс» можна проілюструвати наступним простим прикладом. Нехай 
між предикатами      mRmQmP ,, , заданими на M , існує зв'язок (у додатках зв'язку такого 
роду називають «правилами») 

      mRmQmP  .  (7) 
Тут предикат  R m  можна інтерпретувати як ступінь істинності того, що «із  P m  треба 

 Q m ». Перепишемо (7) у матричному виді 

      mRmQmPD   або 
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                              (8) 

Виходячи з вищесказаного розроблена модель представлення знань (Рис. 2). 
 
Висновок. Дослідження показали що однією з найбільш важливих теоретичних проблем, 

з якою доводиться зіштовхуватися при моделюванні знань у вигляді N-арної неоднорідної 
семантичної мережі є її формальне представлення. Сучасна теорія навантажених орграфів, 
яка найбільш за всього підходить для цього, розроблена для випадку, коли враховуються 
тільки ваги дуг, а ваги вершин відсутні. Запропонований підхід на основі використання 
елементарних семантичних мереж 1-го та 2-го роду дозволів вирішити проблему 
математичної формалізації N-арної неоднорідної семантичної мережі.  

 mP

F
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Рис. 2. Матриця суміжності N-арної неоднорідної семантичної мережі ),,( ГDVS   
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОТКАЗА В КАНАЛАХ СВЯЗИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
Родіонов С. С. Оцінка достовірності діагностики відмови в каналах зв'язку телекомунікаційної 

мережі. Розглянуто метод діагностики відмов з використанням статистичних характеристик випадкових 
процесів зміни параметрів і стану обладнання. Дається оцінка підвищення достовірності (мінімізації 
ймовірності пропуску несправності) за рахунок кратності перевірки елементів. Для двохетапної програми 
пошуку несправності визначена ймовірність невиявлення відмови за цикл перевірки. 
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Родионов С. С. Оценка достоверности диагностики отказа в каналах связи телекоммуникационной 

сети. Рассмотрен метод диагностики отказов с использованием статистических характеристик случайных 
процессов изменения параметров и состояния оборудования. Дается оценка повышения достоверности 
(минимизации вероятности пропуска неисправности) за счет кратности проверки элементов. Для двухэтапной 
программы поиска неисправности определена вероятность необнаружения отказа за цикл проверки. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, канал связи, диагностика отказа, статистическая 
характеристика, ошибки 1-го и 2-го рода, кратность проверки, вероятность необнаружения отказа 

 
Определение места неисправности в телекоммуникационной сети как неотъемлемая 

часть общей проблемы технической диагностики, является важной задачей в комплексе мер 
обеспечения её надёжности. Проблемам контроля и диагностирования сетей связи 
посвящены многие публикации отечественных и зарубежных авторов, среди которых можно 
отметить [1, 2], в которых определены задачи систем контроля , диагностирования и 
управления.   В работе [3] рассматривается методика поиска неисправности, которая 
обеспечивает минимальное время на её обнаружение. В основе программы лежит учет 
затраченного времени на проверку состояния конкретного объекта контроля и вероятности 
появления в нем неисправности. В [1] вопросы контроля и диагностирования 
рассматриваются в аспекте обеспечения качества обслуживания, описан общий подход к 
построению  модели сети связи, дается анализ методов моделирования трафика.  

В работах [4, 5] рассмотрена задача многокритериальной оптимизации на основе   
ключевых показателей эффективности в информационной системе с разнородными 
данными. Решение задач диагностирования и обеспечения требуемой надежности  
осуществляется  установкой приоритетов (приоритизаией) показателей эффективности с 
применением  метода анализа иерархий Саати.   

Представляет интерес  решения вопросов диагностики отказов в компъютерных и 
телекоммуникационных сетях  на основе теории функциональной стойкости  [6],  В работе 
[7] определены основные положения и рассмотрены показатели и критерии функциональной 
стойкости  систем в условиях влияния на них внешних дестабилизировавших факторов.  

В работе [8] проведен анализ методов получения текущей информации о 
характеристиках сетевого и терминального оборудования каналов передачи. Рассмотрено  
направление анализа, ориентированное на идентификацию каналов передачи и ключевых 
параметров эффективности беспроводных телекоммуникационных сетей. 

Целью даной работы является исследование и разработка  методов диагностики 
отказов, для чего предлагается использование статистических характеристик случайных 
процессов изменения параметров и состояния оборудования.   

 
Моделирование контролируемой системы. Решение поставленной задачи по оценке 

достоверности поиска неисправности и определения методов её повышения проведем на 
основе выбора: 
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– модели контролируемой подсистемы телекоммуникационной сети; 
– признаков для оценки состояния диагностируемых элементов; 
– правила принятия решения при диагностировании отказа; 
– алгоритма поиска неисправности. 

За модель контролируемой системы примем канал связи телекоммуникационной сети. 
Выбор обусловлен тем, что из всех элементов сети этот канал наиболее чувствителен к 
воздействию помех и к другим мешающим факторам; около 50% ошибок в принятом 
сообщении, а также повреждений происходят в канале связи. Поэтому одним из 
перспективных путей повышения достоверности и надежности сети передачи данных 
является разработка методов, позволяющих определить место и причины отказа в канале, 
предсказывать в нем аварийные ситуации. 

Каналы связи контролируются по таким параметрам как уровень приема, длительность и 
интенсивность импульсных помех, статистические характеристики помех, величина сдвига 
частоты, отклонения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик, частоты и 
выбросов фазы сигналов. 

Качество передачи информации по дискретным каналам с целью установления их 
технического состояния (диагностирования, прогнозирования) определяется методами 
оценки через: 

– параметры помех; 
– параметры сигналов; 
– вторичные статистические характеристики сигналов (искажений элементов, 

импульсов дроблений и т.д.). 
Появление неисправности в канале связи можно рассматривать, в частности, как 

результат воздействия на него внешних возмущений и помех с определенными 
характеристиками случайного процесса, что позволяет использовать эти характеристики как 
диагностические признаки для оценки состояния проверяемых элементов. 

Определение характеристик случайного процесса требует определенного времени 
наблюдения за его реализацией на интервале (0,Т). Указанное время определяет точность 
оценки этих характеристик, что при пересекающихся значениях признака влияет на 
достоверность контроля. 

Соответствующие оценки для математического ожидания  и дисперсии   
стационарного нормального случайного процесса с корреляционной функцией 

 
имеют следующие значения [9 ]. 

Дисперсия оценки математического ожидания по среднеинтегральному значению 
реализации на интервал (0,Т) равна 

 .     (1)  

При известном математическом ожидании процесса  дисперсия оценки для 
среднеинтегрального значения процесса  равна  

 .    (2) 

Приведенные оценки математического ожидания и дисперсии случайного процесса 
применим в задаче распознавания состояния (поиска неисправности) проверяемого объекта. 
Определим достоверность распознавания и ошибки первого рода  (вероятность пропуска 
неисправности) и второго рода (принятие ложного решения о наличии неисправности в 
исправном объекте). 

Для нормального закона распределения значений случайного процесса , взятых в 
качестве признака распознавания, с учетом ошибок в оценке его математического ожидания 
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и дисперсии в зависимости от времени наблюдения T значения q(1) и q(2) можно записать в 
виде: 

,      (3) 

 

,     (4) 

где F – функция Лапласа. 
Для варианта распознавания с наибольшим значением ошибок  q(1) и q(2) имеем 

следующее содержание входящих в формулы (3), (4) обозначений: 
 

 

 

где  и , и  – действительные и оценочные значения математического 
ожидания процесса  соответственно для неисправного и исправного состояния объекта; 
 

 

 

где    и  , и  –  действительные и оценочные значения СКО процесса  
соответственно для неисправного и исправного состояний; 
 

 – пороговое значение признака при 

принятии решения об отнесении объекта к неисправному и исправному состоянию по 
критерию Байеса при   

  –  коэффициент правдоподобия; 

 – априорная вероятность наличия неисправности в проверяемом объекте. 
 

Метод и оценка достоверности поиска неисправности.  Определим 
среднеквадратичные значения ошибок и  в функции Т в соответствии с (1) и (2)  

для  и . 
Значения вероятности пропуска неисправности q(1)  как важного показателя при 

диагностике канала связи для  и данными Табл. 1 при различных 
значениях Т и  pн=0,1;  0,2;  0,3;  0,4;  0,5  в соответствии с (3) приведены на Рис. 1. 

 
Табл. 1  

T, с 40 80 120 160 200 ∞ 
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Рис.1. Зависимость вероятности пропуска неисправности q(1)  от 
 времени наблюдения за реализацией случайного процесса Т 

 
Повышения достоверности распознавания состояния проверяемого объекта может быть 

обеспечено такими путями как: 
– увеличением числа признаков, по которым осуществляется диагностика; 
– увеличением кратности проверок одного и того же элемента. 

При кратных проверках вероятность пропуска неисправности равна q(1)n, где n – 
кратность проверок. По результатам, приведенным на Рис. 1, проведем сравнение 
затрачиваемого времени наблюдения Т при однократной и двукратной проверках для 
достижения одного и того же значения вероятности пропуска неисправности. 

В частности, если pn =0,1, то для Т=40 с q(1) =0,43. При двойной проверке элемента q(1)2 
составит значение 0,185, что требует времени наблюдения 80 с. Таким образом, уменьшение 
вероятности  пропуска неисправности с 0,43 до 0,185 при однократной проверке требует 
времени наблюдения порядка 160 с (см. Рис. 1), а при двойной – 80 с. Имеем двукратный 
выигрыш по времени проверки. Аналогичные временные соотношения могут быть 
определены и для иных исходных данных. 

Проверка элементов системы с целью поиска в них неисправности осуществляется по 
определенной программе [10]. Наличие недостоверности в проверках приводит к тому, что 
существует вероятность необнаружения неисправности в течении всего цикла проверок. 

Проведем сравнение указанных вероятностей необнаружения неисправностей при 
однократных и многократных проверках одних и тех же элементов системы. За программу 
поиска примем последовательную двухэтапную процедуру, вначале поиск осуществляется в 
блоках проверяемой системы, а затем в элементах блока, в котором обнаружен отказ. 

Не обнаружить отказавший элемент, принадлежащий i-ому блоку, в соответствии с [2] 
можно с вероятностью: 

    (5) 

где:     и  – ошибки 1-го рода при m и n кратных проверках соответственно  
в i-м блоке и ki-м элементе; 
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 – априорная вероятность отказа в ki-м элементе; 
ni – количество элементов в i-м блоке. 
 

Для исходных данных  a) m=1; n=1,     b) m=1; n=2,     c) m=2; n=2    вероятность отказа 
блока pi=0,1;   =0,3;  0,1;  0,2;  0,1;  0,3. 

Графики ошибки и в зависимости от pn и Т приведены на Рис. 1. 
Графики зависимости   от  q(1) и Т приведены на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость вероятности необнаружения Pi от ошибки первого рода q(1). 
 

Таким образом, наличие двукратных проверок дает уменьшение вероятности 
необнаружения Pi  при варианте b) от 1,24 до 1,73   и  при варианте   c) от 23 до 3,7 при 
изменении Т от 40 до 200 с. 

Соотношения между ошибками первого рода q(1) при проверке элемента (блока), 
затрачиваемого времени на эту проверку Т и вероятностями необнаружения P1, временем , 
которое максимально затрачивается на контроль i-го блока и входящих в него пяти 
элементов в соответствии с данными Рис. 2 приведены в Табл. 2. 

 

Табл. 2 
                     Кратность                 
                     проверки              

Параметры  
проверки 

 
m=1 
n=1 

 
m=1 
n=2 

 
m=2 
n=2 

q(1) 0,432 0,432 0,432 
T, с 40 40 40 
Р1 0,6 0,49 0,26 

 200 360 400 

 
Время, затрачиваемое на проверку для получения Р1=0,49 в варианте а) относительно 

варианта b), равно 400 с, а в варианте b) относительно варианта с) – 900 с. 
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Вероятность пропуска отказавшего элемента за весь первый цикл проверок с учетом (5) 
определяется формулой: 

. 

 
В заключение отметим, что рассмотренный метод повышения достоверности за счет 

кратности проверок и приведенные оценки являются частным случаем решения 
поставленной задачи. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ГЕТЕРОГЕННОЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ 

 
Стрихалюк Б. М., Бешлей М. І., Холявка Г. В., Брич М. В. Моделювання та тестування системи 

управління гетерогенної мережі доступу. Розроблено імітаційну модель системи управління гетерогенної 
мережі в програмному середовищі OPNET MODELER. Розглянуто сценарії інтеграції мереж LTE, UMTS із 
технологією Wi-Fi з врахуванням мобільності абонентів та типу наданих послуг. Досліджено процес 
оптимізації мережевої інфраструктури мобільного оператора, шляхом перерозподілу мережевих ресурсів та 
балансуванні навантаження при впровадженні конвергенції технологій. Розроблено імітаційну статистичну 
модель фемтосоти, як конвергентного пристрою на рівні доступу для забезпечення мультисервісних послуг з 
реалізацією вертикального хендоверу. 

Ключові слова: гетерогенна мережа, навантаження, хендовер, фемтосота, оптимізація, якість сервісу 
 
Стрихалюк Б. М., Бешлей М. И., Холявка Г. В., Брич М. В. Моделирование и тестирование системы 

управления гетерогенной сети доступа. Разработана имитационная модель системы управления гетерогенной 
сети в программной среде OPNET MODELER. Рассмотрены сценарии интеграции сетей LTE, UMTS с 
технологией Wi-Fi с учетом мобильности абонентов и типа предоставляемых услуг. Исследован процесс 
оптимизации сетевой инфраструктуры мобильного оператора, путем перераспределения сетевых ресурсов и 
балансировке нагрузки при внедрении конвергенции технологий. Разработана имитационная статистическая 
модель фемтосоты как конвергентного устройства на уровне доступа для обеспечения мультисервисных услуг с 
реализацией вертикального хэндовера. 

Ключевые слова: гетерогенная сеть, нагрузка, хендовер, фемтосоты, оптимизация, качество сервиса  
 
1. Введення і постановка задачі. Телекомунікації відіграють значну роль у прискоренні 

розвитку економіки та соціальної сфери. Сталий прогрес інформаційно-телекомунікаційної 
інфраструктури є найважливішою передумовою для підвищення конкурентоспроможності 
економіки та інтеграції України у глобальне інформаційне суспільство, які дозволяють 
розширити можливості людини і отримувати доступ до національних та світових 
інформаційних ресурсів, поліпшити якість послуг що надаватимуться громадянам [1, 2].  

Основними тенденціями на ринку мобільного зв’язку є стрімкий розвиток різноманітних 
технологій доступу до радіосередовища, а також розповсюдження мобільних пристроїв, що 
мають множинні мережні інтерфейси. За даними компанії «Ericsson» щомісячний мобільний 
трафік у 2014 році у світі складає близько 800 петабайт, при цьому він зростає 
експоненційно, і вже у 2017 році очікується збільшення трафіку у 15 разів, здебільшого за 
рахунок відеосервісів та сервісів реального часу. При цьому зростають вимоги користувачів 
до якості та спектру інфокомунікаційних послуг, які повинні забезпечуватися в будь-який 
час у будь-якому місці, тобто повинна дотримуватися концепція «Always Best Connected» 
(ABC), яку покликані реалізовувати гетерогенні мережі наступного покоління [3]. 

Покриття жодної із безпровідних національного масштабу не є абсолютним, а при 
впровадженні мереж нового покоління перед проектантами виникають проблеми обмеженого 
бюджету, складності отримання ліцензії та обмеженого радіочастотного ресурсу. Тому 
виникає необхідність в об’єднанні мережних інфраструктур різних операторів, побудованих за 
різними технологіями, тобто формування гетерогенної мережі. Мотивом такого сценарію 
також є неможливість визначення єдиної технології радіодоступу, яка би поєднувала 
оптимальну пропускну здатність з оптимальним покриттям, при цьому забезпечуючи 
збалансовані витрати на побудову таких мереж. Способом зменшення витрат у такому випадку 
є інтеграція існуючих безпровідних мереж із сучасними технологіями безпровідного доступу. 
Найбільшими викликами при реалізації такої мережі є ефективне управління спільними 
радіоресурсами і прозоре “безшовне” переміщення абонента, що включає у себе підтримку 
мобільності, хендовер, забезпечення QoS, систему безпеки та тарифікації [4]. 
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Існуючі системи безпровідного доступу характеризуються низьким рівнем якості надання 
послуг, а також значними експлуатаційними витратами. Крім того, низька енергетична та 
спектральна ефективність негативно впливають на вартість послуг для кінцевих користувачів, 
а також обмежують можливості щодо впровадження нових видів сервісів [5]. 

Розроблені та запропоновані рішення дають можливість спростити процес розгортання 
мережі як в локальному, так і в глобальному масштабі, знизити капітальні та експлуатаційні 
витрати, а також запропонувати нові типи сервісів, які неможливо реалізувати з 
використанням існуючих технологій. 

 
2. Аналіз літературних даних. Проблематикою побудови гетерогенних мереж 5-го 

покоління  займаються українські вчені Поповський В. В., Агеєв Д. В., Абакумов В. Г., 
Беркман Л. Н., Лемешко А. В., Сундучков К. С., Глоба Л. С., Воробієнко П. П та численні 
зарубіжні учені, серед який найбільш помітні роботи Minho Jo, Rodrigo L. Batista, Tarcisio F. 
Maciel, André L.F. de Almeida, Дмитриев А. В., Чередниченко А. В., Пакулова Е. А., J. Kang, 
J. Strassner, S. Seo and J. W. Hong, Smaoui, F. Zarai, R. Bouallegue and L. Kamoun, M. N. 
Dumbre, M. M. Patwa and M. K. Patwa, D. Sabella, P. Rost, Y. Sheng, E. Pateromichelakis, U. 
Salim, C. F. M. Silva, J. M. B. Silva and T. F. Maciel. Основна частка робіт спрямована на 
покращення якості надання послуг мобільного зв’язку за рахунок ефективного використання 
ресурсів гетерогенної безпровідної мережі та оптимальної процедури вертикального 
хендоверу із застосуванням різних технологій радіодоступу [6].  

В науковій літературі є велика кількість робіт присвячених системам третього покоління, 
які використовують одночасно декілька технологій радіодоступу, наприклад [7...9]. 
Дослідження можливості реалізації мережі на основі декількох технологій радіодоступу 
проведено у роботі [8], а в роботі [9] запропонована система MRA, яку можна реалізувати на 
практиці. Поряд з системами третього покоління проаналізовано системи з декількома 
технологіями радіодоступу з метою максимізації потужності мережі в роботах [10...13].  

На відміну від максимізації пропускної здатності ми зосередилися на мінімізації 
потужності передачі [13]. Ми запропонували механізми розвантаження систем LTE/Wi-Fi та 
UMTS/Wi-Fi, які дають змогу мінімізувати завантаження мережі, забезпечуючи необхідні 
показники якості обслуговування. 

Серед іноземних учених питаннями гетерогенної природи сучасних мереж займаються 
Kaleem, Faisal. В рамках даних робіт пропонуються механізми, що реалізують процедури 
хендоверу мобільних пристроїв, однак алгоритми прийняття рішення про переключення, які 
є індивідуальними для кожної конкретної системи, в цих роботах не розглядаються. Таким 
чином, задача оптимізації процесу хендоверу на сьогодні не вирішена. Отже, аналіз 
напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених підтверджує актуальність тематики проекту 
та вказує, що проблема створення  гетерогенної інформаційно-телекомунікаційної мережі, із 
підвищенням якості надання послуг соціальному сектору країни може бути вирішена із 
застосуванням запропонованих наукових засад побудови та тестування безпровідної мережі 
нового покоління. 

 
3. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розширення функціональності та 

покращення якості послуг соціального сектору країни на основі запропонованих наукових 
рішень побудови гетерогенної cистеми нового покоління у сфері телекомунікацій. Для 
досягнення даної мети створено макет тестування системи управління гетерогенної мережі 
доступу на основі імітаційної моделі розробленої в програмному середовищі OPNET 
MODELER 15. Задачею моделювання є розроблення наступних сценаріїв інтеграції 
технологій доступу з оцінкою відповідних параметрів системи: 

• Дослідження мобільності абонентів (тривалість активності, вектор руху, швидкість 
руху, поточне місце розташування, віддаль до всіх базових станцій, рівень сигналу від усіх 
базових станцій ). 

• Інтеграція Wi-Fi/UMTS з ініціацією вертикального хендовера та вплив на параметри 
QoS при передаванні VoIP трафіку. 

• Інтеграція Wi-Fi/LTE з ініціацією вертикального хендовера та оцінка виграшу при 
балансуванні навантаження; 

• Дослідження функціонування фемтостільників з підтримкою (Multi-RAT), інтерфейсів 
багатьох технологій радіо доступу. 
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4. Розроблення макету функціонування гетерогенної мережі в програмному 
середовищі OPNET MODELER. Все більше і більше постачальників телекомунікаційних 
послуг розглядають IMS (IP Multimedia Subsystems) платформу для розгортання та побудови 
мереж наступного покоління NGN. Посилаючись на концепцію IMS, розглянемо роботу 
мобільних систем через базову мережу IP Multimedia Subsystem (IMS) [4]. IMS запропонована 
великою групою організації зі стандартизації (3GPP, 3GPP2, ETSI TISPAN), який поєднує в 
собі різнорідні мережі доступу з послугами та цілями на основі ІP. Різні мобільні пристрої 
доступаються до сервісів за допомогою різних технологій доступу, таких як з кодовим поділом 
каналів множинного доступу UMTS,WCDMA, GPRS, WiMAX, WLAN, LTE. 

Ми пропонуємо конвергентну архітектуру IMS платформи для розгортання гетерогенної 
мережі (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Концепція гетерогенної мережі наступного покоління 

 
Моделювання системи завжди вимагало від розробника імітаційної моделі перевірки 

адекватності створеної моделі процесам, що відбуваються в реальній системі масового 
обслуговування. Найпростіший спосіб визначити характеристики системи обслуговування 
полягає в отримані експериментальних даних щодо процесу обслуговування. Аналіз цих 
даних дає змогу визначити, які параметри системи обслуговування необхідно змінити для 
того, щоб підвищити якість обслуговування, тобто оптимізувати процес. 

Сучасні системи масового обслуговування містять велику кількість компонентів, кожний 
з яких є складною системою, яка також має свої параметри та характеристики. Загалом всі ці 
компоненти впливають на характеристики якості обслуговування системи. А тому для 
створення адекватної імітаційної моделі та адекватного оцінювання результатів 
моделювання необхідно врахувати всі компоненти, що беруть участь в процесі 
обслуговування. Велика кількість абонентів, програмних додатків та сесій, що генеруються 
цими додатками, та їхня різноманітність значно впливають на характеристики трафіку, що 
надходить у систему обслуговування. Тому, щоб змоделювати такий трафік, необхідно 
застосувати потужний математичний апарат, який би дав змогу більш або менш точно 
описати характеристики такого трафіку. Зрозуміло, що найефективнішим способом 
моделювання в такій ситуації є розроблення спеціального програмного забезпечення. 

Завдяки програмній реалізації імітаційної моделі можна не тільки повністю реалізувати 
всі необхідні функції моделі, але і забезпечити контроль над її роботою. Програмне 
забезпечення дає змогу за допомогою графічного інтерфейсу користувача динамічно 
змінювати параметри моделі, тим самим оцінити поведінку системи, що моделюється, в 
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конкретній ситуації, яка може виникнути в реальній системі обслуговування. Крім того, 
програмне забезпечення за допомогою графічної оболонки дає змогу в реальному режимі 
часу давати оцінку всім параметрам моделі. Це можливо здійснювати за допомогою графіків, 
діаграм, списків та таблиць, які обновляються в реальному режимі часу. 

Для дослідження функціонування реальної системи мобільного зв’язку в умовах високої 
мобільності абонентів доцільно здійснити моделювання такої системи, приділивши 
найбільшу увагу саме переміщенню абонента. Для цього у роботі розроблена імітаційна 
модель інтеграції Wi-Fi/UMTS із врахуванням мобільності абонента в програмному 
середовищі Opnet Modeler (Рис.2). 

 
Рис. 2. Модель інтеграції Wi-Fi/UMTS із врахованням мобільності абонента 

 
Абонент на своєму терміналі підтримує два інтерфейси Wi-Fi та UMTS, які протягом 

часу моделювання є активними. Програму налаштовано так, що абонент завантажує із FTP 
сервера файл, розмір файлу 35 Kбайт при доступі із інтерфейсу UMTS і 50 Кбайт при 
завантажені файлу за допомогою інтерфейсу Wi-Fi. Різні розміри вибрано із метою наглядно 
відобразити процес завантаження файлу при вертикальному хендовірі кожною із 
досліджуваних технологій. 

Термінал рухається по шляху заданим випадковим чином із швидкістю V=2 м/с. Загальна 
довжина шляху складає приблизно 1,4 км. Поріг рівня сигналу при якому спрацьовуватиме 
вертикальний хендовер становить   -83 дБм (Рис.3).  

 
Рис. 3. Потужність прийнятого сигналу на інтерфейсі Wi-Fi і навантаження на обох 

інтерфейсах протягом моделювання 
 
Також в процесі моделювання проводилось дослідження із передаванням голосового 

трафіку VoIP протягом часу спостереження 120c і оцінили його джитер та затримку при 
ініціації вертикального хендоверу Wі-Fi/UMTS. Результати дослідження показані нижче. 

Також програма дослідження, завдяки отриманим результатам, дає змогу побудувати 
графіки зміни джитера, затримки та варіації затримки від мінімального значення протягом 
часу дослідження(Рис. 4...7). Ці величини наведені у мілісекундах, а також були виміряні із 
інтервалом у 0,1 секунди, як і решта графіків що наведені у попередніх дослідженнях. 
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Рис. 4. Інтенсивність поступлення в бітах за секунду 

 
Рис. 5. Зміна значення джитер протягом дослідження 

 
Рис. 6. Зміна затримки протягом дослідження 

 
Рис. 7. Відхилення затримки  від мінімального значення затримки 

 
Як бачимо в результаті дослідження інтегрованої Wi-Fi/UMTS мережі дає змогу в місцях зони 

покриття Wi-Fi розвантажувати мережу UMTS, а також забезпечити безшовне передавання голосову 
трафіку із забезпеченням високого рівня якості обслуговування абонентів гетерогенної мережі. 

На Рис. 8 зображено модель гетерогенної мережі. Для детального дослідження її 
функціонування, моделювання проводилося при різних сценаріях інтеграції систем доступу. 
Першим етапом дослідження є інтеграція UMTS\Wi-Fi мережі. У цьому випадку, кількість 
абонентів, які моделюються в мережі становить 40 терміналів. Абоненти довільно рухаються по 
зображеній площині квадрата в залежності від моделі мобільності RandomWaypoint [3] зі 
швидкістю, яка рівномірно розподілена в інтервалі між 0 і 5 м/с. Також в зоні покриття UMTS 
мережі встановлено WiFi-точки. Якщо абонент встановив активне з'єднання через систему 
UMTS і, не перериваючи його, увійшов в зону покриття не ліцензованої бездротової мережі Wi-
Fi, поточне з'єднання автоматично перемикається на іншу мережу без переривання послуги. 
Хендовер відбувається непомітно для користувача.  
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Рис. 8. Модель тестування гетерогенної мережі 

 
Рівень сигналу покриття Wi-Fi зони, становить7 дБм (приблизно 5 мВт). Кожен 

мобільний термінал  намагається кожної секунди завантажити файл розміром 30 кбайт, в 
результаті загальне навантаження від 40 абонентів становить 1200 Кб/с. Кількість базових 
станцій UMTS мережі становить 4, щоб забезпечити UMTS з'єднання для всіх мобільних 
терміналів у виділеній площині квадрата, позначеної як "UMTS ОБЛАСТЬ" Контролери 
радіомережі (RNC) і шлюзи доступу (SGSN і GGSN) системи UMTS є також показано, так 
само, як ідва FTP-сервери. На Рис. 9 ми показуємо відповідну кількість підключених 
мобільних терміналів та загальне навантаження на мережу протягом часу моделювання.  
 

 
Рис. 9. Кількість підключених мобільних терміналів та загальне навантаження на мережу 

UMTS\Wi-Fi 
 

Для досягнення належного рівня статистичної похибки результатів моделювання 
проведено шістдесят незалежних дослідів. В результаті моделювання встановлено, що 
загальне навантаження є зростаючою функцією часу. Це пов'язано з тим, що кількість 
активних терміналів в мережі постійно збільшується і, отже, загальний отриманий трафік на 
кожному інтерфейсі стає більшим. Крім того, з Рис. 9 можна побачити, що, коли обидва 
інтерфейси мобільного пристрою є активні, загальне навантаження становить 1000 кб / с, що 
є наближеним до максимального можливого значення 1200 кб / с. З іншого боку, коли 
активний тільки інтерфейс UMTS , трафік становить приблизно 800 кб / с. Таким чином, 
наявність зв'язку Wi-Fi забезпечує додатковий зв'язок, необхідний для досягнення 
(теоретично) максимально можливого завантаження та балансування навантаження. 
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На Рис. 8, представлено третій сценарій моделювання роботи інтегрованої LTE/Wi-Fi 
мерtжі, в якій зареєстровано 40 абонентів, що рухаються по площині чотирикутника. Модель 
мобільності і швидкості руху користувачів такі ж, як і у другому сценарії. В моделі задіяні 
точки доступу Wi-Fi і  вузли системи LTE (eNodeB і Evolved Packet Core, EPC) з'єднані між 
собою, а також 2сервера HTTP додатку. 

На Рис. 10 показано необхідну пропускну здатність, як функцію часу, для одного 
абонента мережі при доступу до ресурсів мережі . В процесі моделювання встановлено, що 
при передаванні трафіку через мережу LTE в момент недостатності ресурсів для його 
обслуговування відбувається процедура вертикального хендовера і необхідні ресурси для 
даного сервісу забезпечує Wi-Fi мережа. Розроблена гетерогенна мережа є набагато 
ефективнішою в наданні сервісів абонентам, оскільки дозволяє балансувати навантаження 
між двома системами доступу. 

 
Рис.10. Необхідна пропускна здатність для надання сервісу з ініціацією 
VHO(вертикального хендовера) в інтегрованій LTE/Wi-Fi мережі 

 
5. Дослідження та моделювання завантаженості фемтосоти технологіями 

мобільного зв’язку, як основного конвергентного пристрою на рівні доступу 
гетерогенної мережі. Основним приладом, що повинен об’єднувати покоління 2-4,5G 
вибрано фемтосоту – це мініатюрна базова станція, призначена для домашнього або офісного 
використання. Відповідно даний пристрій дозволяє здійснювати покриття різних поколінь 
мереж мобільного зв’язку маючи лише доступ до інтернету. Фемтостільники працюють як на 
платформі IMS-A так і на основі UMA-А платформі. Оскільки кожна з технологій має свої 
особливості та параметри функціонування, в роботі запропоновано алгоритм моделі 
управління радіо та фізичними ресурсами для прогнозування різноплановості та кількості 
виділених ресурсів (Рис.11), необхідних для забезпечення якісного надання мультисервісних 
послуг абонентам мобільного зв’язку. 

Вхідні дані імітаційної моделі: пропускна здатність каналу фемтосоти  С=10Гбіт/c; 
кількість технологій мобільного зв’язку , які підтримуються  станціє i=7 (GPRS, EDGE, 
WCDMA, CDMA20001RevA, HSPA, LTE, LTE-A ) необхідна пропускна здатність технології 
для забезпечення якісного надання послуг мобільним абонентам Сi =[Мбіт/с] (GPRS = 
0.000171, EDGE =0.000384, WCDMA =2, CDMA20001RevA =3.1, HSPA =14.4, LTE =100, 
LTE-A 1000); ймовірність доступу абонентів i-ї категорії послуг до ресурсів фемтостільника 
Рi (0.15, 0.25, 0.2, 0.1, 0.15, 0.1, 0.05); тривалість виклику Tтрив від i-го абонента, згенерованих 
за Пуасонівським законом розподілу із середнім значенням λ=600c; моменти початків 
викликів Tпоч згенерованих випадковим чином з рівномірним законом розподілу; моменти 
кінців викликів, визначених як Tкін = Tпоч+Tтрив;   тривалість моделювання Tтрив =1 год. 

На Рис. 12 показано величину пропускної здатності та рівень потужності сигналу, яку 
використовують абоненти при спільному доступі до ресурсів пристрою. Кількість абонентів 
кожної із технології , які активні протягом часу моделювання показано на Рис. 13...15. 

В результаті моделювання роботи конвергентного пристрою досліджено що 
максимальна кількість викликів до фемтосоти від абонентів становить 250. Проте на 2350 с 
пропускна здатність, яку використовують абоненти мобільного зв’язку різних поколінь 
становить 8.45Гбіт/с з 10Гбіт/с можливих. Отримані результати показують, що 
конвергентний прилад здатен надавати якісні послуги визначеній кількості користувачів. Для 
якісного надання послуг фемтостільник робитиме плавне переключення між різними 
мережними технологіями в залежності від замовлених абонентом якості та типу трафіку.  
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Початок

Ініціалізація масивів та змінних
Cmax=100; i=6; C=0; r[i]; α; L;λ;
c[i]; Pmax[i]; Kp[i]; Rf [i]; a[i]=0;

C+=c[i];
C>Cmax?;

Перейти на іншу 
технологію 

зв’язку?

С-=c[i];
i=i-1

Відмова в 
обслуговуванні

a[i]+=1;

P1=Pmax[i]*r1^2/(Rf[i])^2;

P1=Pmax[i] /2? Pmax[i]/2+Kp[i]

Pmax[i]/2-Kp[i]

Ні Так

Та
к Ні

Та
к

Ні Так
P1>Pmax[i] /2?

Ні

Чи є ще 
абоненти 

категорії і?

P1=Pmax[i]*r1^2/(Rf[i])^2 
– α*R1^2;

P2=Pmax[i]*r2^2/(Rf[i])^2 
– α*R2^2;

L=sqrt(r1^2+r2^2-
2*r1*r2*cos(λ))

Pzav=P2-α*L^2;

P1/Pzav>=0.9?; P1+Kp[i];
P2+Kp[i]; P1+Kp[i]>Pmax[i]

?;

Ні

Так

Так Отримувати 
послуги із 
зниженою 

якістю?

Ні

Ні

Так Так

Перейти на іншу 
технологію 

зв’язку?

Відмова в 
обслуговуванні

Ні

С-=c[i];
i=i-1

Ні

Так
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Рис. 11. Алгоритм управління радіо інтерфейсами гетерогенної мережі 

 

 
Рис. 12. Величина пропускної здатності та рівень потужності сигналу,  яку  
використовують абоненти при спільному використанні пристрою (N=250) 

 

 
Рис. 13. Кількість абонентів EDGE та LTE  протягом часу моделювання 
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Рис.14. Кількість абонентів LTE-A та HSPA протягом часу моделювання 

 

 
Рис.15. Кількість абонентів CDMA20001RevA та GPRS протягом часу моделювання 

 
На Рис. 16 показано процедуру обслуговування мультисервісних послуг технологіями 

безпровідних мереж та реалізації вертикального хендоверу при виділенні для них необхідних 
мережевих ресурсів для забезпечення допустимого рівня параметрів QoS. 
 

 
Рис. 16. Завантаженість каналу фемтосоти при наданні мультисервісних послуг  

 
7. Висновки. В роботі обґрунтовано можливість підвищення якості надання послуг 

мобільного оператора при впровадженні гетерогенної мережі наступного покоління. 
Використання інтеграції безпровідних технологій на основі IMS-A дозволить звільнити 
частину радіоканальних ресурсів у місцях, де спостерігаються перевантаження. Розроблено 
модель гетерогенної мережі в програмному середовищі Opnet Modeler 15, що дає змогу 
дослідити процес оптимізації мережевої інфраструктури мобільного оператора, шляхом 
перерозподілу мережевих ресурсів та балансуванні навантаження при впровадженні і 
розвитку в ній елементів NGN-технологій для спільного розгортання інфокомунікаційної 
мережі. Конвергентний шлях розвитку телекомунікаційних мереж вважається єдиним 
прагматично обґрунтованим напрямом для операторів, які мають сформований ринок 
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користувачів. Це особливо актуально в умовах наявності декількох безпровідних мереж 
доступу, що функціонують на одній території, та мобільних пристроїв, що підтримують 
функції паралельної взаємодії з такими мережами. Проведено тестування мережі 
інтегрованих технологій Wi-Fi/LTE та UMTS/Wi-Fi при завантаженні файлу та надання 
послуги VoIP. Проаналізовано процедуру ініціації вертикального хендовера та його вплив на 
параматери QoS мережі. Розроблено імітаційну статистичну модель фемтосоти як 
конвергентного пристрою на рівні доступу для забезпечення мультисервісних послуг 
гетерогенної системи. Використання фемтосоти дозволить операторам мобільного зв’язку 
перейти на новий етап розширення сфери свого впливу у наданні телекомунікаційних 
послуг, створення конкуренції традиційним провідним операторам, що призведе до 
збільшення кількості користувачів і ,відповідно, до зростання прибутків. 
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КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПЕРАТОРА 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 
Колченко Г. Ф., Варфоломеєва О. Г. Корпоративна інформаційна система оператора 

телекомунікацій як основа ефективної організації управління. Розглянуті питання щодо створення 
комплексної інформаційної системи для операторів телекомунікацій, визначено переваги її впровадження. 
Досліджено особливості побудови корпоративної інформаційної системи з використанням методології NGOSS, 
яка надає спеціалізовану структуру підтримки ефективного оператора, забезпечуючи підприємству 
інструменти, що необхідні для впевненого розгортання проектів автоматизації. Визначено, що інформаційна 
система є складною системою, створеної для збору, аналізу та оброблення інформації з метою одержання 
максимального результату для підприємства.  

Ключові слова: оператор телекомунікацій, телекомунікаційна мережа, NGOSS, система управління, 
інформаційна система, методологія 

 
Колченко Г. Ф., Варфоломеева О. Г. Корпоративная информационная система оператора 

телекоммуникаций как основа эффективной организации управления. Рассмотрены вопросы создания 
комплексной информационной системы для операторов телекоммуникаций, определены преимущества ее 
внедрения. Исследовано особенности построения корпоративной информационной системы с использованием 
методологии NGOSS, которая предоставляет собой специализированную структуру поддержки эффективного 
оператора, обеспечивая предприятию инструменты, которые необходимы для уверенного развертывания 
проектов автоматизации. Определено, что информационная система является сложной системой, созданной для 
сбора, анализа и обработки информации с целью получения максимального результата для предприятия.  

Ключевые слова: оператор телекоммуникаций, телекоммуникационная сеть, NGOSS, система управления, 
информационная система, методология 

 
Вступ і постановка завдання. Характерною рисою роботи операторів телекомунікацій 

у даний час є те, що вони діють в умовах, які постійно змінюються, появляються нові 
технології, зростає попит на нові телекомунікаційні послуги. І щоб зберегти здатність до 
розвитку підприємства повинні постійно адаптуватися до змін і появи новітніх технологій. 
Ця обставина накладає вимоги до систем управління діяльністю підприємства.  

Сьогодні операторам телекомунікацій потрібні сучасні системи управління, які 
базуються на інформаційних корпоративних системах, адаптуючи їх до власних умов. 
Розвиток і удосконалювання інформаційних систем операторів телекомунікацій базується на 
ретельному і глибокому знанні діяльності підприємства, що вимагає проведення дослідження 
систем управління діяльністю, визначення переліку необхідної інформації [1].  

Аналіз літературних джерел. В даний час завдання побудови інформаційних мереж є 
ефективним способом покращення діяльності підприємства. Фахівці в різних сферах 
управління приділяють цьому питанню велику увагу. У деяких виданнях (статтях, книгах, 
монографіях) публікуються результати досліджень і приклади впровадження інформаційних 
систем. Проте повного кількісного оцінювання та обґрунтування впровадження таких систем 
і взаємозв'язок з існуючими системами оперативно-технічного управління 
телекомунікаційними мережами приведені недостатньо повно. 

Наприклад, робота [1] присвячена тільки оптимізації інформаційної моделі системи 
управління телекомунікаційними мережами без визначення найбільш важливих моментів 
конкретного завдання для підприємств. 

У книзі [2] приведені тільки загальні підходи до розробки і застосування інформаційних 
систем. Автор не дає прив'язку побудови інформаційних систем до особливостей 
підприємств телекомунікацій.  

У роботах [3, 4] розглянуто з позиції менеджера проблеми і можливості підприємств у 
зв'язку з появою новітніх інформаційних технологій, які можуть використовуватися 
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операторами телекомунікацій. Наведена роль інформаційних технологій, що постійно 
змінюються, для бізнесу з погляду стратегічних завдань і забезпечення процвітання 
організації. Приведені деякі методи управління підприємством – загальне управління якістю 
(Total Quality Management), а потім перетворення підприємств – реінжиніринг процесів 
бізнесу (Business Process Reengineering).  

На основі аналізу літературних джерел можна дійти висновку, що зміст приведених 
джерел мають описовий характер і можуть служити тільки основою для визначення підходів 
до створення інформаційних систем на підприємствах телекомунікацій. Інтерес до 
дослідження питань створення інформаційних систем має не тільки теоретичний, але і 
практичний характер.  

В статті досліджуються напрямки розвитку системи управління 
телекомунікаційними мережами з врахуванням існуючої інфраструктури інформаційної 
корпоративної системи. 

 
Інформаційні системи і процеси управління телекомунікаціями. Система управління 

є складною системою, створеної для збору, аналізу та оброблення інформації з метою 
одержання максимального результату за певних обмежень.  

Системі управління притаманні відповідні концептуальні рішення, до її складу входить: 
математичне забезпечення, програмне забезпечення, мережне забезпечення, технічне 
(комп'ютерне) забезпечення та організаційне забезпечення [1, 5]. 

Концептуальні рішення визначають мету, завдання, та стратегію системи управління, 
ступінь автоматизації, етапи і перспективи реалізації, необхідну реконфігурацію 
організаційної структури, ієрархію рівнів прийняття рішень. 

Математичне забезпечення дозволяє підготувати різні варіанти рішень відповідно до 
мети, завдань, стратегії та постійних чи тимчасових пріоритетних і граничних умов.  

Програмне забезпечення реалізує вимоги, закладені математичним забезпеченням, а 
також автоматизує операції збирання (введення), оброблення, збереження, формування та 
відображення або виведення інформації. 

Мережне забезпечення є технічним засобом організації високошвидкісного обміну 
інформацією між територіально розподіленими об'єктами та зовнішніми системами, 
джерелами даних тощо. 

Технічне (комп'ютерне) забезпечення містить всі засоби введення, збереження, 
оброблення і виведення інформації. 

Організаційне забезпечення враховує не тільки наявність штату, що обслуговує всі 
складові системи управління підприємством, але передбачає й обґрунтовану оптимізацію 
всієї організаційної структури підприємства для найбільш ефективного використання 
можливостей системи. 

Сучасні інформаційні системи (ІС) можна класифікувати за такими ознаками: 
– тип об'єкта управління (технологічниq процес, організаційне управління); 
– ступінь інтеграції (локальні, інтегровані); 
– рівень автоматизації управління (інформаційно-довідкові системи, системи 

оброблення даних, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи); 
– рівень управління (ІС управління підприємством, корпорацією, галуззю); 
– характер технологічних процесів на об'єкті управління. 

Відповідно до вимог стандартів міжнародних організацій виділяють такі типи ІС: 
– виконавчі системи підтримки керівництва (Executive Support Systems, ESS) на 

стратегічному рівні; 
– управляючі інформаційні системи (Management Information Systems, MIS) і системи 

підтримки прийняття рішень (Decision Support Systems, DSS) на рівні управління; 
– системи управління знаннями (Knowledge Work System, KWS) і системи автоматизації 

діловодства (Office Automation Systems, OAS) на рівні знань; 
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– системи оброблення транзакцій (Transaction Processing Systems, TPS) на 
експлуатаційному рівні. 

Кожна з зазначених систем може мати компоненти, що використовуються на різних 
рівнях управління одночасно. 

Найбільш ефективними є інтегровані корпоративні інформаційні системи, що поєднують 
функції усіх функціональних підсистем і різних рівнів управління. 

Цільове призначення кожної з цих систем – забезпечення управління підприємством. 
ІС призначені для управління практично будь-яким підприємством, a відома концепція 
управління TMN має досить конкретне застосування – телекомунікаційна мережа. 

Серед ІС доцільно виділити два види: фінансово-управлінські та виробничі. TMN, як 
відомо, визначає чотири рівні управління: управління бізнесом (діяльністю), управління 
послугами, управління мережею, управління елементами мережі. Вищий рівень TMN – 
фінансово-управлінська інформаційна система, три інших рівні TMN (управління послугами, 
мережею та її елементами) - виробнича інформаційна система [6]. 

Інформаційну систему можна визначити як одне з можливих рішень завдань управління 
в TMN. Тим більше, що TMN має на увазі певний взаємозв'язок усіх рівнів піраміди 
управління, де кожний більш високий рівень базується  на нижньому рівні.  

Системи управління підприємствами телекомунікацій у першу чергу призначені для 
управління виробничим процесом і процесом його планування. Така спеціалізація визначає 
набір функцій для системи управління та для бізнес-моделей даного типу підприємств. 
Наявність тих чи інших убудованих моделей для різних типів мереж та обладнання відрізняє 
системи управління одну від іншої, оскільки в кожній з них є свої опрацьовані напрямки та 
функції, їхня реалізація в створюваних системах управління ведеться по-різному, ступінь 
врахування окремих напрямків і функцій може значно відрізнятися.  

Вимоги до систем управління телекомунікаціями за багатьма параметрами значно 
жорсткіші, ніж до фінансово-управлінських систем. Телекомунікаційна мережа повинна, у 
першу чергу, забезпечувати надання послуг з належною якістю, тому основними 
механізмами управління є планування й оптимальне управління процесом функціонування у 
реальному масштабі часу [7].  

У разі збільшення складності та широти охоплення функцій підприємства 
телекомунікацій вимоги до технічної інфраструктури і до комп'ютерної платформи зростає. 
Усі без винятку системи управління мережами використовують бази даних. У більшості 
випадків застосовується технологія клієнт-сервер, що припускає розподіл обробки даних 
між виділеним сервером і робочою станцією. Технологія клієнт-сервер виправдує себе при 
частому обробленні великих обсягів даних і запитів, тому що дозволяє оптимізувати 
інтенсивність передачі даних в мережі. 

Об'єднання всього масиву даних, що використовуються в усіх бізнес-процесах 
підприємства телекомунікацій, у єдиний інформаційний простір, і формування на його 
основі рекомендацій щодо планування ресурсів і прийняття рішень, суттєво підвищить 
ефективність діяльності підприємства. 

Для ефективної роботи оператору телекомунікацій уже не досить набору програмних 
компонентів, що забезпечують автоматизацію окремих завдань. У повсякденній діяльності в 
оператора телекомунікацій виникає потреба ведення бухгалтерського обліку, матеріально-
товарного обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, а, крім того, роботи з 
замовленнями, заявками і скаргами споживачів, вирішення завдань документообігу, 
економічного аналізу, планування, управління та багато іншого. Інакше кажучи, сьогодні 
оператору телекомунікацій необхідна комплексна інформаційна система, що дозволяє 
автоматизувати всю його діяльність.  

Створення комплексної інформаційної системи для операторів телекомунікацій надає 
такі переваги: 

– широкі функціональні можливості в забезпеченні розрахунків за надання 
телекомунікаційних послуг;  
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– єдина база даних, побудована на принципах ієрархічної системи, дозволить 
одержувати в режимі реального часу й у зручній формі будь-яку оперативну інформацію 
про діяльність підприємства та його підрозділів;  

– оперативний контроль діяльності всіх підрозділів і можливість більш ефективного 
планування та управління функціонуванням підприємства;  

– використання єдиного апаратно-програмного комплексу для оброблення даних усіх 
підрозділів (у тому числі регіональних) підприємства;  

– відсутність пересилань даних між підрозділами, ніякого збереження даних на 
клієнтських комп'ютерах, усі користувачі працюють з єдиною базою даних з мінімальними 
вимогами до каналів зв’язку;  

– додатки встановлюються в єдиному центрі, всі користувачі на віддалених робочих 
місцях завжди працюють з останньою версією програми, що не вимагає систематичного 
оновлення програмного забезпечення на всіх робочих місцях;  

– персонал має право доступу тільки до визначеної части інформації, необхідної для 
виконання його службових обов’язків; всією повнотою доступу до інформації володіє 
обмежене коло персоналу;  

– значна економія коштів на утримування, адміністрування та супроводження 
елементів інформаційної системи кожного підрозділу (це економія, помножена на кількість 
клієнтських робочих місць);  

– мінімальні вимоги до каналів зв’язку, оскільки для повноцінного функціонування 
будь-якого підрозділу підприємства буде потрібно тільки підключення до корпоративної 
мережі (Intrаnet) або Internet. 

Необхідно особливо відзначити, що застосування технологій мережі Інтернет є 
невід'ємною рисою сучасних інформаційних систем, що визначає необхідність вирішення 
такої важливої проблеми, як забезпечення інформаційної безпеки. Для запобігання 
несанкціонованого доступу до документів і виключення можливості спотворення даних 
стандартних засобів, як правило, недостатньо. Тому інформаційні системи обов'язково 
повинні містити спеціальні програмно-апаратні засоби захисту, щоб гарантувати 
достовірність і цілісність інформації.  

 
Інформаційні системи і методологія NGOSS. Єдина уніфікована ІС є еталонною 

моделлю даних, що забезпечує єдину мову описання об'єктів управління, що, в свою чергу, 
дозволить здійснити процес інтеграції програмних прикладень для системи підтримки 
операційної та бізнес діяльності операторів телекомунікацій від різних постачальників [8]. 

За ініціативою всесвітньої некомерційної організації TeleManagement Forum (ТМ Forum) 
було розроблено методологію NGOSS, скорочено від New Generation Operations Systems and 
Software (нове покоління операційних систем і програмного забезпечення) [2]. Вона надає 
спеціалізовану структуру підтримки ефективного оператора, забезпечуючи підприємству 
інструменти, необхідні для впевненого розгортання проектів автоматизації. В рішеннях на 
базі NGOSS використовуються прийняті в галузі ІТ-концепції та технології, які сприяють 
створенню продуктивного середовища розвитку та більш ефективному управлінню 
інфраструктурою.  NGOSS є набором інструментів, які складаються зі структур, 
специфікацій та керуючих принципів, узгоджених в межах галузі та які охоплюють ключові 
зони бізнесу і технології. Основне її призначення – забезпечення суттєвого покращення 
середовища розроблення та інтеграції програмного забезпечення. 

Якщо розглядати NGOSS в узагальненій формі, то можна сказати, що вона складається з 
чотирьох ключових структур та методології підтримки використання цих структур: 

– Структура бізнес-процесу еТОМ (Enhanced Telecom Operations Map, Розширена карта 
телекомунікаційних бізнес-процесів), яка визначає всі головні бізнес-процеси всередині 
компанії і ззовні.  

– Структура інтеграції систем TNA (Technological Neutral Architecture, Технологічно 
нейтральна архітектура), яка описує основні принципи розроблення рішень на базі NGOSS.  
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– Структура додатків ТАМ (Telecom Application Map, Карта телекомунікаційних 
додатків), яка забезпечує представлення структури програмних додатків.  

 
Загальнокорпоративне інформаційне середовище SID. SID (Shared Information and 

Data Model), яке забезпечує загальну універсальну інформаційну модель для повноцінної 
телекомунікаційної діяльності підприємства, надає “загальну мову” для розробників і 
компаній-інтеграторів, яка використовується для опису інформації управління, що 
забезпечує більш легку та ефективну інтеграцію програмних додатків OSS/BSS від різних 
постачальників. SID надає концепції і принципи, необхідні для визначення єдиної 
інформаційної моделі, елементи та сутності моделі, бізнес-орієнтовані моделі класів UML 
(універсальна мова моделювання), а також концептуально-орієнтовані моделі класів UML та 
діаграми послідовностей, щоб забезпечити системний ракурс інформацією та даними. 
Інформаційні моделі являються складними та проблемними концептуальними моделями. 

В поєднанні з еТОМ модель SID забезпечує операторам телекомунікацій не тільки 
наочне уявлення їх бізнесу як процесу, але також і наочне представлення їх моделей 
інформаційних потоків. Отже, SID забезпечує визначення об'єктів, які знаходяться під 
впливом бізнес-процесів, визначених в еТОМ. В межах NGOSS, SID в поєднанні з еТОМ 
забезпечують розуміння того, як слід стикувати об’єкти між собою, щоб задовольнити 
конкретну бізнес-потребу. 

Бізнес-ракурс SID фокусує увагу на описі бізнес-сутності та її атрибутів.  
Бізнес-сутність – предмет, який представляє інтерес для бізнесу. Атрибути бізнес-

сутності – це деякі факти, які дозволяють детально її описати. В сукупності їх описи 
забезпечують цілісну картину інформації даних, орієнтовану на бізнес-потреби. В поєднанні 
з моделями класів UML, які орієнтуються на вимоги бізнесу, і схемою XML, ці визначення 
формують бізнес-ракурс (Business view) моделі даних. 

Бізнес-ракурс (Business view) SID забезпечується структурою SID (SID Framework). 
Структура SID була розроблена на основі використання концепцій одноманітності даних для 
однотипних процесів різних операторів телекомунікацій. В результаті була отримана схема, 
яка забезпечує розділ даних. У верхньому шарі ідентифікується декілька доменів, які в 
грубому наближенні відповідають карті бізнес-процесів еТОМ. 

Домен – це підбір бізнес-сутностей, які відповідають визначеній зоні управління. 
Домени, які представляють структуру SID, сумісні з поняттям еТОМ на рівні 0. 

Домени визначаються на основі структур процесів та інформації і характеризуються 
такими властивостями: 

– містять бізнес-сутності, які включають дані і операції над ними; 
– є відносно стійкими наборами даних і відповідних операцій (у порівнянні з 

процесами); 
– забезпечують надійність форматів корпоративних даних; 
– забезпечують чітке розподілення відповідальності і прав власності. 

Узагальнена бізнес-сутність — це чітко визначений набір інформації і операцій, які 
характеризують стійку, проте вільно формовану сукупність бізнес-сутностей. 

Бізнес-сутність представляє інтерес з точки зору бізнесу, який може бути матеріальним 
(наприклад, клієнт), активним (наприклад, замовлення клієнта) або концептуальним 
(наприклад, рахунок клієнта). Бізнес-сутності мають визначені ознаки (атрибути) і вступають 
в відносини з іншими бізнес-сутностями. Конкретні бізнес-сутності розвиваються у 
відповідності зі своїми життєвими циклами. 

Атрибут – це деякий факт, який характеризує бізнес-об'єкт, наприклад, номер рахунку 
клієнта. Відношення – це зв'язок між двома бізнес-сутностями, наприклад клієнтами з 
визначеними адресами чи бізнес-сутності з самою собою. 

В межах кожного домену існує висока вірогідність зв'язності між бізнес-сутностями, а 
самі домени слабо пов'язані між собою. Це дозволяє сегментувати бізнес-проблеми та 
концентрувати зусилля на конкретному домені. Використання результуючих описів бізнес-
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сутностей в межах кожного домену, в поєднанні з картою бізнес процесів еТОМ, забезпечує 
бізнес-ракурс (Business view) уніфікованою інформацією та даними. Подальше дроблення 
інформації в межах кожного домену виконується шляхом ідентифікації агрегованої 
(узагальненої) бізнес-сутності (АВЕ).  

Бізнес-сутності – це найнижчий рівень декомпозиції в рамках моделі SID, тобто, бізнес-
сутність є деякою елементарною інформаційною структурою, за допомогою якої можна 
описати бізнес-модель. Як мова опису моделі використовується універсальна мова 
моделювання UML. Існує множина моделей SID, запропонованих організаціями – членами 
ТМ Forum.  Бізнес-сутності разом з атрибутами і відносинами, які їх характеризують, 
забезпечують представлення моделі, яка добре зрозуміла з точки зору бізнесу. Бізнес-
сутності, атрибути і відносини прогресивно розвиваються за допомогою текстових описів в 
кожному додатку SID і в консолідованій моделі на базі UML. Модель UML забезпечує 
архітектурно-орієнтований бізнес-ракурс (Business view) бізнес-сутності, її атрибутів і 
відносин з іншими бізнес-сутностями. 

Джерела для моделі SID містять безліч галузевих моделей, а також моделей, 
запропонованих організаціями – членами ТМ Forum. Коли дозволяв час, початкові моделі 
зіставлялися з SID. Повна інтеграція всіх моделей в одну виявилася неможливою. Найбільш 
вдалою була спроба скласти список перехресних посилань на початкові моделі і синоніми 
для термінів в рамках визначення бізнес-об'єктів SID. 

З розвитком моделі SID ідентифікуються наступні рівні агрегованої бізнес-сутності, 
також як з розвитком еТОМ ідентифікуються наступні рівні процесів. Для прикладу на Рис.1 
зображені агреговані бізнес-сутності рівня 2, ідентифіковані в межах домену Послуга 
(Service). 
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Рис. 1. Агреговані бізнес-сутності рівня 2, ідентифіковані в межах домену “Послуги” 
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Висновки.  Напрямки розвитку системи управління телекомунікаційними мережами 
доцільно визначати з врахуванням існуючої інфраструктури інформаційної корпоративної 
системи, а саме: 

 створення єдиної комплексної інформаційної системи оператора телекомунікацій, що 
забезпечує автоматизацію всіх сфер діяльності підприємства;  

 використання сучасної архітектури інформаційної системи. Для забезпечення 
оптимізації інформаційних потоків і підвищення надійності інформаційні системи повинні 
будуватися на основі найбільш перспективної архітектури (наприклад, клієнт – сервер 
додатків – сервер бази даних);  

  інтеграція інформаційної системи з новітніми телекомунікаційними технологіями, 
що дозволяє створювати так звані геонезалежні автоматизовані робочі місця, що 
дозволяють співробітникам працювати з інформаційною системою практично з будь-якої 
точки. Цей принцип особливо є актуальним для забезпечення діяльності структур 
регіонального підрозділу оператора телекомунікацій з єдиною інформаційною системою;  

 упровадження концепції єдиної бази даних, що передбачає концентрацію апаратно-
програмних ресурсів у єдиному центрі оператора телекомунікацій, засобами якого буде 
проводитися оброблення даних усіх структур і підрозділів, що входять до складу 
підприємства, за єдиними правилами та алгоритмами. Для всіх суб'єктів повинний бути 
сформований загальний інформаційний простір, основою якого є єдина ієрархічна база 
даних, що містить усю необхідну інформацію про діяльність оператора телекомунікацій та 
яка розміщена на серверах. Це дозволить усі запити на виконання необхідних операцій 
направляти до єдиної бази даних, не зберігати ніякої іншої інформації про діяльність 
підприємства на видалених робочих місцях. Отже, буде вирішено завдання оперативного 
управління та стандартизація функціонування всіх підрозділів оператора телекомунікацій;  

 визначення вимог до захисту та забезпеченню надійності, живучості та безпеки 
інформаційної системи (розмежування доступу до даних для різних категорій 
співробітників підприємства, захист від несанкціонованого проникнення до системи тощо). 
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ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ  р-n (n-р)  ПЕРЕХОДУ ДЛЯ  
МЕТОДУ ВЛАСНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 
Кузавков В. В., Гайдур Г. І., Сєрих С. О. Діагностична модель р-n (n-р) переходу для методу власного 

випромінювання. У статті розглядається нова діагностична модель р-п (п-р) переходу для методу власного 
випромінювання. Процес визначення технічного стану сучасного радіоелектронного озброєння (РЕО) 
пов'язаний з реєстрацією та обробкою діагностичних параметрів (ДП) радіо електронних компонентів (РЕК), 
що входять до його складу. Використання нового методу діагностування – методу власного випромінювання, 
потребує використання нових діагностичних моделей, що відображують зв'язок ДП з фізико-хімічними 
властивостями РЕК.  
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випромінювання, безконтактний індукційний метод, напівпровідник 

 
Кузавков В. В., Гайдур Г. И., Серых С. А. Диагностическая модель р-n (n-р) перехода для метода 

собственного излучения. В статье рассматривается новая диагностическая модель р-п (п-р) перехода для 
метода собственного излучения. Процесс определения технического состояния современного 
радиоэлектронного вооружения (РЭВ) связан с регистрацией и обработкой диагностических параметров (ДП) 
радио электронных компонентов (РЭК), которые входят в его состав. Использование нового метода 
диагностики – метода собственного излучения, требует использования новых диагностических моделей, 
отражающих связь ДП с физико-химическими свойствами РЭК. 
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1. Вступ. Постановка задачі. Сучасні об’єкти радіоелектронного озброєння (РЕО) 

представляють собою складні технічні системи, такі як системи з розширеним спектром [1], 
що являються об'єднанням модулів різного фізичного виконання та призначення. 
Проведення якісного діагностування цифрових блоків РЕО залежить від адекватності 
діагностичної моделі об'єкту контролю, методики проведення діагностування і застосованого 
методу діагностування [2, 3, 4, 5, 6].  

Основою напівпровідникових РЕК є активні елементи (діоди, транзистори, інтегральні 
мікросхеми). Тому в основу діагностичної моделі цифрового блоку для методу власного 
випромінювання [7] покладено модель активних елементів що входять до складу цього 
блоку. Напівпровідниковий р-n (n-р) перехід є фундаментом для будови більш складних 
напівпровідникових РЕК. 

Для визначення діагностичних параметрів р-n (n-р) переходу необхідно розробити 
діагностичну модель з урахуванням процесів, що в ньому відбуваються. Дані процеси 
можуть бути проаналізовані за допомогою моделей, що враховують не тільки 
електрофізичні, а і фізико-хімічні властивості елементів [7, 8]. Знання цих властивостей 
дозволяє використовувати метод власного випромінювання [9], в якому використовується 
найбільш інформативний параметр [10], що вимірюється в одній контрольній точці. Для 
цього необхідно розробити алгоритми і прикладні програми обчислення температури Т- 
діагностичного параметру р - n (n - р) переходу. 

 

Метою дослідження є розробка діагностичної моделі р - n (n - р) переходу для методу 
власного випромінювання, що ґрунтується на аналізі вольт-амперної характеристики (ВАХ) 
переходу. 

Для досягнення мети дослідження: 
– потрібен детальний аналіз залежності показників від температурних режимів і 

струму, що є окремим завданням; 
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– необхідно розробити алгоритм розрахунку температури кристалу р-п переходу в 
залежності від прикладеної до нього напруги та фізико-хімічних властивостей 
напівпровідника. 

 
Розв'язання завдання дослідження. Для прямої гілки ВАХ реального р-п переходу 

характерна наявність омічного спадання напруги в шарі бази. Це спадання напруги незначне 
в області малих струмів, але зростає лінійно зі збільшенням струму, приводячи до 
виродження експоненціальної ВАХ ідеального діода [11, 12]. Виродження ВАХ може 
відбуватися при струмах в одиниці мА. Температурна залежність для спадання напруги в 
шарі бази має зворотний знак у порівнянні зі спаданням напруги на р-п переході. Тому, при 
аналізі температурної залежності ВАХ, треба ураховувати опір шару бази р-п переходу [8].  

 

,      (1) 

де   I – струм через р-п перехід;    U – напруга на р-п переході;    І0 – тепловий струм; 
rб   – опір бази;    T  – температурний потенціал. 

У виразі (1) температурна залежними величинами є 0I , бr , T . 
В свою чергу T описується виразом: 

,       (2) 

де   k – постійна Больцмана;       Т – температура;      q  – заряд електрона. 
Тепловий струм І0 у загальному виді представляють як [6]: 

,          (3) 

де  І00 – величина, що не залежить від температури;    T  – температурний потенціал; 
φз – заборонена зона напівпровідника (також залежить від температури).  

Для температурної залежності φз використають лінійну апроксимацію [2, 3, 7]: 
 

,         (4) 
 

де φз0 – ширина забороненої зони при нульовій температурі;     εз – температурна чутливість. 
 

Опір бази rб  р-п переходу може бути описано виразом [9]: 
 

,     (5) 
де rб300 – опір бази р-п переходу при 300 К. 

 

З урахуванням (3) для теплового струму вираз (1) приймає вид: 
 

     (6)
 

або: 

 
.     (7)

 
Оскільки  тепловий струм І0  дуже малий і зазвичай виконується співвідношення  І >> І0, 

то (7) можна записати наступним чином: 

 
.     (8)

 

Підставивши в (8) вирази (2), (4) і (5) для величин, що залежать від температури, 
отримаємо: 
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,
 

або 

 
.    (9) 

Вираз (9) відображує залежність напруги на р-п переході від струму та температури, 
щодо температури Т, вище 2-й ступеня (5/2=2,5 – ірраціональний ступінь) не має формули 
для знаходження коренів. Рішення рівняння можливо чисельними методами на ЕОМ. Нам 
потрібен один дійсний корінь рівняння, що є шуканою температурою. Якщо зневажити 
спаданням напруги в області бази (в області малих струмів) тоді рівняння (9) зводиться до 
лінійного рівняння: 

,      (10) 

рішенням якого буде: 

.      (11) 

Вираз (11) дозволяє визначити температуру кристалу напівпровідника в залежності від 
струму через р-п перехід та фізико-хімічних властивостей напівпровідника.  

Підставивши в (11) значення струму через р-п перехід [4]: 
 

.     (12) 

отримаємо математичну модель температурної залежності р-п переходу: 
 

  

.    (13) 

Вираз (13) є математичною моделлю залежності температури кристалу р-п переходу від 
напруги, що прикладене до нього.  

Отримана модель дозволяє визначити нагрів кристалу напівпровідника, або кількість 
тепла як діагностичний параметр процесів що відбуваються в напівпровіднику. 

На основі розробленої математичної моделі складено алгоритм розрахунку температури 
кристалу р-п переходу в залежності від прикладеної до нього напруги та фізико-хімічних 
властивостей напівпровідника Рис. 1. В алгоритмі на Рис. 1 для спрощення записів 
використовувались номери формул, за якими проводяться розрахунки (вершини алгоритму 7, 
8, 10, 11).  

Розрахунок базується на математичній залежності величин 0I , бr , T від температури Т і 
струму І через р-п перехід.  

Аналіз процесу виготовлення сучасних напівпровідникових РЕК показав їх 
багатошарову конструкцію.  

В спрощеному вигляді це: тримач кристала, підкладка зі “зрощеним” кристалом РЕК та 
герметична і механічно міцна оболонка. 

Рішення завдання нестаціонарної теплопровідності в багатошаровому об'єкті (РЕК) 
полягає у визначенні величин теплофізичних характеристик шарів за заданим часовими 
залежностям температур біля поверхні РЕК і температури самої поверхні. 

Отриманому завданню відповідає одномірна пряма задача нестаціонарної 
теплопровідності.  



Телекомунікаційні та інформаційні технології.  – 2015.  – №1 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 42 

Представимо РЕК як багатошаровий 
об'єкт, зображений на Рис. 2. 

Орієнтуємо вісь Z перпендикулярно до 
границь між шарами РЕК 
(перпендикулярно його поверхні), а осі X і 
Y – паралельно їй. Точку відліку (0,0,0) 
помістимо на одну з поверхонь 
багатошарової конструкції (внутрішня 
поверхня). Вісь Z направимо до 
протилежної сторони конструкції (зовнішня 
поверхня). Для справедливості 
одновимірного наближення необхідно, щоб 
розмір об'єкту в площині (XY) (довжина та 
ширина РЕК) перевищував розмір вздовж 
осі Z (висота РЕК).  

Так як під час експлуатації сучасних 
засобів РЕО під впливом теплових потоків 
температура поверхонь РЕК може 
змінюватись в діапазоні  40-600С,  що 
суттєво впливає на їх вихідні показники і 
потребує додаткового використання засобів 
примусового охолодження, то рівняння 
теплопровідності Фур’є 

 
доцільно для аналізу записати у вигляді:  

 
,
 

де:   T (z,t) залежність температури від координати z  і часу t;    C(z) – питома теплоємність; 
ρ(z) – щільність;    λ(z) – коефіцієнт теплопровідності. 

 

 
Рис. 2. Багатошаровий об’єкт, в якому рішення одномірної задачі  

теплопровідності вважається справедливим 

 
Рис. 1. Алгоритм розрахунку температури 

кристалу р-п переходу 
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Це головні значення теплофізичних характеристик матеріалу шарів об’єкту, що зазвичай 
досліджується. На цьому етапі дослідження діагностичної моделі р-п (п-р) переходу в РЕК 
теплофізичні характеристик матеріалів шарів будемо вважати постійними у середині 
кожного з шарів. Тоді значення функцій на відповідних ділянках позначаються як: Cn, ρn и λn, 
де n відповідає номерам шарів, перехід між якими досліджується. 

 
Висновки. На основі проведеного аналізу процесів р-п (п-р) переходу розроблено 

діагностичну модель цього переходу для методу власного випромінювання. 
Розроблена діагностична модель р-п (п-р) переходу дозволяє визначати його 

діагностичні параметри у вигляді залежності температури від струму та електрофізичних і 
фізико-хімічних параметрів. 

Напрямком подальшого дослідження є деталізація розробленого алгоритму розрахунку 
температури кристалу р-п переходу в залежності від прикладеної до нього напруги та фізико 
хімічних властивостей напівпровідника та моделювання механізму передачі тепла від 
“розігрітого” кристалу р-п переходу на “поверхню” РЕК.  
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МЕТОД АПРОКСИМАЦІЇ КРИВИХ РОЗПОДІЛУ КОДОВИХ  
КОМБІНАЦІЙ  З  і-КРАТНИМИ ПОМИЛКАМИ 

 
Жураковський Б. Ю. Метод апроксимації кривих розподілу кодових комбінацій з і-кратними 

помилками. В результаті апроксимації визначаються ймовірності помилок символів Рі та періоди часу, на 
протязі яких приймаються символи з вказаними ймовірностями помилок. Ці дані дозволять визначити 
ймовірності прийому кодових комбінацій з і-кратними помилками при використанні простих та коректуючих 
кодів. Розрахована кількість не знайдених помилок кодами різної довжини з різною кодовою відстанню. 
Наведені експериментальна і теоретична криві залежності відносної ймовірності  і-кратних помилок в 
комбінації від кількості помилок. Розрахована ймовірність прийому кодової комбінації довжиною  
n = 14  з  і-кратними помилками при різних значеннях р. 

Ключові слова: метод апроксимації, крива розподілу, кодова комбінація, ймовірність помилок, відносна 
ймовірність, коректуючий код 

 
Жураковский Б. Ю. Метод апроксимации кривых распределения кодових комбинаций c і-кратными 

ошибками. В результате аппроксимации определяются вероятности ошибок символов Рі и периоды времени, 
на протяжении которых принимаются символы с указанными вероятностями ошибок. Эти данные позволят 
определить вероятности приема кодовых комбинаций с і-кратными ошибками при использовании простых и 
корректирующих кодов. Рассчитано количество не найденных ошибок кодами разной длины с разным кодовым 
расстоянием. Приведены экспериментальная и теоретическая кривые зависимости относительной вероятности 
і-кратных ошибок в комбинации от количества ошибок. Рассчитана вероятность приема кодовой комбинации 
длиной n = 14 с і-кратными ошибками при различных значениях р. 

Ключевые слова: метод аппроксимации, кривая распределения, кодовая комбинация, вероятность ошибок, 
относительная вероятность, корректирующий код 

 
Вступ. Питання передачі дискретної інформації в автоматизованих та інформаційних 

системах і мережах у разі, коли неможливо або невигідно з економічної точки зору 
використовувати для підвищення достовірності повідомлень зворотний канал зв’язку, 
викликають зацікавленість у широкого кола спеціалістів в галузі автоматики, проводового та 
радіозв’язку. Цій темі присвячена велика кількість статей та монографій [1, 2, 3, 4].  
Однак, більшість публікацій присвячена висвітленню інформаційних каналів, в яких  
у якості завадостійких використовуються двійкові коректуючі коди, що виправляють 
одиничні помилки. Це викликано, головним чином, простотою операцій у двійковій  
системі числення, які виконуються різними пристроями обчислювальної техніки  
при обробці, накопиченні та зберіганні інформації в автоматизованих та інформаційних 
системах та мережах. Але в реальних каналах передавання інформації, помилки  
мають властивість до групування [1]. 

При виборі коректуючих кодів для різних систем передачі дискретної інформації 
представляє інтерес знаходження ймовірності  i-кратних помилок кодової комбінації.  
Такі розрахунки можливі, якщо відомі закони розподілу помилок, характерні для  
різних каналів зв’язку [2].  

 
Спроможність циклічних кодів різної довжини знаходити помилки. При обробці 

результатів вимірювань виключаються дані, отримані при явному пошкодженні каналу 
передачі даних. На прийомі в цей момент приймаються комбінації, які складаються тільки з 
нулів або тільки з одиниць. При експериментальних дослідженнях ці помилки легко виявити, 
так як на прийомі прийняте повідомлення порівнюється з  переданим. Їх можливо легко 
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виявити і за допомогою декодуючих пристроїв, якщо кодові комбінації, що передаються 
вміщують мінімум одиниць або нулів [3]. Зазвичай цій умові групові систематичні 
коректуючи коди не задовольняють, так як вони в якості дозволених мають нульову 
комбінацію і комбінацію, яка складається з одних одиниць. Відповідно, помилки, обумовлені 
пропажею каналів, ці коди не виявляють. Однак, якщо у вказаних кодах інвертувати 
перевірочні символи, тобто одиниці замінити нулями, а нулі – одиницями, то ці коди стануть 
спроможними виявляти помилки [4].    

В Табл. 1 наведені експериментальні дані, що характеризують спроможність циклічних 
кодів різної довжини та з різною кодовою відстанню знаходити помилки. 

 
Експериментальні характеристики спроможності циклічних кодів           Табл. 1 

Довжина 
коду, n 

Кількість 
перевірочних 

cимволів, r 

Кодова 
відстань, 

d 

Передано 
кодових 

комбінацій 

Кількість 
комбінацій, 
прийнятих з 
помилками 

Частість 
прийому 

комбінацій з 
помилками 

Кількість не 
знайдених  
помилок 

511 18 5 5·106 1475 2,95·10-4 0 
255 16 5 10·106 1758 1,76·10-4 0 
127 14 5 20·106 2118 1,06·10-4 0 
127 7 3 20·106 2118 1,06·10-4 10 

  
З  таблиці видно, що перші три варіанти коду Хемінга з відстанню d = 5  

забезпечили знаходження всіх помилок, а останній код з d = 3 не знайшов помилки в 10 
комбінаціях з 2118 [5]. 

На Рис.1 наведена експериментальна крива нормованої ймовірності і-кратних помилок в 
кодовій комбінації довжиною n = 14.        

 
                 Pi,n/ΣPi,n. 

 
                                                                                 Кількість помилок, i  

 

Рис.1. Експериментальна і теоретична криві відносної ймовірності  
i -кратних помилок в комбінації 
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Ймовірність помилки символу p  є величина змінна. Відповідно, експериментальну 
криву можливо апроксимувати за допомогою деякої кількості кривих ймовірностей ,i nP , 
розрахованих для різних значень p . 

Для простоти апроксимуємо розглянуту криву за допомогою ймовірностей ,i nP ,  
розрахованих тільки для двох значень i . Характерними точками експериментальної  
кривої на Рис.1 є максимальні ординати  1a    і  2a  при значеннях i , рівних,  
відповідно, 2 та 7. 

Відповідно, з урахуванням характеру кривих ймовірностей  ,i nP  ,  
при біномінальному розподілі помилок найбільш точна апроксимація  
експериментальної кривої буде здійснена за допомогою двох складових ,i nP , які  
мають максимуми при i = 2 та 7 [6]. 

 З  Рис. 2 бачимо, що криві з максимумом при обраних значеннях i  отримуються 
відповідно при наступних ймовірностях помилки символу: 1p = 0,167   і   2p = 0,5.  

Складемо систему з двох рівнянь для значень i = 2 та i = 7  [7]:  
 

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 1

1 1 1 2 2 2 2

i i n i i i n i
n n

i i n i i i n i
n n

C p q C p q a

C p q C p q a

 

 

 

 

  


  

 ,      (1)  

 

де   1a   та  2a   –  ординати апроксимуючих кривих; 

1   та  2   – частість ймовірностей  і1-   та   і2-кратних помилок при ймовірностях 
помилок символів відповідно   1p  та  2p . 

 

 
Рис. 2. Ймовірність прийому кодової комбінації довжиною n = 14 

з i -кратними помилками при різних значеннях p . 
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В системі рівнянь (1) невідомими є величини  1   та  2   . Розв’яжемо цю систему 
відносно 1   та  2    та найдемо, що  

 

1 1 2 2
1

1 4 2 3

2 1 1 3
2

1 4 2 3

a R a R
R R R R
a R a R
R R R R





  
  
 

     ,       (2) 

 

де   1 1 1
1 1 1

i i n i
nR C p q  ,   1 1 1

2 2 2
i i n i
nR C p q  ,   2 2 2

3 1 1
i i n i
nR C p q  ,    2 2 2

4 2 2
i i n i
nR C p q  . 

 

Значення цих коефіцієнтів відомі, оскільки ми обрали  1i , 2i , 1p  та 2p .   З  Рис. 1 відома 

також ордината  2 0,158a  .  Ординату 1a  з метою більш точної апроксимації треба взяти 
трохи менше того значення, яке було отримано з експерименту.  

Ця вимога пояснюється тим, що крива біноміального розподілу помилок при  1p =0,167  
(Рис. 2) в точці i = 2 має більш пологі спади, чим експериментальна крива. Обираємо 

1a = 0,13. Підставляючи значення усіх величин у рівняннях (2),  отримуємо  1 ≈ 0,396 
та  2 ≈ 0,715. 

Таким чином, ймовірність прийому кодової комбінації з i -кратними помилками 
визначається з рівняння: 

, 1 1 1 2 2 2
i i n i i i n i

i n n nP C p q C p q    .      (3) 
 

На Рис. 1 показана розрахована по формулі (3) крива, яка достатньо близько співпадає з 
експериментальною. Співпадіння  цих кривих можливо покращити, якщо  апроксимацію 
виконувати функціями, які характеризують інші закони розподілу ймовірностей помилок [6].  

В Табл. 2 наведені результати розрахунку ймовірності i -кратних помилок в комбінації. 
Розрахунок виконаний по формулі (4) при  1 = 0,396;   2 = 0,715;   1p =0,167  та 2p = 0,5  для 
коду довжиною n  = 14. 

 
Ймовірності і-кратних помилок в комбінації                       Табл. 2 

і    

1 8,6 0,06 8,66 
2 11,2 0,4 11,6 
3 8,0 1,54 9,54 
4 5,0 4,36 9,36 
5 2,0 8,72 10,72 
6 0,6 13,1 13,7 
7 0,1 15,00 15,10 
8 0,02 13,1 13,12 
9 - 8,72 8,72 

10 - 4,36 4,36 
11 - 1,54 1,54 
12 - 0,4 0,4 
13 - 0,06 0,06 
14 - - - 

qpCP
inii

nni




111,
1  qpCP

inii
nni




222,
2  ppP iii

2

14,

1

14,14, 
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Знайдені коефіцієнти 1   та  2   показують, що з загальної кількості помилково 

прийнятих комбінацій доля кодових комбінацій, яка дорівнює     1

1 2

0,36
 




,  приймалася 

при ймовірності помилки символу в каналі  1p =0,167.  

Інша доля, яка дорівнює  1

1 2

0,64
 




, приймалася при ймовірності помилки символу в 

каналі 2p = 0,5. 
 
Висновок.  
Таким чином, розглянутий метод дає можливість за допомогою складових 

біноміального розподілу приблизно апроксимувати криві розподілу кодових комбінацій з  
і-кратними помилками, що обумовлені груповим розподілом помилок символів в каналі.  

В результаті апроксимації визначаються ймовірності помилок символів iP    
та періоди часу, на протязі яких приймаються символи з вказаними  
ймовірностями помилок. Це дозволить визначити ймовірності прийому  
кодових комбінацій з i -кратними помилками при використанні простих  
та коректуючих кодів. 
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ОПТИМАЛЬНЕ РЕЗЕРВУВАННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ВУЗЛІВ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

 

Комарова Л. О., Шматко В. С. Оптимальне резервування комутаційних вузлів телекомунікаційної 
мережі. Розглянуто задачу оптимального резервування комутаційних вузлів телекомунікаційної мережі за умов 
обмежень на результуючі затрати на  мережні ресурси. Для подолання "прокляття розмірності" при розв’язанні 
задач оптимального управління надійністю телекомунікаційних мереж як великих і складних систем 
використано метод динамічного програмування. Показано, що застосований метод досить легко формалізується 
та алгоритмізується. Наведено чисельний приклад розрахунку оптимального резерву для типового сегменту  
телекомунікаційної мережі. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, комутаційний вузол, складна система, резервування, 
управління надійністю, прокляття розмірності, динамічне програмування  
 

Комарова Л. А., Шматко В. С. Оптимальное резервирование коммутационных узлов 
телекоммуникационной сети. Рассмотрена задача оптимального резервирования коммутационных узлов 
телекоммуникационной сети при условиях ограничений на результирующие затраты на  сетевые ресурсы. Для 
преодоления "проклятия размерности" при решении задач оптимального управления надежностью 
телекоммуникационных сетей как больших и сложных систем использован метод динамического 
программирования. Показано, что примененный метод достаточно легко формализуется и может быть 
реализован в виде алгоритма для дальнейшего программирования на ЭВМ. Приведен численный пример 
расчета оптимального резерва для типового сегмента  телекоммуникационной сети. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, коммутационный узел, сложная система, резервирование, 
управление надежностью, проклятие размерности, динамическое программирование  
 

Постановка задачі. Задачі резервування та відновлення у телекомунікаційних мережах 
при перевантаженні або фізичній відмові мережного комутаційного вузла часто 
розглядаються в аспекті перенаправлення трафіку 1...3 на раніше запланований резервний 
маршрут або пошуку нового маршруту. Але розв’язання задач резервування саме мережних 
вузлів з метою підвищення їх структурної надійності потребує інших підходів, заснованих на 
теорії ймовірностей, дослідження операцій та теорії надійності 4. 

 

Формулювання задачі оптимального резервування мережного обладнання. 
Розглянемо задачу визначення оптимального числа резервних мережних вузлів з 
урахуванням обмежуючих факторів (результуючих витрат). Під витратами будемо розуміти 
масу, габарити, вартість, енергоспоживання, додатковий ресурс каналу передачі тощо. 

У телекомунікаційній мережі, стійкій до відмов, існує рахункова множина параметрів 
  , 1,iy i N Y , від яких залежить результуюча надійність системи. Це, у першу чергу, 

кількість резервних елементів та топологія резервованої мережі. Під топологією резервованої 
мережі ми розуміємо номери резервованих елементів та кратність резервування. Крім того, 
до параметрів надійності слід віднести параметри систем контролю та діагностики, 
характеристики центральної обчислювальної системи та вбудованих периферійних 
обчислювачів тощо. Враховуючи інтенсивне впровадження обчислювальних потужностей до 
мережного обладнання, можна покласти частину завдань управління надійністю саме на 
периферійні процесори обробки даних.  

Сформулюємо задачу оптимального резервування мережних вузлів та елементів як 
задачу визначення потрібної кількості rsM  резервних пристроїв, при якому забезпечується 
задане значення показника   Y  надійності мережі при мінімальних витратах: 

 
 

min, 1,
i

rs
y

M i N
 

 
L
Y , 

де L  – вектор обмежень на складові показника надійності   Y .  
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Нехай телекомунікаційна мережа складається з сегментів, які у рамках завдань 
управління надійністю можна вважати автономними. У свою чергу, автономний сегмент 
(АС) складається з sn  мережних вузлів, кожний з котрих має , 1, sjm j n  резервних 

пристроїв. Позначимо імовірність безвідмовної роботи кожного вузла через , 1, sjp j n . 
Якщо вважати, що відмова будь-якого мережного вузла призводить до відмови мережі у 
цілому, тоді імовірність безвідмовної роботи мережі виражається так: 

 
1

1 1
s

ns
n m

M j
j

P p


      . 

Якщо імовірність відмови мережного вузла 1j jq p   є величиною другого порядку 
малості у порівнянні з jp , тобто 1 1,j j j jq p q p    , то імовірність відмови мережі в 
цілому визначається як 

 1 2
1

, , , ,
s

j

n
m

M j ns
j

Q q M m m m


   ,          (1) 

де  1 2, , , nsM m m m   – множина резервних елементів. 
Загальні витрати на резервування системи виражаються у вигляді лінійної функції: 

1

sn

M j j
j

C c m


 ,      (2) 

де jc – витрати на резервування j -го вузла. 
 
Чисельний метод оптимального резервування мережного обладнання. Для пошуку 

оптимального числа резервних мережних вузлів з урахуванням обмежуючих факторів 
теоретично можна використати класичний метод множників Лагранжа 5. Але для складних 
систем більш прийнятними є чисельні методи 6.  

З багатьох чисельних методів прийнятним та таким, що досить легко формалізується, є 
метод динамічного програмування 7. На відміну від методів прямого або покоординатного 
пошуку 8, при використанні методу динамічного програмування є можливість значного 
скорочення варіантів перебору при пошуку найкращого варіанту. Для цього вводиться так 
звана домінуюча послідовність – підмножина варіантів, що є найбільш перспективними для 
пошуку оптимального варіанту. 

Розглянемо загальну множину варіантів рішення як сукупність точок у координатах 
"вартість – імовірність відмови." На Рис.1 зображено приклад такої сукупності точок. 

 

 

Л інія розділення д омінуючої посл ідовності 

C M  

Q M  

 
Рис. 1. Сукупність варіантів рішення з відокремленням домінуючої послідовності 
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З усіх варіантів витрат , які менш ніж задані, прийнятними є варіанти, яким 
відповідає мінімальна імовірність відмови . Аналогічно, з усіх варіантів з заданою або 
меншою, ніж задана, імовірністю відмови, прийнятними є варіанти з мінімальними 
витратами. Тому з усієї безлічі варіантів доцільно вибрати для аналізу підмножину точок, які 
зосереджені унизу та зліва (див. Рис. 1). Очевидно, кількість "перспективних" варіантів 
набагато менша, ніж загальна їх кількість. Тому треба проводити порівняльний аналіз тільки 
тих варіантів, які знаходяться у домінуючій послідовності. 

Теоретично множина припустимих варіантів (домінуюча послідовність) представляє 
багатовимірну матрицю виду  з елементами , де  
– індекс рядка, стовпця, шару, об'єму і т.д. На практиці, звичайно, треба обмежувати 
розмірність даної матриці, щоб запобігти попадання у "пастку розмірності" 9, 10.  

У даній конкретній задачі застосування підходу на основі динамічного програмування 
для послідовного пониження розмірності є вельми придатним, тому що процедура досить 
просто формалізується та алгоритмізується. Покажемо це на чисельному прикладі. 

Стосовно задачі оптимального резервування логічно вважати, що деякий набір, що 
представляє комбінацію резервних елементів, є більш прийнятним, ніж інший набір, якщо 
для одного й того ж припустимого рівня надійності встановлення цього набору у складі 
мережного сегменту пов’язано з меншими витратами. Інші набори, відповідно, 
виключаються з аналізу. 

Розглянемо процедуру розрахунку оптимального складу резервованого мережного 
сегменту за такими початковими даними.  

У сегменті телекомунікаційної мережі є три комутаційних вузла. Треба розрахувати 
схему оптимального резервування шляхом уведення "гарячого" резерву до будь-якого вузла 
за умов, імовірність відмови сегменту за період  0,T  не повинна перевищувати 

  6
3 3 10Q T             (3) 

при мінімальних витратах. Вихідні дані:   
 

5 6 6
31 31 32 32 33 33( ) 10 , 0,3; ( ) 10 , 0, 2; ( ) 10 , 0,1.Q T C Q T C Q T C         

 

Максимальне число резервних вузлів 2M  . 
 

1. Спочатку розглянемо частину мережного сегменту, до складу якого входять перший та 
другий вузли та обчислимо надійність та витрати на побудову цієї частини для різних 
варіантів резервування.  

Матриця домінуючої послідовності для даної задачі має вигляд 

1, 2 , 1, 2 0, 2; 1 2 2m mr m m m m     R , 

де        1, 2 res res 1 , 2
, , 1,2m m m j m j

r Q C j    ;      resQ  – результуюча імовірність відмови;  

            resC  – витрати при різних варіантах резервування.  
Оскільки за умовами задачі максимальне число резервних вузлів не перевищує двох 

одиниць, можливі такі варіанти резервування та відповідні їм імовірності відмов та витрати: 
1)  0,0R  – резервування відсутнє: 

  00res 31 32

5 6 5
00res 31 32

0,3 0, 2 0,5
0,0

10 2 10 1, 2 10

C C C

Q Q Q   

     
      

R  ;         (4) 

2)  1,0R  – однократне резервування тільки першого вузла: 

  10res 31 32

2 10 6 6
10res 31 32

2 0,6 0, 2 0,8
1,0

10 2 10 2 10

C C C

Q Q Q   

     
      

R  ;   (5) 

MC

MQ

1 2, , , , ,k nsj j j jr   R   1 2, , , , ,k nsj j j jr    , 1,kj k ns
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3)  2,0R  – двократне резервування тільки першого вузла: 

  20res 31 32

3 15 6 6
10res 31 32

3 0,9 0, 2 1,1
2,0

10 2 10 2 10

C C C

Q Q Q   

     
      

R  ;    (6) 

4)  0,1R  – однократне резервування тільки другого вузла: 

  01res 31 32

2 5 12 5
01res 31 32

2 0,3 0,4 0,7
0,1

10 4 10 10

C C C

Q Q Q   

     
     

R  ;    (7) 

5)  0, 2R  – двократне резервування тільки другого вузла: 

  02res 31 32

3 5 18 5
02res 31 32

3 0,3 0,6 0,9
0,2

10 8 10 10

C C C

Q Q Q   

     
     

R  ;    (8) 

6)  1,1R  – однократне резервування першого та другого вузла: 

  11res 31 32

2 2 10 12 10
11res 31 32

2 2 0,6 0,4 1,0
1,1

10 4 10 1,04 10

C C C

Q Q Q   

     
      

R  .   (9) 

Порівнюючи результати розрахунків за формулами (4)...(9), робимо однозначний 
висновок, що тільки варіанти за формулами (5), (6) та (9) задовольняють обмеженням (3) при 
заданих початкових даних.  

 

2. Тепер додамо до першого та другого вузлів послідовно під’єднаний третій 
комутаційний вузол та розглянемо  варіанти нової домінуючої послідовності 

res 1, 2, 3 , 1, 2, 3 0, 2; 1 2 3 2m m mr m m m m m m      R . 
З урахуванням обмеження на загальну кількість резервних елементів, поставимо у 

відповідність попереднім варіантам (5), (6), (9) припустимі варіанти загальних домінуючих 
послідовностей:        

           1,0 1,0,1 ; 2,0 2,0,1 ; 1,1 1,1,0 .  res res resR R R R R R  
 

Вибравши ці послідовності, додамо до них значення витрат resC  та resQ  при з’єднанні 
трьох комутаційних вузлів (КУ): 

  res 31 32 33
2 2 10 6 12 6

res 31 32 33

2 2 0,6 0, 2 0,2 1,0;
1,0,1

10 2 10 10 2 10 .

C C C C
Q Q Q Q    

        
        

resR   (10) 

 

  res 31 32 33
3 15 6 6 6

res 31 32 33

3 0,9 0, 2 0,1 1, 2;
2,0,0

10 2 10 10 3 10 .

C C C C
Q Q Q Q    

       
        

resR   (11) 

 

  res 31 32 33
res 2 2 10 12 6 6

res 31 32 33

2 2 0,6 0, 4 0,1 1,1;
1,1,0

10 4 10 10 10 .

C C C C
Q Q Q Q    

       
       

R    (12) 

За імовірністю відмови практично всі варіанти задовольняють поставленому  
обмеженню (3), однак за витратами на резервування найбільш придатним є варіант (10). 
Іншими словами, найбільш доцільно зробити однократний резерв для першого та  
третього комутаційних вузлів. 

Схему мережного сегменту, резервованого за варіантом (10), зображено на Рис. 2. 
Фігурні стрілки означають векторний характер  даних. 

У варіанті "гарячого" резерву потік мережного трафіку, що поступає на резервовані 
вузли, може розділятися на дві частини, які обробляються паралельно в основному та 
резервному вузлах. Завдяки цьому можна очікувати зменшення затримок обробки в 
комутаційних вузлах та, відповідно, зниження витрат загального мережного ресурсу.  
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Треба відмітити, що ці міркування мають якісний характер і потребують подальших 
теоретичних та експериментальних досліджень. 
 

  
  

ТВ 
 

КВ1 
 

КВ2 
 

КВ3 
 

Резерв 
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Резерв 
КВ3 

ТВ 

  
ТВ 

 
 

Рис. 2. Схема мережного сегменту з оптимальним резервуванням  
ТВ – термінальні вузли;      КВi, i =1,2,3 – мережні (комутаційні) вузли 

 
Висновки. Розроблено метод пошуку оптимального числа резервних мережних вузлів з 

урахуванням обмежуючих факторів. Теоретичною засадою методу є динамічне 
програмування з виділенням та подальшим аналізом домінуючих послідовностей. Завдяки 
цьому вдається уникнути так званого "прокляття розмірності" та скоротити обчислювальне 
навантаження та Метод досить легко формалізується та алгоритмізується. 

У подальших дослідженнях в цьому напрямі необхідно провести порівняльний аналіз 
ефективності застосування "гарячого" та "холодного" резервування за критеріями затрат 
мережного ресурсу та підтримки необхідного рівня надійності мережі. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХ ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 
АДАПТИВНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 
Родіонов С. С., Кондаков О. М.  Компенсація завад при просторовій селекції адаптивного захисту 

системи зв’язку. Для забезпечення завадостійкості системи зв’язку в умовах впливу завади, джерело якої не 
суміщено по куту з джерелом корисного сигналу і може випадковим чином змінювати своє кутове положення, 
розглядається адаптивний просторовий метод амплітудної компенсації. Запропоновані умови поточної оцінки 
положення джерела завад по еквівалентному центру випромінювання від двох джерел. Визначена залежність 
кутового зміщення зони компенсації від зміни коефіцієнтів підсилення приймальних каналів. 

Ключові слова: адаптація, показник ефективності, розпізнавання, просторова компенсація, еквівалентний 
центр випромінювання джерел, програмне керування 

 
Родионов С. С., Кондаков А. Н.  Компенсация помех при пространственной селекции адаптивной 

защиты системы связи. . Для обеспечения помехоустойчивости системы связи в условиях воздействия 
помехи, источник которой не совмещен по углу с источником полезного сигнала и может случайным образом 
менять свое угловое положение, рассматривается адаптивный пространственный метод амплитудной 
компенсации. Предложены условия текущей оценки положения источника помех по эквивалентному центру 
излучения от двух источников. Определена зависимость углового смещения зоны компенсации от изменения 
коэффициентов усиления приемных каналов. 

Ключевые слова: адаптация, показатель эффективности, распознавание, пространственная компенсация, 
эквивалентный центр излучения источников, программное управление 

 
Вступление. Каналы радиосвязи телекоммуникационных систем функционируют в 

сложной динамически изменяющейся по случайному закону электромагнитной обстановке. 
Средства защиты в приемных устройствах, рассчитаны на определенные заданные виды 
помех (мешающие сигналы) и их параметры в этих условиях могут оказаться не только 
неэффективными, но и быть дополнительными каналами помехоуязвимости системы. В этих 
условиях наиболее рациональным принципом обеспечения помехоустойчивости является 
адаптивный принцип, предусматривающий подстройку системы помехозащиты (параметров, 
алгоритма обработки сигналов, включение специальных устройств защиты и т.д.) приемника 
под наиболее опасную помеху. 

 
Показатель эффективности РЭС при воздействии помех. Эффективность РЭС для 

каждого вида помехи оценивается частным показателем эффективности, а при воздействии 
всех возможных помех – средним показателем эффективности. 

Для адаптивной системы, в которой состояние РЭС меняется в зависимости от 
действующей на его входе помехи (её параметров) так, что помехе Si с вероятностью 
создания Pi соответствует состояние (система защиты) Aj , при котором частный показатель 
Wij принимает максимальное значение, средний показатель эффективности W  равен [1]: 

0

0 0

[( max ) ],
N M

i ij j ijj i Mi j
j j

W P Q W Q W



 



       (1) 

где   0j
Q

 
– вероятность того, что РЭС примет состояние 0j

A , имеющее максимальное 

значение частного показателя эффективности   Wij  при помехе Si  (считается что состояние 
0j

A  имеется только одно). 

Рассмотрим факторы, определяющие значения выражения (1). 
Вероятность  Pi  наличия на входе помехи Si  определяется вероятностью того, что её 

мощность PM  на входе оконечного устройства приемника будет превышать пороговое 
значение    PM >Pпор ,   что потребует включения соответствующего средства защиты. 
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Мощность мешающего сигнала PM  для случая распространения радиоволн в свободном 
пространстве равна: 

2 2 2 2

/10
2

( , ) ( , ) ( )
10 ,

(4 )
M M c c M MM D

M

P G F GF K K
P

D
 

      





   (2) 

где:   MP   
– излучаемая мощность мешающего сигнала; 

  , , ( , ), ( , )M MG G F F     – коэффициент направленного действия и нормированные 
диаграммы направленности мешающего РЭС и приемной антенны соответственно; 

  ,c c  и ,м м   – углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях в направлении на 
приемник и мешающее РЭС соответственно; 

 /i MK     – коэффициент рассогласования спектра мешающего сигнала M с 

частотной характеристикой приемного канала i ; 

   – длина волны; 
  – коэффициент поляризационных потерь, учитывающий различие параметров 

поляризации мешающего сигнала и приемной антенны. 
/10( ) 10 D

осK D   – множитель, учитывающий ослабление волн в атмосфере.  
 
Таким образом, в соответствии с (2) вероятность Pi  появления помехи Si , имеющей   

PM >Pпор  ,  можно представить как [2] 
,i iд iч iпP P P P  

где:  iдP  – вероятность того, что расстояние D между приемной станцией и источником 
помех удовлетворяет необходимым (по энергетике) условиям подавления, т.е. находятся в 
допустимых пределах; 

 iчP  – вероятность совпадения спектра частот помехи с характеристиками каналов 
усиления и селекции приемника; 

iпP   – вероятность такой пространственной ориентации антенны источника помех и 
приемника, при которых  2 2( , ) ( , )M M c c M MMP G F GF      

не ниже допустимого уровня  

для подавления. 
При условии, что PMi >Pпор  и значение Pi  требует организации защиты от помехи Si, 

рассмотрим частную задачу обеспечения помехоустойчивости, если помеха наряду с 
полезным сигналом поступает в приемную систему, а ее источник находится под углом по 
направлению к источнику полезного сигнала. 

В качестве меры защиты от такой пространственно распределенной помехи примем 
метод пространственной селекции как универсальный от помех любого вида. 

При использовании компенсационного метода как одного из способов реализации 
пространственной селекции приемная система включает основную и компенсационную 
антенны Ао и Ак (Рис. 1) [3].  

В каждом из каналов возможна регулировка комплексных коэффициентов передачи 0K  

и кK по  амплитуде и фазе (в общем случае возможно изменение и пространственной 
ориентации антенн). Колебания, прошедшие через соответствующие каналы, поступают на 
вычитающее устройство. Если угловые координаты источника помех П и  полезного 
сигнала с различны, то можно добиться образования провала в результирующей 
характеристики в направлении на источник помех соответствующим выбором диаграмм 
направленности антенн и их ориентаций в пространстве, а также регулировкой  0K  и кK . 
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Рис.1.  Структурная схема, реализующая принцип компенсации 
 
Компенсация помех достигается следующими условиями: 
 

0 0 0

0 0 0

( ) ( ) 0

( ) ( ) 0
П к к П к

с к к с к

G F K G F K

G F K G F K

 

 

 

 

   
           (3) 

 

Компенсационный метод требует знания с  и П . Если  с  как правило известен, то П  
можно определить следующим способом. 

Считается, что на приемной стороне есть возможность определить угловые координаты 
эквивалентного центра излучения от двух разнесенных по углу источников: сигнала и 
помехи (с помощью, например, различных пеленгаторов). Ошибка определения этого центра 
относительно геометрического центра источников, совпадающего с энергетическим центром 
для некогерентных источников, равна [4]: 

2

2
1 ,

2 1
p

ош

 








  

где:   ош  – угловой разнос источников; 
 

  2 ;c

П

P
P

   cP и ПP  – мощности сигналов на входе приемника. 

Для случая ПP > cP  и 2 <1 угловые положения источников, эквивалентного центра 
излучения  и его угловая ошибка относительно геометрического центра показана на Рис. 2, 
где    ЭЦИ  – эквивалентного центра излучения;    ош  – угловая ошибка эквивалентного 

центра излучения;   
2

p

 
– разнос источников относительно геометрического  

центра излучения. 
Из приведенных угловых положений можно записать следующее соотношение  

между углами: 
2

2 2

1 2 2
2 2 2 1 2 1 2 1

p p p p p
ЭЦИ с ош

c

П

P
P

    
  

 


      
  

    
  . 
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Рис. 2. Угловые положения  П  и с  – источников помехи и сигнала 

 
При известных ЭЦИ , с , вычислении cP и ПP на входе приемной системы определяется 

p , а значит и П ц р    . 
Обеспечение условий компенсации, определяемые выражениями (3) и зависимость 

нулевой зоны приема в направлении на источник помех при его угловом перемещении от 
параметров антенн и коэффициентов усиления для амплитудного компенсатора рассмотрим 
при следующих исходных данных (Рис. 3).  

1. Нормированные диаграммы направленности основной 0 ( )F    и компенсационной 

( )кF    антенн одинаковы и аппроксимируются функцией  1,4 2

0,5

( ) ( ) ,F e 



   

где 0,5  – ширина ДН по половинной мощности, равная 600. 
2. За начальные положения нулевой зоны приема (угла на источник помехи) примем 

равносигнальное направление (РСН) при равенстве параметров каналов приема. Угловое 
смещение максимумов ДН относительно РСН 0

0 30  . 
 

 
 

Рис. 3.  Обобщенные ДН основной к компенсационной антенн 
 

При смещении углового положения источника помех положение нулевой зоны приема 
для компенсации помехи определяется из равенства  

0 0 0 0 0( ) ( )см к к см кG F K G F K        . 
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При 0 кG G и учитывая их значения в 0K  и кK , имеем: 

0

0 0

( )
( )

смк

см

FK
K F

 
 






  

. 

Таким образом, регулируя (в нашем случае уменьшая) значение кK  (коэффициент 
усиления основного канала оставляем постоянным для приема по нему сигнала), 
обеспечивает необходимое слежение зоны компенсации при уменьшении углового 
положения источника помех. На Рис. 1 указанную операцию осуществляет блок 
программного управления (БПУ),  на который поступает информация о текущих 
координатах помехи. 

На Рис. 4 показана зависимость углового смещения см  от отношения 
0

кK
K

. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость углового смещения 0
см  от отношения Kк/K0. 

 
При расширении диапазона углов изменения положения источника помехи может быть 

предложен вариант скользящей по углу узкой ДН компенсационной антенны по более 
широкой ДН антенны основного канала. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРАЛЬНОГО УСІКАННЯ ВАРІАНТІВ ПРИ 
ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ КОНФЛІКТУ ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄКТІВ В ПРОСТОРІ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 

Семко В. В. Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні задач конфлікту 
взаємодії об'єктів в просторі спостереження. Синтезовано узагальнену модель взаємодії об'єктів в просторі 
спостереження. Розглянута модель синтезу простору рішення за умов гарантованого вирішення задачі 
конфлікту взаємодії об'єкту управління з відкритою множиною об'єктів спостереження за умови невизначеності 
їх поведінки та неопуклості простору спостереження та пошуку. Запропоновано формальну модель вирішення 
задачі конфлікту взаємодії об'єктів в довільному просторі спостережень та пошуку. Розглянуто структурну 
схему системи інтелектуального управління об'єктом управління при вирішенні задачі синтезу стратегій 
вирішення конфлікту при взаємодії з відкритою множиною об'єктів спостереження в просторі спостереження та 
пошуку.  

Ключові слова: простір спостереження та пошуку, простір рішень, модель взаємодії об'єктів, конфлікт 
взаємодії, невизначеність, неопуклі обмеження простору спостереження 
 

Семко В. В. Использование метода интегрального усечения вариантов при решении задач 
конфликта взаимодействия объектов в пространстве наблюдения. Синтезирована обобщенная модель 
взаимодействия объектов в пространстве наблюдения. Рассмотрена модель синтеза решения в условиях 
гарантированного решения задачи конфликта взаимодействия объекта управления с открытым множеством 
объектов наблюдения в условиях неопределенности их поведения и невыпуклости пространства наблюдения и 
поиска. Предложена формальная модель решения задачи конфликта взаимодействия объектов в произвольном 
пространстве наблюдения и поиска. Рассмотрена структурная схема системы интеллектуального управления 
объектом управления при решении задачи синтеза стратегий решения конфликта при взаимодействии с 
открытым множеством объектов наблюдения в пространстве наблюдения и поиска.  

Ключевые словаа: пространство наблюдения и поиска, пространство решений, модель взаимодействия 
объектов, конфликт взаимодействия, неопределенность, невыпуклые ограничения пространства наблюдения 
 

Вступ. Технічна система, яка знаходиться в стані конфлікту, має забезпечувати вимоги 
цілісності поведінки, що обумовлено варіантами рішення задачі конфлікту, які синтезуються. 
Тобто синтезуємі та обираємі рішення конфлікту повинні бути такими, що можуть бути 
здійснені відповідно технічних властивостей об'єкту управління (ОУ). 

В силу своєї значимості проблематика синтезу та вибору рішень виділилась в окремий  
науковий  напрямок. При практичній реалізації (вирішенні) задачі вибору, наприклад, з 
метою запобігання конфлікту, приймаються конкретні моделі й процедури, які не завжди 
теоретично обґрунтовується в логічних засадах вибору, аксіоматиці,  принципах 
раціональності,  узгодження, теоретичних і  практичних  аспектів  дотримання  принципів 
синтезу ергатичних  систем керування і запобігання конфлікту.  

Конкретні моделі й процедури синтезу альтернативних рішень і  вибору,  носять  в 
основному евристичний характер і вимагають розробки теоретично обґрунтованих  методів, 
які можуть бути методологічною основою рішення прикладних задач. 

Сучасними є підходи до розв’язання задач конфлікту і вибору на основі методології 
теорії ігор, методів математичного програмування, рішення динамічних задач дискретної 
оптимізації в класі детермінованих і недетермінованих моделей, а також методів 
ситуаційного управління. Кожен метод  синтезу  і вибору альтернативних рішень по суті є 
відображенням, яке  зіставляє різним альтернативним варіантам  множину обраних варіантів,  
що при використанні процедури самонавчання дозволяє говорити про використання методів 
штучного інтелекту, як елементів системи штучного розуму. 

Великий інтерес представляють реалізовані в дискретному обчислювальному середовищі 
методи автоматизованого синтезу та вибору стратегій поведінки, управління, спостереження, 
вивчення та навчання в системах запобігання та вирішення конфліктів в технічних 
ергатичних системах. В такому сенсі технічні ергатичні системи використовуються для 
забезпечення функцій керування в технічних системах, як то інформаційних, навігаційних, 
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тренажерних, навчальних та інших, для яких суттєвим є забезпечення вимог функціонування 
ергатичних організмів в відповідних просторах (середовищах) відображення дійсності за 
умов зовнішнього і/або внутрішнього конфлікту.  

У вищезазначених просторах (середовищах) інтерактивний  ціледосягаючий діалог в 
процесі функціонування технічної ергатичної системи на рівні ергамату дозволяє трактувати 
завдання синтезу стратегій і вибору варіантів як ігрове завдання запобігання конфлікту.  В 
такому разі середовище прийняття рішення є середовищем існування віртуальних гравців. 

В такому разі сенс віртуальності  полягає в постійній зміні активності в середовищі 
конфліктуючих об'єктів (суб'єктів), як сторін  запобігання та та/обо вирішення конфлікту. 

В загальному випадку синтез рішень щодо управління об'єктом в умовах конфлікту, 
невизначеності об'єктів спостереження, неопуклості та небезперервності багатомірного 
простору спостереження та пошуку (ПСП) є складним процесом, який потребує багато часу 
та обчислювальних ресурсів. 

Для синтезу стратегій управління об'єктом управління (ОУ) запропоновано метод 
інтегрального усікання варіантів [1...4], який принципово дозволяє синтезувати тільки ті 
варіанти стратегій рішення конфлікту взаємодії ОУ з об'єктами спостереження (ОС) в ПСП, 
які можуть бути гарантовано виконані. Синтез стратегій поведінки щодо запобігання та 
вирішення конфлікту взаємодії технічних ергатичних систем здійснюється шляхом вибору  
кращої стратегії в  сутності  принципу  оптимальності. 

Метод поєднує в собі підходи, відомі в рішенні оптимізаційних багатокритеріальних 
задач та принципи дослідження і вибору рішення на основі моделей вибору. За сутністю 
метод інтегрального усікання варіантів відноситься до методів ситуаційного управління. 

Синтез стратегій і вибір рішень  визначаються  умовами оптимізації та не суперечать 
необхідним умовам оптимальності керованих систем, що  перебувають у стані  конфлікту. 

Оптимізація варіантів синтезованих рішень для динамічних  систем  здійснюється  в 
просторі реалізуємих рішень, що дозволяє мінімізувати  переборну процедуру вибору 
оптимального рішення. Така ситуація є типовою при дослідженні екстремальних 
властивостей таких  динамічних об'єктів,  як інформаційні об'єкти, соціальні системи, 
літальні та космічні апарати, морські судна, тощо. 

 

Постановка задачі. При вирішенні конфлікту взаємодії об'єктів в просторі 
спостереження та пошуку (ПСП) стратегії управління повинні бути можливими до реалізації 
в просторі рішень (ПР)  , який враховує можливість здійснення обраного рішення за 
умов забезпечення цілісності і ціледосяжності ОУ при виборі рішення із синтезованої 
множини стратегій [5, 6].  

У розглянутій постановці задача вирішення конфлікту розглядається як варіаційна і  
формулюється таким чином, що екстремальний елемент є припустимим, незважаючи на 
можливу стрибкоподібну зміну  вектора  стану  формального  середовища  опису конфлікту. 

Актуальним є підхід  до розв’язання конфлікту за методом інтегрального усікання 
варіантів орієнтований на якісне дослідження проблеми формального опису середовища і 
конфлікту в цілому [7, 8]. В такому випадку конструктивні можливості формального опису 
об’єктів (суб’єктів) конфлікту істотно  залежать  від того,  наскільки успішно можна 
використовувати чисельні методи,  розроблені в теорії оптимального керування  для 
відшукання рішень, що  відповідають узагальненим впливам щодо забезпечення 
функціонування технічної ергатичної системи і/або ергатичного  організму. 

В такому разі підхід до розв’язання конфлікту за методом інтегрального усікання 
варіантів пов'язаний з побудовою мінімізуючої послідовності траєкторій (стратегій, 
ланцюжків)  у  просторі рішень [7, 8], а значення  критерію в просторі рішень має 
наближатись до оптимального.   Система управління, яка призначена для синтезу рішень 
щодо запобігання та вирішення конфлікту взаємодії ОУ з відкритою множиною ОС в ПР, 
повинна мати структуру та топологічну побудову, яка визначена в системах 
інтелектуального управління (СІУ) ОУ [1, 9].    
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Метою дослідження є вирішення довільної задачі синтезу стратегій управління ОУ при 
конфлікті взаємодії  з ОС в ПР в умовах невизначеності їх поведінки, неопуклості та 
небезперервності ПСП при відкритій множині ОС. 

При цьому враховуються особливості стану суб'єктів та об'єктів сторін конфлікту [2, 3]. 
Саме ці особливості є визначаючими при синтезі та виборі стратегії управління ОУ в ПР. 

 

Розв’язання задач. Для опису конфлікту взаємодії ОУ з відкритою множиною ОС в 
ПСП застосуємо модель M  [1...3,  8... 11] 
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де часткова модель M i  i-го ОС може бути представлена у вигляді 
ГFБM i

пр
iii ,, .                                                             (2) 

Модель ОУ  має вигляд  
 ГFБM пр

0000 ,, .                                                            (3) 
В співвідношеннях (2), (3) базис iБ  визначає потенційні можливості i-го ОС та ОУ 

AYXБ iiii ,, ,                                                              (4) 
де  iX  – множини потенційно можливого знаходження i-го ОС, які визначаються як 
множини (області) керуючих та напівкеруючих станів у відповідності з припущенням 
невизначеності та прогнозу переміщення i-го ОС;  
         множина iY  визначається характеристиками переміщення i-го ОС в просторі керуючих 
і напівкеруючих станів (ресурси управління щодо зміни динамічних та кінематичних 
характеристик) у відповідності з припущенням iA , яке враховує прогноз, невизначеність, 
динаміку та небезпечність переміщення i-го ОС щодо ОУ для співвідношення iF  в базисі iБ  
згідно співвідношення (4). 

Значення iF  в співвідношеннях (2) визначає властивості i-го ОС 
 dffF
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i
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де i

xf  – згладжені значення координат для i-го ОС в кожен момент спостереження  
в просторі Q;      

i
cf  – згладжені значення першої похідної (вектору швидкості зміни 

координат);     id  – припустиме зближення ОУ з i-м ОС. 
Для ОУ в співвідношенні (3)  

AYXБ 0000 ,, ,                                                         (6) 
де   X 0

 – множина потенційно можливого знаходження ОУ; 
       множина Y 0  визначається характеристиками переміщення ОУ в просторі керуємих і 
напівкеруємих станів  у відповідності з припущенням A0 , яке враховує прогноз, динаміку та 
небезпечність переміщення ОУ. 

 dffF cx
0000 ,, ,                                                        (7) 

де 0
xf  – в загальному випадку є згладженими значеннями координат ОУ в ПСП в кожен 

момент спостереження;   0
cf  – згладжені значення першої похідної (вектору швидкості зміни 

координат);     0d  – припустиме найменше зближення ОУ з ОС. 
Співвідношення (3)...(7) визначають властивості моделі взаємодії ОУ з відкритою 

множиною ОС за умов  невизначеності їх поведінки та  обмежень ПР.  
В моделі (1) за умов невизначеності до границі )(QГ гр  ПР ставиться вимога замкненості. 
Підпростір Q  ПСП формується з урахуванням усіх характеристик поведінки об'єктів в 

цьому просторі, а саме невизначеності їх координат в кожен момент спостереження, 
значення вектору швидкості зміни координат, припустимого зближення та замкненості ПР. 
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Границя )(QГ гр  в загальному випадку є безперервною, кусково-гладкою неопуклою і 
замкненою, що не дозволяє використовувати традиційні підходи щодо опису простору 
обмежень Gобм , і не дозволяє використовувати традиційні методи рішення задач опуклого 
програмування в топологічному просторі. Слід зауважити, що підпростір Gобм  має 
задовольняти вимогам зв'язності та безперервності хоча б впродовж траєкторії керуючого 
переміщення ОУ в ПСП. 

Для співвідношення (1) додаткові обмеження підпростіру Gобм з границею )(QГ гр  
визначаються співвідношенням 
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яке враховує невизначеність та прогноз переміщення об'єктів в ПСП з врахуванням системи 
обмежень.  

Тобто для ОУ маємо 
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Таким чином, співвідношення (9) узагальнює всі характеристики кіберорганізмів в 
просторі спостережень з врахуванням співвідношень (4)...(8. 

Відображення співвідношення (5) для F i  щодо і-го ОС з врахуванням  AAi 0, , базису 

 ГБ пр,  при визначенні множини Gобм  породжує підпростори G
i
обм , які є неприпустимими 

для позицій ОУ  YX 00 ,  та параметрів його переміщення, що дозволяє використати принцип 
невизначеності при визначення динамічних характеристик поведінки об'єктів в ПСП.  

Слід зауважити, що ПСП є топологічним і, при необхідності, може бути декомпозований 
на класи еквівалентності [12]. 
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В такому випадку інтегральна множина ПР з врахуванням (10) матиме вигляд 
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Співвідношення (11) дозволяє визначити геометричне місце точок ПСП, як лінійного 
евклідового простору, в якому значення параметру взаємного розміщення об'єктів (відстань, 
напрямок на об'єкт, тощо) не менший за значення співвідношення порівняння  (відстані, 
напряму на об'єкт, тощо) для ОУ.  

Виходячи з співвідношень, які є формальним описом стану і-го ОС, визначимо 
інформаційну множину ПРКУ 

),,,,,,,,(
,

000 tAdYXffYX
N

SS iiiii
cc

доп

i  


,                                        (12) 

де  iS   – множина припустимих  значень параметрів, які визначають  характеристики 
переміщення та позицію і-го ОС в ПСП при його переміщенні за напрямком , який 
належить множині припустимих напрямків переміщення ОУ за умови дотримання значення 

d i ;        t  – інтервал часу вимірювань та розрахунків. 
В загальному випадку підпростори  обмG     та   Q   не є опуклими та безперервними, але є 

топологічними лінійними. Тоді задачу синтезу стратегії переміщення ОУ можно вирішити в 
банановому або гільбертовому просторі за умов виконання відповідних перетворень та 
врахування співвідношень відображення і невизначеності. 

На підставі отриманого формального опису інформаційних множин (1)...(12) синтез 
стратегії управління ОУ здійснюється за мінімально-переборною процедурою методу 
інтегрального усікання варіантів [7, 8, 10], згідно критерію Ф . 
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Критерій Ф  фактично є критерієм вибору, який є адитивним  

1 1
; , ; 1

sup
k ki

i i i i
i ii

uФ C Ci u
  

 


      .       (15) 

Значення коефіцієнтів Ci  в співвідношенні (15) визначається для кожного виду 
конфліктів окремо.  i  визначає "витрати на управління"  параметром або функцією 
управління ui . 

В такому разі задачу синтезу управління можна сформулювати як конфлікт взаємодії 
об'єктів в ПР 

,,,,, GГSAMK рішпр ,      (16) 
а процедура синтезу стратегій керування  на підставі принципу оптимальності χ, який 
реалізує вимоги критерію Ф для конфлікту згідно співвідношення (16),  представляється як  











K
GГSAMK рішпр ,,,,,
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Вибір оптимальної стратегії  з урахуванням правила зупинки   для співвідношення 
(17) формулюється в вигляді  

K
Г зупп

inf
,

  .                             (18) 

Співвідношення (16)...(18) фактично є постановкою задачі опису конфлікту взаємодії 
об'єктів ПСП.  Для вирішення задачі конфлікту доцільно використати методи ситуаційного 
управління ОУ [2, 5, 6].  За структурою СІУ вміщує основні функціональні модулі: 
приймання та перетворення похідних даних, інтерактивного обміну даними, синтезу цілі та 
рішення, управління об'єктом (Рис. 1). 

Обчислювальне середовище попередньої обробки похідних даних модуля приймання та 
перетворення похідних даних фактично є апаратно-програмним комплексом, який, як 
правило, є окремою функціональною одиницею в складі СІУ. Програмні засоби модуля 
призначені для розпізнавання та виділення ОС, супроводження переміщення об'єкту при 
наявності та відсутності даних про ОС, фільтрацію похідних сигналів (даних) та формування 
даних про місце знаходження ОС в ПСП. 

Засоби обчислювального середовища вторинної обробки похідних даних модуля 
приймання та перетворення похідних даних призначено для розрахунку векторів швидкості 
та прискорення ОУ та ОС, невизначеності при супроводженні переміщення ОС, розрахунку 
прогнозної траєкторії переміщення ОС в ПСП. 

Апаратно-програмні засоби відображення похідних даних модуля приймання та 
перетворення похідних даних призначені для підготовки вихідних даних для відображення 
засобами модуля інтерактивного обміну даними. 

До складу апаратно-програмних засобів  модуля інтерактивного обміну даними входить 
модуль апаратно-програмних засобів введення/виведення мультимедійних даних та 
апаратно-програмних засобів інтерфейсу обміну даними. Модулі призначені для 
забезпечення мультимедійних функцій інтерактивного обміну похідною та проміжною 
інформацією в процесі синтезу та вибору рішення, визначення мети переміщення ОУ, 
уточнення характеристик взаємодії конфліктуючих об'єктів, обмежень ПСП, а також 
інтерфейсу взаємодії з СІУ.  

Для технічної ергатичної системи модуль інтерактивного обміну даними забезпечує 
виконання вимог до інтерфейсу взаємодії особи, яка приймає рішення (ОПР) з ОУ [3, 4, 
13...16].   Модуль синтезу цілі та рішення вміщує програмні компоненти, бази даних та бази 
знань, які реалізують алгоритми синтезу стратегій управління та вибору рішень СІУ. Похідні 
дані для функціонування модуля формують програмні засоби визначення мотивації та 
невизначеності, програмні засоби опису правил, відношень, обмежень мотивації та 
програмні засоби накопичення знань. 
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Рис. 1. Структурна схема СІУ ОУ. 
 

Програмні засоби визначення мотивації на похідних даних від модуля інтерактивного 
обміну даними у відповідності до заданої цілі переміщення ОУ , прогнозу переміщення ОС, 
заданої системи обмежень ПСП та невизначеності переміщення ОС дозволяють розпізнати стан 
конфлікту взаємодії об'єктів в ПСП. Таким чином програмні засоби визначення мотивації 
здійснюють розрахунок значення припустимого зближення ОУ з ОС в ПСП за 
співвідношеннями (4)...(12) згідно моделі (1)...(3). Розраховані значення є засадними при синтезі 
ланцюжків стратегій для конфлікту (16) та вибору оптимального рішення згідно (17) та (18). 

Програмні засоби опису правил, відношень, обмежень мотивації фактично основні 
засадні підходи щодо розрахунку ПРКУ, СННП та ознак приналежності елементу траєкторії, 
напрямку переміщення ОУ, СННП простору рішG , а також синтезу та аналізу структури та 
змісту згенерованих описів та ланцюжків синтезованих стратегій описів мові ( )прL Г , 
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граматиці прГ   та правилам P . Правила, відношення і обмеження мотивації в такому сенсі 
поділяються на дві основні групи: сталі і такі, що керуються даними. Останні є сутністю 
функціонування системи синтезу стратегій управління з використанням мовних абстракцій 
та синтезованих ланцюжків альтернативних стратегій для використання в алгоритмі 
евристичного пошуку. 

Програмні засоби накопичення знань з відповідними базами даних та структурованими 
базами знань дозволяють здійснювати синтез стратегій за інформаційним образом ПСП. В 
такому разі можна оцінювати стратегію рішення як можливу з певною ймовірністю 
отримання позитивного результату. Слід зауважити, що програмні засоби накопичення знань 
не дозволяють здійснювати продукцію нових знань. Отримані в процесі функціонування СІУ 
знання в вигляді правил, відношень та словників додаються в процесі використання в 
відповідні бази даних та знань, що дозволяє узагальнювати досвід використання СІУ в 
окремих галузях діяльності. 

За результатами функціонування програмні засоби визначення мотивації та 
невизначеності, програмні засоби опису правил, відношень, обмежень мотивації та 
програмні засоби накопичення знань в автоматичному режимі формують повідомлення на 
внутрішній мові СІУ, якою є мова ( )прL Г . Ці повідомлення є похідними для програмних 
засобів синтезу та аналізу мовних структур. 

Програмні засоби синтезу та аналізу мовних структур вміщують засоби побудови 
таблиці лексем, лексичний аналізатор та синтаксичний аналізатор. Семантичний аналізатор 
для аналізу та синтезу мовних ланцюжків СІУ не потрібен.  

Програмні засоби визначення мети управління здійснюють синтез ланцюжків 
ціледосягаючого управління ОУ, як альтернативних рішень конфлікту переміщення ОУ з 
урахуванням прогнозу та динаміки переміщення ОС в просторі рішG . 

Програмні засоби інтерпретації результатів щодо мети ОУ  дозволяють відібрати тільки 
ті синтезовані стратегії управління ОУ, за якими може бути досягнута мета його 
переміщення в просторі рішG , виходячи з наявних можливостей управління згідно критерію 
оптимальності та правила зупинки. 

Програмні засоби синтезу рішення дозволяють обрати та оцінити відібране рішення по 
управлінню ОУ серед множини альтернативних за критерієм. Для технічних ергатичних 
систем ЛПР може прийняти рішення, яке не відповідає критерію оптимальності. 

Програмні засоби визначення мети управління, інтерпретації результатів щодо мети ОУ 
та синтезу рішення є частками алгоритму методу інтегрального усікання варіантів при 
синтезі стратегій та виборі рішення щодо управління ОУ в умовах обмежень та 
невизначеності. 

Програмні засоби маніпулювання знаннями дозволяють синтезувати та прийняти 
рішення щодо вирішення конфлікту з врахуванням досвіду, який накопичився впродовж 
використання СІУ. 

За результатами функціонування модуля синтезу цілі та рішення за допомогою апаратно-
програмних засобів модуля управління об'єктом здійснюються функції управління 
переміщенням ОУ згідно обраній стратегії рішення конфлікту. 

Виходячи з структурної схеми  системи інтелектуального управління (СІУ) ОУ (Рис.1), 
синтез стратегій управління при вирішенні конфлікту взаємодії ОУ та ОС в ПСП вміщує два 
основних етапи: синтез моделі опису ПСП та ПРКУ згідно співвідношень (10)...(12) та 
формальний опис стану конфлікту взаємодії ОУ з ОС згідно співвідношень (16)...(18). 

Застосування семіотичних систем виявилося плідним для вирішення завдань управління 
не тільки динамічними об'єктами, але і некласичними, наприклад, кібернетичними. 

 

Висновки. Використання семіотичних систем виявилося доцільним при вирішення 
конфлікту взаємодії об'єктів в довільному просторі спостереження та синтезі рішень за умов 
невизначеності та відкритої множини об'єктів спостереження.  
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Метод інтегрального усікання варіантів дозволяє вирішувати конфлікти в малому для 
динамічних, кінематичних та віртуальних об'єктів спостереження. Застосування методу 
інтегрального усікання варіантів при рішенні задач конфлікту в багатомірних просторах 
спостереження та пошуку в неопуклому та небезперервному просторі рішень за умов 
невизначеності при відкритій множині об'єктів спостереження є ефективним. 

Використання методу інтегрального усікання варіантів дозволяє запропонувати шлях 
вирішення задачі управління конфліктом за рахунок множини правил, які описують 
поведінку об'єкту управління в умовах неопуклої системи обмежень, відкритої множини 
об'єктів спостереження та невизначеності. Метод інтегрального усікання варіантів дозволяє 
синтезувати управління об'єктом тільки на множині гарантованих управлінь.  
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 

 
Ткаченко О. М., Гринкевич Г. О., Перепелиця Н. Л. Імітаційне моделювання об’єкта управління. 

Охарактеризовано проблему моделювання великих організаційно-технічних систем, як деякого класу складних 
систем. Визначено основні властивості складних систем. Розглянуто приклад імітаційного моделювання деякої 
мережі. Показано для наведеного прикладу як здійснюється перехід до імітаційної моделі об’єкта управління – 
дискретної ситуаційної мережі (ДСМ). Описано функціонування ДСМ. Проаналізовано процес імітаційного 
моделювання мережі з використанням ДСМ. 

Ключові слова: система управління, імітаційне моделювання, інформація, вузол комутації, дискретна 
ситуаційна мережа, виток, сток, вирішувач 

 
Ткаченко О. Н.; Гринкевич А. А., Перепелица Н. Л. Имитационное моделирование объекта 

управления. Охарактеризована проблема моделирования больших организационно-технических систем, как 
некоторого класса сложных систем. Определены основные свойства сложных систем. Рассмотрен пример 
имитационного моделирования некоторой сети. Показано для приведенного примера как осуществляется 
переход к имитационной модели объекта управления – дискретной ситуационной сети (ДСС). Описано 
функционирование ДСС. Проанализирован процесс имитационного моделирования сети с использованием 
ДСС. 

Ключевые слова: система управления, имитационное моделирование, информация, узел коммутации, 
дискретная ситуационная сеть, исток, сток, решатель 
 

1. Вступ 
Будь-яка система управління має таку властивість – сигнали, що формуються на її 

виході, залежать від вхідних сигналів, що надходять від об’єкта управління. Лише в окремих, 
досить рідких випадках система управління є автономною та її задача зводиться до видачі на 
об’єкт наперед зафіксованої жорсткої послідовності впливів. Основна задача розробника 
зазвичай полягає у встановленні залежності вихідних сигналів, що формуються системою 
управління, від вхідних сигналів, що надходять на неї, та реалізації цієї залежності за 
допомогою певних технічних засобів, організованих в деяку структуру. Для опису цієї 
залежності досить скористатися деякою абстрактною моделлю, що описує його 
функціонування. Такі моделі дозволяють розробнику відволіктися від другорядних процесів, 
що відбуваються в реальних системах управління, та виділити головні моменти при 
встановленні того, як “кінець залежить від початку”.  

 
2. Аналіз літературних даних 

Останніми роками розробникам все частіше доводиться вирішувати задачі проектування 
систем управління об’єктами досить складної природи. Об’єкти, для яких виникла задача 
розробки нових концепцій побудови систем управління, прийнято називати “великими 
системами”. На жаль, не існує чіткого визначення великих систем, яке влаштувало б усіх 
спеціалістів. Досить часто в літературі [1...4] можна зустріти лише ті характерні особливості, 
які не дозволяють при управлінні такими системами і, зокрема, при створенні моделей таких 
систем, дотримуватися традиційних методів, що розвиваються в теорії ідентифікації. 

В роботі [5] досить детально розглянуто особливості ідентифікації параметрів моделі 
складного об’єкта. Сформульовано одне з бачень поняття “складний об’єкт”. 

Робота [6] присвячена одному з етапів процесу моделювання – оптимізації параметрів 
систем управління телекомунікаційними мережами. Проаналізовано та виконано порівняння 
методів зведення векторного синтезу до скалярного. 

В роботах [7, 8] розглянуто питання управління розподілом інформації на мережах 
зв’язку. Проаналізовано можливості динамічного розподілу потоків інформації. 
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В роботах [9, 10] показано досить нові підходи до побудови систем управління 
телекомунікаційними мережами, в тому числі з врахуванням все зростаючого зацікавлення 
до їх інтелектуальності. 

На основі аналізу літературних джерел можна зробити наступні висновки. Сучасні 
телекомунікації є надскладною інфраструктурою, яка для ефективного виконання своїх 
функцій потребує ефективної системи управління, тому необхідно розвивати загальну теорію 
оптимальних систем управління, розробляти нові принципи побудови пристроїв для 
оптимального управління, методи побудови систем, що мають здатність до 
самопристосування, самонавчання та самоорганізації.  

Саме тому розробники систем управління складними об’єктами змушені шукати нові 
шляхи для формування в пам’яті систем управління моделей об’єкта управління. 

 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою роботи є побудова та дослідження моделі об’єкта управління. 
Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі: 

– дослідження проблеми моделювання великих організаційно-технічних систем, як 
деякого класу складних систем; 

– розробка імітаційної моделі об’єкта управління – дискретної ситуаційної  
мережі (ДСМ); 

– реалізація імітаційного моделювання мережі з використанням ДСМ. 
 
4. Проблема моделювання  
В даний час як об'єкт моделювання виступають великі організаційно-технічні системи, 

які можна віднести до класу складних систем [1].  
Складним системам властиво наступне: 
1) Ціль функціонування визначає ступінь цілеспрямованості поводження моделі. Моделі 

можуть бути розділені на одноцільові, призначені для рішення однієї задачі, і багатоцільові, 
що дозволяють розділити розглянуті сторони функціонування реального об'єкта. 

2) Цілісність і складність вказують на те, що створювана модель є однією цілісною 
системою, що включає велику кількість складових частин (елементів), які знаходяться в 
складному взаємозв'язку один з одним. 

3) Невизначеність системи: за її станом, можливістю досягнення поставленої мети, 
методами рішення задач, вірогідності вихідної інформації. Основною характеристикою 
невизначеності є така міра інформації, як ентропія, що дозволяє в ряді випадків оцінити 
кількість керуючої інформації, необхідної для досягнення заданого стану системи. 

4) Адаптивність, що є властивістю високоорганізованої системи, дозволяє 
пристосуватися до різних зовнішніх факторів у широкому діапазоні зміни впливів 
зовнішнього середовища. Стосовно до моделі є можливість її адаптації в широкому спектрі 
впливів, а також вивчення поводження моделі в умовах, що змінюються, близьких до 
реальних. Важливими є питання стійкості моделі до різних впливів, питання, пов'язані з 
існуванням моделі, наприклад питання живучості, надійності. 

5) Універсальність математичних моделей. Наприклад, математичні моделі процесів 
телепередавання, перемішування речовин, руху ґрунтових вод, фільтрації газу в підземних 
породах практично однакові (різний фізичний зміст мають лише величини). Однакову 
структуру мають моделі, що описують коливальні процеси в нелінійних механічних і 
електронних резонансних системах [2]. Отже, обчислювальні засоби (ЕОМ, алгоритми, 
комплекси програм) створені стосовно однієї проблеми, мають багатоцільовий характер і 
можуть бути переорієнтовані на рішення інших задач. 

6) Керованість моделі, що випливає з необхідності забезпечувати керування з боку 
експериментаторів для одержання можливості розгляду протікання процесу в різних умовах, 
що імітують реальні. У цьому змісті наявність багатьох керованих параметрів і змінних 
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моделей у реалізованій системі моделювання дає можливість поставити широкий 
експеримент і одержати великий спектр результатів. Керованість системи тісно  
пов'язана і зі ступенем автоматизації моделювання. В даний час набули застосування 
системи моделювання, що відрізняються високим ступенем автоматизації процесу 
моделювання, коли поряд із програмними засобами керування обчислювальним 
експериментом використовується можливість діалогового спілкування дослідника з 
процесом моделювання [2]. 

Таким чином, характеризуючи проблему моделювання в цілому, необхідно враховувати, 
що від постановки задачі моделювання до інтерпретації отриманих результатів існує  
велика група складних науково-технічних проблем, до основних з яких можна  
віднести: ідентифікацію реальних об'єктів, вибір виду моделей, побудова моделей і  
їхню машинну реалізацію, взаємодію дослідника з моделлю в ході обчислювального 
експерименту, перевірку правильності отриманих у ході обчислювального  
експерименту результатів, перевірку правильності отриманих у ході моделювання 
результатів, виявлення основних закономірностей, досліджених у процесі моделювання.  
У залежності від об'єкта моделювання і виду використовуваної моделі ці проблеми можуть 
мати різну значимість [3, 4]. 

В одних випадках найбільш складним виявляється ідентифікація [5, 6], в інших - 
проблема побудови формальної структури об'єкта. Можливі труднощі і при реалізації моделі, 
особливо при імітаційному моделюванні складних систем. 

 
5. Імітаційне моделювання 

Ідея, на якій базується імітаційне моделювання, є досить простою. В пам’яті системи 
управління можна відобразити сам об’єкт управління та ті процеси, що в ньому 
відбуваються. Розглянемо приклад імітаційного 
моделювання. 

На Рис.1 показано невелику мережу, що складається з 
чотирьох вузлів комутації (ВК). Між ВК стрілками показано 
напрямки проходження інформації [7].  

Задача управління мережею може бути сформульована 
наступним чином: знайти такий алгоритм управління об’ємом 
та розподілом навантаження на мережі, який би забезпечив 
мінімізацію середнього часу очікування для пакетів 
інформації, що знаходяться в межах управління даної  
системи [8]. Зона управління обмежена деякими перерізами, 
які на Рис. 1 позначені літерами А, В, С, D, E, F, G. В такій 
постановці, якщо відомі ймовірнісні закони надходження інформації в зону управління, 
задача є типовою для теорії масового обслуговування. Проте якщо надходження інформації 
не описується найпростішими потоками (пуасонівськими), то для її вирішення доцільно 
застосувати інші підходи [9, 10].  

Покажемо, як для наведеного прикладу здійснюється перехід до деякої імітаційної 
моделі об’єкта управління. Цю модель можна назвати дискретною ситуаційною мережею –
ДСМ. Дискретна ситуаційна мережа являє собою орієнтований граф з вершинами чотирьох 
типів, що називаються витоками, стоками, пасивними та активними вирішувачами. Витоки 
характеризуються тією властивістю, що вони являють собою вершину графа, в якій немає 
вхідних дуг та є лише одна вихідна дуга. Стоки співпадають з вершинами графа, в які 
входить декілька дуг, але не виходить жодної дуги. Решта вершин графа відносяться до 
вирішувачів. При цьому пасивним вирішувачам відповідають вершини, у яких є лише одна 
вхідна та одна вихідна дуга, а активним вирішувачам – вершини з довільною кількістю 
вхідних та вихідних дуг (єдина умова для їх кількості – наявність хоча б однієї вхідної дуги 

 
Рис. 1. Приклад  мережі 
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та однієї вихідної). Різниця між пасивними та активними вирішувачами полягає в їх впливі 
на функціонування ДСМ.  

По ДСМ можуть переміщуватися деякі об’єкти, що формально характеризуються 
деякими наборами параметрів  ` `

1 2, ,..., i
l   , де i – власний номер даного об’єкта. ДСМ 

функціонує в дискретному часі з квантами величини Δt. В кожний фіксований момент часу t 
всі об’єкти знаходяться у витоках або вирішувачах. Об’єкти, що потрапили в деякий момент 
часу у вершину-сток, зникають з ДСМ. У витоках об’єкти з’являються в моменти часу t 
відповідно до деякого детермінованого або ймовірнісного закону. В пасивних вирішувачах 
об’єкти затримуються на деякий детермінований або ймовірнісний час, що залежить від 
характеристик об’єкта. Таким чином, пасивні вирішувані виконують в ДСМ роль затримок. 
В активних вирішувачах об’єкти також 
можуть затримуватися на детер-
мінований або ймовірнісний час; крім 
того, в них можуть змінюватися 
значення параметрів об’єкта та 
вибиратися нові напрямки 
переміщення об’єкта вздовж будь-якої 
дуги, що виходить з активного 
вирішувача. 

На Рис. 2 показана ДСМ, що 
відповідає мережі, показаній на Рис.1. 
Витоки – це перерізи В, С, D та E, а 
стоки – перерізи А, В, С, F та G. 
Оскільки перерізи В і С одночасно є  і 
витоками і стоками, то розіб’ємо їх на 
дві складові, одну з яких будемо 
зіставляти з витоком, а іншу – зі 
стоком, що визначаються цими 
перерізами.  

На Рис. 2 витоки показано у вигляді трикутників,  стоки – у вигляді квадратів;  
активні вирішувані показані колами,  пасивні – прямокутниками. Кожен ВК в ДСМ 
представляється активним вирішувачем, який відмічено тим же номером, що і ВК. Всі 
зв’язки, що проходять з витоків до ВК та від одного ВК до іншого, замінюються в ДСМ 
пасивними вирішувачами.  

Функціонування цієї ДСМ опишемо вважаючи, що при збиранні інформації 
проектувальнику системи управління  відомі закони FB`(t), FC`(t), FD(t) та FЕ(t) появи 
інформації у витоках. Будемо вважати, що параметрами об’єктів – пакетів інформації в 
представленій моделі є: π1 – час знаходження в зоні управління, π2 – час очікування в 
активних вирішувачах, що накопичений за час знаходження інформації в зоні управління, π3 
– тип інформації, π4 – середня швидкість інформації, π5 – напрямок руху. Ситуацією в ДСМ в 
момент часу t будемо називати всю ту інформацію, що знаходиться в ДСМ в цей момент 
часу, набір значень параметрів цієї інформації та її місцезнаходження у вершинах ДСМ. 
Ситуацію в момент часу t, будемо позначати як S(t). 

На відміну від пасивних вирішувачів активні вирішувачі мають додатковий вхід, по 
якому на них надходить сигнал управління. На Рис. 2 цей управляючий вхід показано 
пунктирними стрілками. 

Процес імітаційного моделювання мережі з використанням ДСМ, в системі управління 
відбувається наступним чином (Рис. 3). В початковий момент часу покладається t=0 та 
задається випадковий розподіл інформації по пасивним вирішувачам, а також випадковий 
розподіл значень параметрів інформації (на Рис. 3 цим операціям відповідає блок  
«Задання початкових значень»). Після цього у витоках у відповідності до законів 

 
 

Риc. 2. Дискретна ситуаційна мережа 
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породження зявляється інформація, що є на початку 
зони управління в момент часу t=0. Далі починає діяти 
алгоритм переміщення інформації з пасивних 
вирішувачів в активні.  

Сутність цього алгоритму полягає у формуванні 
умов переміщення кожного пакету інформації з 
пасивного вирішувача в активний, з яким його з’єднує 
дуга, що виходить з пасивного вирішувача. Умови 
переміщення визначаються середнім значенням 
швидкості, яку мав пакет інформації при потраплянні в 
пасивний вирішувач, та часом проходження ділянки, 
яка імітується даним пасивним вирішувачем. Час 
проходження ділянки може однозначно визначатися 
середньою швидкістю інформації або деяким 
ймовірним розподілом часу, що є заданим для даного 
пасивного вирішувача. На Рис. 3 цим операціям 
відповідає блок, що називається «Заповнення активних 
вирішувачів».  

Відмітимо, що при роботі моделі пакети 
інформації, що в момент часу t=0 з’явилися у витоках, 
залишаються поки що в них, а ті, які повинні 
переміщуватися з пасивних вирішувачів в активні, 
преміщуються. Після цього починає працювати блок 
«Заповнення пасивних вирішувачів». Цей блок 
виконує декілька функцій.  

По-перше, вся інформація, яка б з’явилася у 
витоках в момент часу t=0, переміщується в ті пасивні 
вирішувачі, які пов’язані з ними дугами.  

По-друге, в активних вирішувачах відбувається 
обробка інформації, що є поблизу даного ВК на основі 
алгоритму управління ВК, що введено в даний 
активний вирішувач. Якщо, наприклад, цей алгоритм 
полягає в тому, що ВК приймає інформацію через певні часові кванти, то відбувається 
перевірка умови проходження ВК і всі пакети інформації, що можуть проходити цей ВК 
починають переміщуватися в стоки або відповідні пасивні вирішувачі. Якщо з даного 
активного вирішувача виходить більш ніж одна дуга (більше одного напрямку), то доцільно 
використати спеціальний механізм приписування пакетам інформації, що виходять з 
активного вирішувача, напрямку подальшого руху. Крім того, для пакетів інформації, які 
повинні бути переміщені в стоки ДСМ, аналізуються часові характеристики, а результати 
аналізу запам’ятовуються.  

На цьому закінчується один цикл роботи моделі. Далі вміст лічильника часу 
моделювання збільшується на одиницю, що відповідає переходу від ситуації S(0) до ситуації 
S(1). Відбувається перевірка умови того, що моделювання закінчено. В системі управління 
наперед визначається час Т=qt, де q – деяке ціле позитивне число. Якщо час t` ще не 
дорівнює Т, то починає працювати блок «Заповнення витоків», який на початку зони 
управління породжує у витоках потоки інформації з заданими характеристиками. Після 
цього відбувається циклічне повторення описаного процесу. 

Після закінчення циклу моделювання відбувається підрахунок сумарних часових 
характеристик, за допомогою яких оцінюється ефективність вибраного в активних 
вирішувачах управління. Після аналізу можна змінити алгоритм управління і знову почати 
моделювання. 

Задання 
початкових 

значень 

Заповнення 
активних 

вирішувачів 

Заповнення 
пасивних 

вирішувачів 

t`=t+1 

Заповнення 
витоків 

t`=Т? 
Ні 

Підрахунок 
характеристик 

Так 

t=0 

Рис. 3. Блок-схема 
імітаційного моделювання 
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6. Висновки 
З використанням описаного принципу в якості об’єкта моделювання може виступати і 

система управління. В цьому випадку при моделюванні можна змінювати структуру цієї 
системи, часові характеристики тих чи інших підсистем, а також порядок роботи. Якщо б в 
розглянутому прикладі мова йшла не про моделювання вже існуючої мережі, для якої 
необхідно визначити алгоритм управління, а про проектування мережі, то в процесі 
моделювання було б можливим, наприклад, змінювати напрямок проходження інформації, 
що призвело б до зміни топології ДСМ (тобто до зміни кількості її витоків, стоків та зв’язків 
між вершинами мережі).  

ДСМ – не є єдиною моделлю, що може використовуватися при створенні імітаційних 
моделей. Прикладом моделей іншого типу можуть бути моделі, в яких до функцій 
управління входить розподіл ресурсів на мережі у відповідності до деякого заданого 
критерію.  

У імітаційних моделей є істотний недолік. Вони є пасивними моделями, для яких не 
потрібно пошук управління, найкращого з точки зору деякого критерію. Для великих систем 
проблема пошуку управління є не менш важливою, ніж проблема побудови моделі об’єкта 
управління. 

 
Література 
1. Стеклов В. К. Сучасні системи управління в телекомунікаціях / В. К. Стеклов,  

Б. Я. Костік, Л. Н. Беркман ; за заг.ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2005. – 400 с. 
2. Стеклов В. К. Оптимізація та моделювання пристроїв та систем зв’язку : підруч. для 

вищ. навч. закл. / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман, Є. В. Кільчицький; за ред. В. К. Стеклова. – 
К.: Техніка, 2004. – 576 с. 

3. Лотош М. М. Основы теории автоматического управления / М. М. Лотош,  
А. Л. Шустер. – М., 1992. – 485 с.  

4. Ткаченко О. М. Основна задача управління та шляхи її вирішення / О. М. Ткаченко // 
Тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-техн. конференції студентства та молоді «Світ інформації 
та телекомунікацій-2006». – Київ: 26-27 квітня 2006 р. – С. 63. 

5. Ткаченко О. М. Ідентифікація параметрів моделі як один з етапів управління складним 
об’єктом / О. М. Ткаченко // Тези доповідей ІV Міжнар. наук.-техн. конференції студентства 
та молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2007». – Київ: 12-13 квітня 2007 р. –  С. 61. 

6. Ткаченко О. М. Оптимізація параметрів систем управління телекомунікаційними 
мережами / О. М. Ткаченко, Д. О. Нацик // Вісник Державного університету інформаційно-
комунікаційних технологій. – 2005. – Т. 3, № 3–4. – С. 71–73. 

7. Лазарев В. Г. Вопросы управления распределением информации на сетях связи  
/ В. Г. Лазарев // Дискретные автоматы и сети связи. – Москва : Наука, 1970. – С. 3-13. 

8. Ткаченко О. М. Динамічний розподіл потоків інформації на телекомунікаційних 
мережах / О. М. Ткаченко // Тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-техн. конференції «Сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології /СOMINFO’2007/». – Київ: 24-28 вересня 2007 р.  
– С. 114–116. 

9. Стеклов В. К. Підходи до ситуаційного управління телекомунікаційними мережами / 
В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман, Л. В. Рудик, А. С. Стец // Зв’язок. – 2005. – №1. – С.  47–57. 

10. Артеменко М. Ю. Принципи побудови інтелектуальних систем управління мережами 
зв’язку / М. Ю. Артеменко, Л.  Н. Беркман, Т. І. Олешко, О. М. Ткаченко, Н. В. Коршун // 
Зв’язок. – 2006. – № 7. – С. 43–46. 

 
 

Дата надходження в редакцію:   10.12.2014 р. Рецензент:   д.т.н., проф.   О. М. Власов 
 



Телекомунікаційні та інформаційні технології.– 2015.  – №1 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 73 

УДК 004.73+621.39 
 

Высочиненко М. C.,  магістр(Тел.:   +380 (67) 139 45 11.    Е-mail:   vysochinenko_m@ukr.net) 
        (Державний заклад «Київський коледж зв’язку») 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСАМИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ  
К СТАНЦИЯМ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 

 
Височіненко М. C.  Управління запитами з переключеннями до станцій безпроводової мережі. 

Проаналізовані можливості застосування методів впорядкованого опиту (поллінга) для обміну даними в 
спеціалізованих бездротових мережах. Розглянуті моделі системи поллінга і асимптотичні характеристики часу 
затримки при організації запитів до мереж, у яких застосовано системи управління зі зворотним зв’язком по 
швидкості заповнення буфера. Одержані спрощені вирази для оцінок параметрів апріорних розподілів на основі 
застосування виробляючої функції моментів. 

Ключові слова: безпровідна мережа, поллінг, функція моментів, модель системи поллінгу, організація 
запитів, система управління, час затримки 

 
Высочиненко М. C.  Управление запросами с переключениями к станциям беспроводной сети. 

Проанализированы возможности применения методов упорядоченного опроса (поллинга) для обмена данными 
в специализированных беспроводных сетях. Рассмотрены модели системы поллинга и асимптотические 
характеристики времени задержки при организации запросов к сетям, в которых применены системы 
управления с обратной связью по скорости заполнения буфера. Получены упрощенные выражения для оценок 
параметров априорных распределений на основе применения производящей функции моментов. 

Ключевые слова: беспроводная сеть, поллинг, функция моментов, модель системы поллинга, организация 
запросов, система управления, время задержки 
 

Постановка задачи. Представлена математическая модель процесса запросов  
к элементам широкополосной беспроводной сети с применением метода поллинга.  
Система поллинга состоит из  очередей к M элементам сети. На каждый из  
элементов по случайному закону поступает запрос на выдачу некоторого объема  
данных. Процесс поступления запросов – стационарный и эргодический.  
Вероятность поступления на m -й элемент одновременно более одного запроса считается 
величиной второго порядка малости 1.  

За время  i it t    обслуживания m -го элемента может быть отправлено  m ml  
наборов данных. ml  – длина очереди в момент it , m  – дисциплина  
обслуживания (циклическое, периодическое на основе таблицы поллинга,  
по случайному закону, с приоритетами). Вероятность обслуживания ровно k  запросов на 
интервале  обозначим  как kp .  

Сформулируем условия, которым должны удовлетворять дисциплины обслуживания. 
Если в момент поступления запроса на m -й элемент в очереди уже находится 1ml   

запросов, они обслуживаются в соответствии с дисциплиной FIFO (первый пришел – первый 
вышел) или FIFO с приоритетами. Обслуженные запросы покидают систему. Затем 
происходит переход на запрос к следующему элементу. Считается, что условия  1 1m   с 

вероятностью 1 1p   ;  m m ml l   с вероятностью 1mp   всегда выполняются. 
Пусть  – средняя интенсивность потока запросов на интервале наблюдения HT ; 

 – средняя интенсивность обслуживания запроса;  mp  – вероятность попадания запроса  
на m -й элемент.   

Тогда при выполнении условия     1 max 1m

M
m m

p 
          

имеет место убывание 

длины очереди;   
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при     1 max 1m

M
m m

p 
        

имеем сходимость к стационарному значению 

длины очереди;    

а при   1 max 1m

M
m m

p 
        

длина очереди в системе неограниченно нарастает 

до заполнения очереди.  
 

Здесь  lim
m

m m ml
l


   , m  – среднее число запросов, поступающих на m -й элемент на 

интервале наблюдения. 
В последнем случае может иметь место потеря запросов и возникает необходимость 

организации повторного запроса.  
 
Стационарный режим выдерживания длины очереди. Рассмотрим задачу 

характеристики длины очереди при нестационарном потоке запросов. Как известно 1, при 
этом условия ординарности и отсутствия последействия выполнимы для широкого диапазона 
условий. В то же время предположения о стационарности внушают серьезные сомнения, а 
иногда оказываются и заведомо ошибочными.  

Типичным примером такого процесса в информационных и телекоммуникационных 
сетях является трафик типа TriplePlay (речь – видео – данные) или QuadroPlay (речь –  
видео – данные – мобильные абоненты). Трафик приобретает выраженный  
самоподобный характер 2: при общей низкой (в среднем) интенсивности на отдельных 
кратковременных интервалах наблюдения возникают всплески кратковременной 
интенсивности трафика, которые могут превышать долговременную среднюю  
интенсивность на несколько порядков.  

Для обеспечения стационарного (или близкого к нему) режима выдерживания длины 
очереди при нестационарном потоке запросов нами разработан модифицированный метод 
поллинга с обратной связью, параметры которой определяются не только  по результатам 
анализа величины заполненной части общего объема буфера, но и скорости его заполнения. 
Рассмотрены исчерпывающая, шлюзовая и l-ограниченная дисциплины обслуживания 
(подробные определения и классификация дисциплин обслуживания даны в работе 3). 

Модель системы поллинга с периодическим опросом терминальных узлов  
представлена на Рис. 1. 

Система обслуживания является несимметричной, а сигнальная и управляющая 
информация поступают с задержками, в общем случае различными для каждого 
обслуживаемого элемента. Такая модель описывается системой дифференциально-
разностных уравнений (уравнений с отклоняющимся аргументом 4).   

В работах 5, 6 для упрощения задачи и получения асимптотических оценок была 
предложена математическая модель системы управления на основе линейного 
дифференциального уравнения с коэффициентами ib , постоянными на интервале 
наблюдения: 

       asi i asi i i i iy t b y t u t v t        ,    (1) 

где  i t  – внешние и внутренние шумы и помехи.  



Телекомунікаційні та інформаційні технології.– 2015.  – №1 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 75 

 
Источник 1 

Источник 2 

Источник 3 

Источник N 
Очередь N 

Очередь 1 

Очередь 2 

Очередь 3 Задержка 

Анализ 

Управление 

 
Рис. 1. Модель системы поллинга с периодическим опросом и ограниченным исчерпывающим 

обслуживанием с обратной связью по скорости заполнения буфера 
 

В качестве модели суммарных шумов и помех примем модель гауссовского окрашенного 
шума с нулевым математическим ожиданием 2. 

В работах 5, 6 показано, что с приемлемой для рассматриваемого приложения 
точностью можно применять предложенную модель поллинга.  
 

Модель системы поллинга на основе дифференциального уравнения второго 
порядка.В результате дальнейших исследований установлено, что при изменении скорости 
заполнения буфера в широких пределах (на порядок и более) асимптотические оценки 
точности и устойчивости системы управления становятся слишком грубыми. При их 
использовании для регулирования параметров системы управления глобальная устойчивость 
не гарантируется. Поэтому в данной работе предложена модель на основе 
дифференциального уравнения второго порядка с отклоняющимся аргументом: 

 

         1 2asi i asi i i asi i i i iy t b y t b y t u t v t           .   (2) 
 

Считается 7, что для уравнений с отклоняющимся аргументом метод аппроксимации 
дифференциальных уравнений разностными уравнениями является особенно эффективным. 

Запишем разностное уравнение с разностями первого порядка для исходного уравнения 
(1) без аддитивного шума  i t в наблюдениях: 

 

     
 

       

2

1 2

2 2

,

asi asi asi

asi asi
i i asi i

y t y t t y t t
t

y t y t t
b b y t k t u t m t

t

    




 
      



   (3) 

 

где t – элементарный интервал; ik t   – задержка информации о состоянии объекта; 

im t   – задержка управляющего сигнала.  
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Элементарный интервал t  в рассматриваемой задаче логично выбирать равным 
периоду поступления пакетов pT  на вход системы управления. Поступающие пакеты 
содержат информацию о параметрах и состоянии сети. Задержка управляющих сигналов в 
общем случае не равна задержке информационных сигналов. 

Уравнение (3) для нормированного элементарного интервала 1pt T   примет 
следующий вид: 

         1 22 1 , 0,1, 2,3,asi i asi i asi ik asi iy n b y n b y n b y n k u n m n          . (4) 
 

Выполнив z-преобразование уравнения (4), получим выражение для системной функции 
системы управления параметрами дисциплины обслуживания терминальных узлов: 

  1 2
2 11

m

k
i i ik

zH z
b z b z b z



  
  

.     (5) 

 
Выводы. Таким образом, при использовании системы поллинга с обратной  

связью по скорости для организации запросов в сети стационарный и устойчивый  
режим выдерживания длины очереди может иметь место и при нестационарном  
потоке запросов. Однако чтобы обеспечить устойчивость процесса управления, нужно 
тщательно регулировать коэффициенты уравнения (4), контролируя положение  
полюсов системной функции (5) на z -плоскости. В частности, полюсы функции (5)  
должны находиться внутри единичной окружности z -плоскости, т.е. быть по модулю 
меньше единицы. 

В дальнейшем планируется рассмотреть задачу текущего контроля параметров системы 
управления упорядоченным опросом терминальных узлов для обеспечения устойчивости при 
максимально достижимом быстродействии. 
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НАДІЙНІСТЬ У МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ SDN 

 
Савенко О. С. Надійність у мережах з використанням технології SDN.  Для  підвищення надійності 

телекомунікаційних мереж запропоновано використання технології SDN, яка є новим підходом до побудови 
мереж. Концепція SDN передбачає передачу керуючих функцій центральному серверу – контролеру, таким 
чином замінюючи традиційну розподілену модель маршрутизації на централізовану. Використання даної 
технології забезпечує спрощення створення нових маршрутів, ефективне використання пропускної 
спроможності та централізоване керування конфігурацією мережевих параметрів на рівні сесії, користувачів, 
пристроїв та додатків. Разом з тим збільшуються можливості інновацій в порівнянні з традиційними 
розподіленими моделями. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, надійність, керуюча функція, пропускна спроможність, 
конфігурація, маршрутизація, інновації, концепія SDN 

 
Савенко Е. С. Надежность в сетях с использованием технологии SDN. Для повышения надежности 

телекоммуникационных сетей предлагается использование технологии SDN, которая является новым подходом 
к построению сетей. Концепция SDN подразумевает передачу управляющих функций центральному серверу – 
контроллеру, таким образом заменяя традиционную распределенную модель маршрутизации на 
централизованную. Использование данной технологии обеспечивает упрощение создания новых маршрутов, 
эффективное использование пропускной способности и централизованное управление конфигурацией сетевых 
параметров на уровне сессий, пользователей, устройств и приложений. Вместе с этим  увеличиваются 
возможности инноваций в сравнении с традиционными распределенными моделями.   

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, надежность, управляющая функция пропускная 
способность, конфигурация, маршрутизация, инновации, концепция SDN 
 

Вступ. Сьогоднішній період життя характеризується стрімким зростанням об’єму 
інформації. Ще на початку 60-х років відомий академік А. А. Харкевич [1] висловив 
припущення про те, що кількість інформації, яку необхідно збирати, обробляти і доставляти, 
«зростає пропорційно квадрату промислового потенціалу». Це призводить до значного 
зростання значимості діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та обробкою 
інформації. 

Поява глобальної мережі Internet і зростаюча швидкими темпами кількість її 
користувачів стає явищем, яке призвело навіть до соціальних змін. 

Іншими словами, суспільство наблизилося до такої межі залежності свого існування від 
функціонування інформаційних мереж, яка порівнюється із залежністю від систем 
забезпечення електроенергією. Це крім явних переваг має і зворотну сторону. Відмова 
мережі зв‘язку може мати сильні негативні наслідки. У зв’язку з цим проблема оцінки і 
забезпечення надійності мереж є актуальною. 

Один із шляхів покращення мережевої надійності академік В. Тоценко [2] розглядає 
формування відповідної множини маршрутів, так і резервування елементів маршруту. 

У працях відомого автора Ю. А. Семенова [3] зазначається, що основною метою 
досліджень в області мережевої надійності є прагнення розробити методи спрощеного 
проектування мереж, які вимагають підвищеної надійності.  

В роботі [4] проведено дослідження структурної надійності мережі зв’язку 
транспортного рівня. Аналіз отриманих результатів дозволяє вибрати варіант побудови 
мережі, яка має максимальний показник структурної надійності при мінімальній надмірності 
мережі для заданих коефіцієнтів готовності ліній зв’язку та використання шляхів 
необхідного рангу. 

Метою даної роботи є розгляд нового підходу до побудови мереж з точки зору 
поліпшення надійності. Об’єктом дослідження є технологія SDN. 
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Поняття надійності в телекомунікаційних мережах. Згідно загального опису, 
надійність – це властивість об’єкту зберігати у визначених межах значення всіх параметрів, 
які характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах 
використання, технічного обслуговування, зберігання і транспортування [5]. 

Надійність є одним із ключових показників надійності телекомунікаційної мережі [6, 7]. 
В цих роботах розглянуто новий напрям аналізу надійності мережі, орієнтований на 
ідентифікацію каналів передачі та ключових параметрів ефективності безпроводових 
телекомунікаційних мереж.  Провайдери, постачальники послуг і оператори мереж  
зв’язку прагнуть підвищити надійність роботи телекомунікаційної мережі, тобто  
здатність мережі виконувати функції передачі з надійністю, яка установлена нормами, 
протягом тривалого часу. Таким чином, розробка методів її підвищення є актуальною 
задачею на сьогоднішній день [8]. 

Для досягнення необхідної надійності може бути використано різноманітні методи та 
засоби. У кожної системи свій рівень доступної надійності, так як наслідки відмов різних 
систем можуть значно відрізнятися. Надійність елементів задається часом на відмову або 
ймовірністю відмови за визначений проміжок часу. Якщо надійність мережі визначити як 
надійність усіх елементів, то вона буде рівна нулю.  

Для мереж зв’язку, які є складними багатофункціональними системами із великою 
кількістю різних за своїми властивостям пристроїв (за показниками надійності, за 
призначенням,  термінами введення в експлуатацію, за умовам функціонування і т.д.), можна 
виділити два аспекти надійності:  апаратурний і структурний [3]. 

 

Під апаратурним аспектом розуміється проблема забезпечення надійності апаратури, 
окремих пристроїв і їх елементів, які утворюють мережу зв’язку.  Розглянувши структуру 
мережі видно, що вона складається з каналів зв’язку, робочих станцій, серверів, перемикачів, 
маршрутизаторів. У випадку коли робоча станція вийде з ладу, то це відчує лише 
користувач, але інші користувачі цього навіть не помітять. Коли з ладу вийде сервер, то це 
відчують усі клієнти даного серверу, у тому числі і віддалені. Вихід з ладу маршрутизатора 
може вплинути на роботу цілого регіону. Звідси видно, що окремі вузли можуть по різному 
впливати на роботу мережі в цілому.  

Можна виділити групи різного впливу серед серверів. Наприклад, відмова серверу IN-
ADDR.ARPA (доменний сервер, який призначений для визначення імені вузлу по його ІРv4-
адресі) практичного паралізує роботу програм traceroute (укр. «трейсроут», службова 
комп’ютерна програма, яка призначена для визначення маршруту слідування даних в 
мережах ТСР/ІР). Ще гіршу дію викликає вихід з ладу регіонального серверу DNS(англ. 
Domain Name System– система доменних імен – комп’ютерна розподілена система для 
отримання інформації про домени). Саме тому такі сервери зазвичай дублюються. Існують і 
інші сервери, які впливають на реалізацію певних мережних функцій (поштові сервери, 
сервери баз даних, сервери центрів сертифікацій та інше). Звідси видно, що вплив на 
надійність мережі може виконувати не тільки обладнання або операційна система, але і 
прикладні програми. 

 

Структурний аспект надійності відображає функціонування мережі в цілому в 
залежності від стану вузлів і ліній зв’язку. Структурна надійність мережі пов’язана з 
можливістю існування шляхів доставки інформації між кореспондуючими вузлами або 
пунктами зв’язку мережі. 

У  випадку, коли користувач не може отримати доступ до певного мережевого ресурсу, 
це досить часто пов’язано не з відмовою обладнання чи програми, а просто з 
перезавантаженням однієї з ділянок мережі на шляху до зазначеного ресурсу. Це може 
виникнути внаслідок  недостатньої пропускної здатності і призвести до можливого 
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збільшення затримки доставки, що досить критично у випадку, наприклад, ІР-телефонії або 
відеоконференції. Таким чином, параметри надійності часто залежать від вектору загрузок.  

По цій причині, формулюючи задачу оцінки надійності, необхідно визначити які з 
параметрів важливі: зв’язність, пропускна здатність, час відновлення зв’язності чи 
мінімізація затримок [9]. 

 
Програмно-конфігуровані мережі SDN. Розглянемо можливість поліпшення надійності 

доставки інформації, на прикладі програмно-конфігурованих мереж. Software Defined 
Network (SDN) – програмно конфігуруванні мережі, задача яких спростити керування та 
адміністрування мережі передачі даних за рахунок декомпозиції площини керування, хоча і 
шляхом внесення ускладнень в архітектуру мережі. Згідно IETF: SDN — підхід до побудови 
мереж, який забезпечує пряме керування ресурсами і мережами, а також їх розподілом за 
рахунок власних засобів обробки, адміністрування і програмного керування за допомогою 
відкритих мережних інтерфейсів і абстракції (абстрагування, ізоляції) рівня мережі [10] 

В традиційній архітектурі рівень керування (control panel), до якого відноситься, 
наприклад, процес маршрутизації, і рівень передачі даних (data plane), який відповідає за 
пересилку пакетів з одного інтерфейсу на інший, існує в одному пристрої. 

Традиційний механізм керуванню мережею спрощено відображено на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Традиційна архітектура мережі 

 
Мережеві вузли обмінюються між собою даними по конфігурації і топології мережі за 

допомогою протоколів розподілення (distribution). Ці алгоритми достатньо складні і 
залежать від призначення мережі. 

Концепція SDN передбачає передачу керуючих функцій центральному серверу – 
контролеру, таким чином замінюючи традиційну розподілену модель маршрутизації на 
централізовану. Відповідно і процес керування мережею, який включає створення 
маршрутів, є нічим іншим як програмуванням мережі в цілому. Для порівняння на Рис.1 і 2 
приведені традиційна мережева архітектура і мережа SDN [11]. 

В SDN вводиться поняття мережної операційної системи NOS (Network Operation System 
– операційна система з можливістю роботи у режимі розподілення часу), яка працює на 
окремих серверах в мережі (які дубльовані для надійності). Сервер NOS звертається з 
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кожним мережним вузлом і таким чином отримує глобальну топологію мережі (Global 
Network View) і пред’являє її для керуючої платформи мережі у вигляді мережевого графу. 
Крім того, NOS відповідає за централізоване конфігурування мережних вузлів. Керуюча 
платформа формує параметри, які використовуються до конкретної мережі через її граф. 

Таким чином, конфігурація мережних вузлів є, по суті, функцією мережного графу. 
Механізм керування тепер зводиться до визначення політик роботи мережних вузлів 
(ізоляція користувачів, контроль доступу, QoS (Quality of Service – якість обслуговування)). 
Але за реалізацію цих політик на конкретній фізичній інфраструктурі мережі керуюча 
програма не відповідає – це задача NOS. 

Можна сказати, що NOS виконує ту ж функцію, що і компілятор в програмуванні, який 
перетворює мову програмування в блоки машинних команд, які розуміє конкретне “залізо” 
того чи іншого комп’ютера. Як сам компілятор не може створювати програму, так і NOS не 
формує політики. 

 

 
 

Рис. 2. Архітектура SDN 
 
Розглянемо приклад. Припустимо, що необхідно забезпечити логічну ізоляцію 

користувача А на мережі (наприклад, клієнта, який підключився через гостьовий доступ 
корпоративної мережі WLAN (англ. Wireless Local Area Network – безпровідна локальна 
мережа) в холі підприємства) від серверу бази даних В, де зберігається конфіденційна 
інформація. 

У відсутності SDN мережевий адміністратор повинен проаналізувати реальну схему 
мережі і конфігурувати вузли 1 і 2 таким чином, щоб при появі на них пакетів з ІР-адресою 
відправника А і ІР-адресою призначення В такі відкидалися. Але із збільшенням 
підприємства мережа буде розвиватися, у ній може з’являтися нові вузли і маршрути і 
з’являться можливість проникнення пакетів від А до В. Мережевий адміністратор повинен 
вчасно провести необхідні дії по додатковій конфігурації вузлів. 

У випадку абстрактного представлення топології мережі в SDN адміністратору 
необхідно лише прописати правило «маршрут від А до В = відкинути пакет» в керуючій 
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програмній платформі, і воно буде діяти завжди, а зміни топології буде автоматично 
відстежувати в NOS. 

На сьогоднішній день важливим питанням є задача динамічного керування мережею. До 
SDN формувати мережевий трафік динамічно, в реальному часі було практично не можливо. 
SDN дозволяє формувати склад трафіку (traffic shaping – обмеження пропускної здатності 
каналу для окремого вузлу мережі нижче технічної можливості каналу до вузла) також у 
реальному часі. Наприклад, в SDN протягом робочого дня для VoIP (Voice over IP – 
телефонний зв’язок по протоколу ІР) можна виділити 70% полоси пропускання, а для 
відеоспостереження – 10%. Вночі можна для голосу залишити 3%, а для відео – 70% і при 
цьому підвищити якість, так як нічна зйомка вимагає більш високого розширення. 

 
Надійність в мережах з використанням принципів побудови SDN. До мереж SDN 

також пред’являються високі вимоги до надійності (відмовостійкості), у тому числі до 
характеристик відновлення мережі після відмови, яка повинна виконуватися не помітно для 
користувача за час не більший 50 мс. Високий рівень відмовостійкості мережі забезпечується 
за рахунок швидкого виявлення пошкоджень і усунення наслідків за короткий час. 

Такий підхід має ряд істотних переваг. По-перше, істотно спрощується сам процес 
створення маршрутів. На відміну від сьогоднішньої мережі, де маршрутизація – це 
розподілений інтерактивний процес, при якому робоча топологія мережі «вираховується» 
спільно усіма пристроями, в SDN – це програма моделювання мережі із заданими 
параметрами. Використання цієї мережі відкриває нові можливості для створення мережі з 
вимогами, немислимими у плані традиційного інжинірингу трафіку (Traffic Engineering, ТІ - 
методи і механізми, які дозволяють досягти збалансованого завантаження всіх ресурсів 
мережі шляхом раціонального вибору шляхів проходження трафіку через мережу)і з 
використанням стандартних протоколів маршрутизації. 

Розглянемо в якості прикладу реконфігурацію мережі у випадку падіння каналу між 
будь-якими вузлами. В традиційній моделі маршрутизатор, підключений до цього каналу, 
сповістить своїм сусідам про цю подію і всі вони незалежно почнуть розробляти нові 
маршрути. При цьому вони будуть розповсюджувати інформацію про зміну топології своїм 
сусідам. Нарешті цей ітераційний процес закінчиться і мережа перейде до нового стану. В 
залежності від складності мережі і протоколів маршрутизації, які використовуються на ній, 
цей процес може зайняти більше або менше часу, але якщо враховувати затримки при 
передачі інформації, кожна ітерація виникне зовсім не миттєво. Більш того, цей процес не є 
детермінованим, іншими словами, якщо виникне повторне падіння того ж каналу – не факт, 
щ мережа перейде у той же стан. 

У випадку використання керуючого центру розрахунок нової топології виконується 
виходячи із знання всієї мережі в цілому. Ми також можемо задати необхідну топологію 
наступного стану. Нарешті, оскільки створення нової топології – це число розрахункових 
процесів, воно може бути виконано значно швидше. 

По-друге, значно збільшуються можливості інновацій. В традиційній розподіленій 
моделі необхідно приведення функціональності до загального знаменника для можливості 
взаємодії між незалежними пристроями визначає значну консервативність системи по 
відношенню до новизни. В SDN інновація – це питання написання нового додатку. 

По-третє, замість складних і дорогих маршрутизаторів можна використовувати більш 
прості пристрої. 

 
Висновки. Побудова мереж на базі технології SDN дає ряд переваг, які в традиційній 

архітектурі відсутні або їх використання значно збільшує вартість інфраструктури. Серед 
цих переваг основними є: 
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– максимально ефективне використання пропускної здатності мережевого обладнання 
шляхом оптимізації пересилки мережних потоків, що забезпечує надійність в період 
високого навантаження на мережі. 

– масштабованість, яка забезпечує збільшення числа логічних мереж без зниження 
надійності мережі в цілому. 

– збільшення надійності функціонування мережі за допомогою централізованого 
керування конфігурацією мережевих параметрів на рівні сесії, користувачів, пристроїв та 
додатків. 
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РЕФЛЕКТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ ОПТИЧНИХ  
ВОЛОКОН НА МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ 

 
Ніколов К. О. Рефлектометричні методи оцінки стану оптичних волокон на мережах зв’язку. 

Показано, що застосування технологій передачі на основі спектрального розділення каналів накладає підвищені 
вимоги до надійності оптичного волокна у складі оптичного кабелю. Наведено розрахунки, результати яких 
підтверджують залежність часу життя оптичного волокна від натягу після прокладання. Показано, що рівень 
зворотного розсіяння в оптичному волокні залежить також від наявності в ньому мікротріщин. Надано 
рекомендації, згідно з якими пропонується визначати ділянки волокна з підвищеним натягом за рахунок 
вимірювання рівня зворотного розсіяння на них.  

Ключові слова: оптичне волокно, натяг, прокладання, надійність, спектральне розділення каналів, 
рефлектометр 

 
Николов К. А. Рефлектометрические методы оценки состояния оптических волокон на сетях связи. 

Показано, что использование технологий передачи на основе спектрального разделения каналов предъявляет 
повышенные требования к надежности оптического волокна в составе оптического кабеля. Приведены расчеты, 
которые подтверждают зависимость времени жизни оптического волокна от натяжения после прокладки. 
Показано, что уровень обратного рассеяния в оптическом волокне зависит также от наличия нем микротрещин. 
Даны рекомендации, в соответствии с которыми предлагается определять участки волокна с повышенным 
натяжением за счет измерения уровня обратного рассеяния на этих участках. 

Ключевые слова: оптическое волокно, натяжение, прокладка, надежность, спектральное разделение 
каналов, рефлектометр 
 

Вступ. Розвиток сучасних телекомунікаційних мереж постійно йде по шляху збільшення 
їхньої інформаційної ємності. Незмінно зростаюча потреба в збільшенні швидкості передачі 
даних призводить до появи й становлення нових волоконно-оптичних технологій, що 
дозволяють передавати сигнали з більш високою швидкістю на далекі відстані. На сучасному 
етапі розвитку комунікаційних технологій все більш інтенсивного впровадження набувають 
технології спектрального розділення каналів (СРК) [1], які максимально використовують 
інформаційно-пропускну здатність оптичного волокна. Основний зміст технології СРК 
полягає в тому, що в одному оптичному волокні на різних довжинах хвиль створюється ряд 
паралельних інформаційних каналів. Так, за останнє десятиріччя кількість каналів в системах 
з СРК зросла на порядок і досягає більше трьохсот [2].  

Стрімке зростання інформаційно-пропускної здатності оптичного волокна внаслідок 
застосування новітніх технологій призводить до посилення вимог до таких параметрів, як 
надійність волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ). Враховуючи пов’язане з цим 
збільшення втрат інформації, що передається, за час відмови на лінії, необхідно понизити 
значення  такого параметру, як інтенсивність відмов, що припадають на одиницю довжини 
лінії за одиницю часу. З однієї сторони, з метою врахування людського фактору, це вимагає 
посилення охоронно-роз’яснювальної роботи серед населення та організацій, що можуть  
проводити земляні роботи в охоронній зоні лінійно-кабельних споруд. З іншої сторони, 
необхідно розробити заходи з підвищення надійності оптичного волокна.  

 
Постановка задачі. Як показують результати досліджень, надійність оптичного 

волокна, що описується ймовірністю його відмови, залежить від навантаження, яке діяло на 
нього, а також від постійно діючого в процесі експлуатації навантаження на оптичне волокно 
[3]. Згідно з [3], надійність та безвідмовність оптичного волокна, що знаходиться під 
натягом, визначається теорією росту мікротріщин, які мають місце у волокні. Враховуючи 
це, все волокно при виготовленні проходить випробування на натяг для виявлення тріщин та 
інших пошкоджень. Цей тест називається Prooftest (випробування на міцність), і означає, що 
волокно підлягає певному натягу на протязі приблизно однієї секунди [4]. При цьому 
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тріщини у волокні можуть викликати його відмову (обрив). В роботі [3] було розглянуто 
передбачення відмов великих довжин оптичного волокна, які базуються на результатах 
випробувань оптичного волокна на міцність. Оптичне волокно, що міститься в оптичному 
кабелі (ОК), після прокладання постійно перебуває під певним натягом, і це є однією з 
важливих причин, які призводять до його відмов на протязі експлуатації. Рівень натягу 
визначається конструкцією ОК та розміщенням і положенням ОВ, як елемента конструкції.  

Положення запропонованої в [3] теорії дозволяють визначити взаємозв’язок між 
прикладеним навантаженням в часі та ймовірністю відмови оптичного волокна. При цьому 
повинні бути враховані такі параметри, як характеристики росту тріщини n, та фактор 
критичного навантаження.  

Згідно з дослідженнями, сумарна ймовірність відмов F оптичного волокна довжиною L, 
що знаходиться під натягом σ надається виразом: 

 

F= 1–ехр[–LN(σ)], 
 

де N(σ) – сукупна кількість тріщин на одиницю довжини. 
Враховуючи, що початкова міцність Si відповідає розподіленню Вейбула, має місце 

наступне рівняння: 
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де   So та m – константи, що відносяться до початкового розподілення міцності. Величина m 
представляє нахил щодо розподілення Вейбула. 

Враховуючи ці вирази, а також з використанням інших положень вищеназваної теорії в 
роботі [3] були отримані співвідношення, які дозволяють оцінити строк функціонування 
оптичного волокна.  

Передбачення ймовірності відмов спиралось на результати тестування на міцність 
оптичного волокна. Для оцінки початкового розподілення міцності в роботі було 
запропоновано тест щодо натягу великих довжин оптичного волокна. На додаток до цього, 
величину Np – ймовірність відмови волокна під час тесту на міцність також легко оцінити 
підрахунком кількості розривів за час тестування. 

За результатами досліджень було отримано співвідношення для розрахунку допустимих 
умов натягу: 
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де      σр – натяг, що прикладається до волокна під час тесту на міцність (%); 
σs – статично діючий на волокно натяг за межами тесту на міцність; 
tp – тривалість тесту на міцність;  
ts– час дії статичного натягу; 
Fs – ймовірність відмови волокна. 

Величина n може бути оцінена за допомогою тесту динамічного старіння [5]. А от 
значення m – параметру початкового розподілу міцності визначити для волокон великої 
довжини набагато важче. З цією метою в [3] було запропоновано проведення повторного 
тесту на міцність для визначення величини m. 

Якщо σр1, tp1 та σр2,tp2 відповідно натяги та час при проведенні першого та другого тесту, 
має місце співвідношення для визначення (n-2)/m: 
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Таким чином, може бути розрахована надійність оптичного волокна лише за кількістю 
відмов, виміряних під час тестування на міцність. 
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Отримане в роботі співвідношення (1) дозволяє оцінити допустимий натяг оптичного 
волокна у складі кабелю з точки зору його довговічності. Так, в [6] було отримано діаграму 
передбачення допустимого натягу після тесту на міцність для забезпечення довгострокової 
надійності оптичного волокна.  

Результати вимірювання міцності стандартних одномодових волокон наведено в [7]. 
Волокно розривається у вузькому діапазоні значень натягу при напрузі у волокні порядка 

4.8p  ГПа. Відносне видовження при цьому складає 6,7%. Це значення необхідно 
враховувати та вибрати метод прокладання, який мінімізує натяг під час прокладання 
оптичного кабелю. 

З результатів, наведених в [6], випливає, що для забезпечення терміну функціонування 
оптичного волокна порядку 40 років залишковий натяг волокна після прокладання оптичного 
кабелю не повинен перевищувати 0,20...0,21%.  

Таким чином, для підвищення надійності ВОЛЗ з СРК, необхідно мінімізувати  зусилля 
натягу під час прокладання кабелю та, відповідно, забезпечити мінімальний залишковий 
натяг волокна після закінчення цього процесу і можливість його контролю. На цей час 
можливість контролю натягу прокладеного оптичного волокна забезпечується за рахунок 
використання спеціальних методів, та приладів - Брилюенівських рефлектометрів,  що мають 
складну схемо-технічну та конструктивну побудову та високу вартість [8]. При цьому на 
мережах зв’язку має місце широке застосування оптичних імпульсних рефлектометрів, які 
мають порівняно невелику ціну поряд з високими технічними характеристиками [7]. Таким 
чином представляється перспективною можливість використання широко поширених 
приладів для контролю стану оптичного волокна на оптичних мережах зв’язку. 

 
Рефлектометричний контроль оптичного волокна. Одним з факторів, що викликають 

втрати в оптичному волокні є релеєвське розсіяння, яке викликане неоднорідностями 
щільності скла [7]. Релеєвське розсіювання залежить від оптичної щільності волокна і 
варіацій густини у волокні, які є природним побічним продуктом виробництва. В ідеалі, 
чисте скло має досконалу молекулярну структуру і, отже, рівномірну щільність. У 
звичайному склі щільність  не є абсолютно однорідною. В результаті відбувається 
розсіювання. Враховуючи той факт, що розсіювання зворотно-пропорційне четвертій степені 
довжини хвилі (1/4), воно швидко зменшується при великих довжинах хвиль. Внаслідок 
релеєвського розсіювання, потужність сигналу знижується через втрати на розсіюванні. 

Ось чому цей ефект може бути описаний величиною рівня затухання αR, за рахунок  
розсіювання. Ця складова частина загального загасання робить внесок у загальні втрати, і 
впливає на нахил рефлектограми. Таким чином, рівень релеєвського розсіяння визначає 
рівень розсіяного у зворотному напрямку світла.  

З іншої сторони, мікротріщини, які утворюються в оптичному волокні за рахунок його 
натягу, є неоднорідностями, які також викликають розсіяння у зворотному напрямку. Це 
викликано орієнтацією площини тріщин перпендикулярно осі волокна. Рівень цього 
розсіяння залежить від кількості мікротріщин на одиницю довжини волокна та їх глибини. 
Таким чином, оцінюючи рівень зворотного розсіяння різних ділянок оптичного волокна, 
можна провести порівняльний аналіз щодо рівня остаточного натягу в прокладеному волокні 
з метою виявлення потенційно ненадійних ділянок.   

 Ділянки лінії, де рівень релеєвського розсіювання вищий, зміщені вгору, в порівнянні з 
іншими ділянками рефлектограми. При цьому, перепади загасання можуть спостерігатися в 
початковій і кінцевій точці ділянки. Ці перепади залежать від величини релеєвського 
розсіювання сусідніх ділянок лінії. 

Таким чином, визначення різниці між рівнями проаналізованої ділянки і ділянки з 
певним рівнем розсіювання Релея, представляє інтерес. Після цього можна визначити рівень 
розсіювання ділянки, що аналізується [9]. 
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Для моделювання рефлектограми з різними ділянками оптичного волокна були 
застосовані методи, наведені у [10...12]. З їх використанням було проведене моделювання 
рефлектограм, що містять відрізки оптичного волокна з різним рівнем релеєвського 
розсіяння. 

На Рис. 1 наведено рефлектограму частини лінії з 3 ділянками оптичного волокна, які 
мають різний рівень релеєвського розсіювання. Центральна ділянка з αR1 = 1 дБ поміщається 
між ділянками з αR2 = 0,9 дБ. Центральна частина рефлектограми вище, ніж сусідні частини 
через високий рівень сигналу зворотного випромінювання, яке викликане розсіюванням. 

 

 

 
Рис. 1.  Рефлектограма волоконно-оптичної лінії з рівнем релеєвського розсіювання 

центральної секції  1 дБ і рівнем розсіювання сусідніх секцій   0,9 дБ 
 

Беручи до уваги той факт, що значення сигналу зворотного випромінювання 
визначається рівнем розсіювання (по параметру αR), різниця загасання в точці з'єднання 
ділянок волокна може бути визначена у відповідності з наступним співвідношенням: 

 

Δα = 10 lg (αR1/αR2) ≈ 0,46 dB,     (3) 
 

де αR – згасання, що обумовлено розсіюванням.  
Ця різниця підтверджується ходом рефлектограми. На Рис. 2 наведено протилежний 

варіант, коли центральна ділянка включає в себе волокно з низьким рівнем розсіювання 
 αR1 = 0,9 дБ і розташовується між ділянками з αR2 = 1 дБ. 

 

 
Рис. 2.  Рефлектограма волоконно-оптичної лінії з рівнем релеєвського розсіювання 

центральної ділянки  0,9 дБ і рівнем розсіювання сусідніх ділянок  1 дБ. 
 

Завдяки більш низькому рівню розсіяння центральна частина рефлектограми нижча, ніж 
сусідні частини. При цьому, різниця рівня затухання в точці з'єднання цих двох секцій: 
 Δα ≈ - 0,46 дБ. 

На Рис. 3 наведено рефлектограму з рівнем релеєвського розсіювання центральної 
ділянки αR1 = 0,3 дБ, і рівнем розсіювання сусідніх ділянок, що дорівнює αR2 = 0,2 дБ. 

Розрахункове значення різниці рівнів рефлектограми в точці з'єднання двох ділянок 
може бути визначена у відповідності з наступним співвідношенням: 

 

Δα =  10 lg (αR1/αR2) ≈ 1,76 dB     (4) 
 

Як видно з рисунка, існує збіг результатів моделювання і розрахункового значення Δα. 
При цьому різниця між рівнями ділянок з αR1 і αR2 , яка дорівнює Δα є постійною, як для 
наведеного прикладу, так і для наступного. 
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Рис. 3.  Рефлектограма волоконно-оптичної лінії з рівнем релеєвського розсіювання 

центральної ділянки  0,3 дБ і рівнем розсіювання в сусідніх ділянках  0,2 дБ 
 

Цей факт підтверджується результатами, наведеними на Рис. 4, де показана 
рефлектограма для αR1=0,6 дБ  і  αR2=0,4 дБ, тобто для в два рази більшого рівня релеєвського 
розсіювання у порівнянні з попереднім випадком. Отримана різниця має однакову величину 
як для змодельованої рефлектограми, так і для розрахункового значення  1,76 дБ. 

 
Рис. 4.  Рефлектограма волоконно-оптичної лінії з рівнем релеєвського розсіювання 

центральних ділянок 0,6 дБ і рівнем розсіювання сусідніх ділянок  0,4 дБ. 
 

Таким чином, різниця затухання на рефлектограмах в місцях з'єднання ділянок волокон з 
різними рівнями релеєвського розсіювання визначається відношенням їх рівнів, але не їх 
абсолютними значеннями. 

При цьому, у відповідності з наступним співвідношенням, можливо визначити рівень 
розсіювання на одній з ділянок волокна, коли визначений рівень релеєвського розсіювання 
сусідньої ділянки [9]: 

αRх  =  αR2 10 Δα/10.     (5) 
де       αR2 – певний рівень розсіювання на одній з ділянок волокна; 

Δα  – перепад рівня в точці стику двох ділянок; 
αRх – рівень релеєвського розсіювання, який повинен бути визначений. 

На практиці цей метод може бути застосований, коли є ділянка волокна з певним рівнем 
розсіювання. Для вимірювання необхідно зробити наступне: зразкову ділянку оптичного 
волокна з’єднати з ділянкою, що аналізується і провести  рефлектометричне вимірювання. 
Після цього, з виразу (5) і з результатів вимірювань, визначити рівень розсіювання 
проаналізованої ділянки. 

Важливо, що в точках з'єднання ділянок волокна необхідно звести до мінімуму  
втрати під час зварювання. При цьому точність вимірювань визначається рівнем втрат в 
точках з’єднання. Цей рівень становить  0,05 дБ, якщо використовуються автоматичні 
зварювальні апарати. 

Результати моделювання оптичних рефлектограм доводять можливість визначення рівня 
релеєвського розсіювання в досліджуваному оптичному волокні, коли надано ділянку 
оптичного волокна з визначеним рівнем розсіювання. 
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Висновки. Впровадження на мережах зв’язку сучасних оптичних технологій, що 
забезпечують високий рівень інформаційно-пропускної здатності оптичних волокон, ставить 
завдання відповідного підвищення їх надійності. При цьому оцінку надійності волокон та 
попереднє відбирання їх за цим критерієм можливо проводити ще на етапі виробництва 
оптичного кабелю. Подальші заходи щодо збереження досягнутого рівня надійності 
полягають у контролі прокладеного оптичного кабелю на відсутність надмірного натягу на 
базі порівняльного аналізу ділянок оптичного волокна за результатами рефлектометричного 
контролю методом імпульсної рефлектометрії. 
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ABSTRACTS 

 
Kovalchuk Yu. P., Kopiyka O. V.,  Roiko O. O.,  Tolubko V. B.  Forming communication 

infrastructure // Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and 
informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 5-10. 

The article deals with a problems of telecom operator’s communication infrastructure 
modernization. We solve two main tasks: 1) development of the network resources platform 
architecture, which allows to project a network based on their convergence; 2) the development  of  
architecture platform network service that allows to project telecommunication services so as to 
allow the client to implement the principle of self-configuration services and receive the full range 
of modern convergent telecommunication services with consistent quality (QoS). 

Platform capability of modern network resources determines the ability of creating network 
services.  Network resources platform are interact with the platform of network services exclusively 
through signaling processing level. Network services platform interact with the operational 
processes support platform through network service control level and network services logic within 
providing telecom services process.  Consumption of services amount are transported to the service 
platform in such interfaces and also activate / deactivate the services on the network. 

Keywords: communications infrastructure, network resources platform, platform network 
services, telecommunication services. 
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Kravchenko Yu. V.,  Polishchuk A. O. Mathematical model of knowledge representation 

system for environmental monitoring // Телекомунікаційні та інформаційні технології 
(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 11-15. 

Article is devoted to improving the efficiency of regional environmental monitoring systems as 
subsystems Global National environmental monitoring system. An approach for improving regional 
environmental monitoring system, which is built on the integrated use of organizational component 
and hardware-software system using artificial intelligence theory. Underlined that in Ukraine 
currently no centralized portal monitoring system of environmental information. So actually create 
a centralized resource for organizing data forming the knowledge base and clearly reflect this 
region. The scientific objective is to develop the most adequate model of knowledge representation 
in intelligent regional environmental monitoring system. In this paper, improved mathematical 
model of knowledge representation system for environmental monitoring, based on the idea of 
using fuzzy N-Arnaud heterogeneous semantic web and semantic networks elementary 1st  
and 2nd kind. Using the model allows you to create a more complete and accurate knowledge base 
of any artificial intelligence systems. 

Keywords: intelligent, semantic network, fuzzy set, knowledge representation, environmental 
monitoring, artificial intelligence system 
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Rodionov S. S. Estimation of authenticity of channel failure diagnostics of 

telecommunication network // Телекомунікаційні та інформаційні технології 
(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 16-21.  

The problem of increase authenticity of troubleshooting in communication channel is 
considered. The method of diagnostics of failures with the use of statistical descriptions of casual 
processes of change of parameters and state of equipment is considered. Estimation of increase of 
authenticity (minimisations of probability of skipping of disrepair) due to multiple of verification of 
elements is given. For the two-staging program of search of disrepair probability of non-detection 
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of failure for the cycle of verification is determined.  Statistical characteristics of processes of 
evolution parameters and state of checked system are selected as the indicators of reliability of 
functional elements. There was used probability of non-detection of malfunction is defined as one 
of indicators of check authenticity upon searching interval of realisation of random process with 
taking in consideration prior probabilities.  Under two-stage search procedure repeated checks of 
the same element are proposed for increasing authenticity of detection of disrepair. At that it's 
possible to detect disrepair even it was not detected during the whole cycle of check. The total 
elapsed time of checks is estimated. 

Keywords: telecommunication network, communication channel, failure diagnostic, statistical 
characteristic, error of 1-st and 2-nd kind, checks multiplicity, probability of non-detection of 
failure 
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Stryhalyuk B. M., Beshley M. I., Kholyavka H. V., Brych M. V. Modelling and testing of 

management heterogeneous access networks // Телекомунікаційні та інформаційні 
технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 22-31. 

With mobile broadband (MBB) growth and evolution of the network, the network is becoming 
dense and complex, each site can be up to seven bands spectrum, five modes (GSM/UMTS/LTE-
FDD/TD-LTE/Wi-Fi), and five layers network architecture (Low-frequency macro coverage layer/ 
high-frequency capacity layer/ hotspot Micro capacity layer/ indoor Pico layer/ WiFi hotspots). If 
lack of effective coordination, it cannot effectively use all of the wireless network resources and 
cannot guarantee user experience. In this paper the concept of heterogeneous network with multi 
radio access technologies as one of the last fundamental ideas in new generation mobile systems has 
been proposed. The immitation model of the management system of the heterogeneous network has 
been developed using OPNET modelling tool. The scenarios of integration of LTE/UMTS networks 
with Wі-Fі that consider users mobility and types of service has been analysed. The process of 
optimization of network infrastructure of mobile operator due to redistribution of network resources 
and load balancing when implementing convergent technologies has been investigated. The 
immitation statistical model of femto cell as a convergent device at the access level for providing 
multiservice services with vertical handover realization has been developed. 

Keywords: heterogeneous network, load balancing, handover, femtocell, optimization, quality 
of service 
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Kolchenko G. F., Varfolomeieva O. H. Enterprise information system of the 

telecommunications carrier as the basis for the effective management arrangements // 
Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and informative 
technologies). – 2015. – №1. – PP. 32-38. 

The paper deals with the creation of integrated information system for the telecommunications 
carriers and determines the benefits from its implementation. It is shown, that the integrated 
enterprise information systems incorporating the functions of all functional sub-systems and 
different levels of management are the most effective. Each of these systems is intended for 
providing management of the telecommunications carrier enterprise. The integration of data 
(information), used in all telecommunications enterprise processes, into a common information 
space and formation on its basis of the recommendations on resource planning and decision-
making, will significantly increase the efficiency of the enterprise activity. The special aspects of 
the enterprise information system formation are studied using the NGOSS methodology which 
provides a dedicated support structure for the effective telecommunications carrier. The NGOSS 
methodology provides for the enterprise the required tools for a stable deployment of automation 
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projects. The paper determines that the information system is a sophisticated one and it is intended 
for collecting, analysing and processing information in order to obtain the best results for an 
enterprise. 

Keywords: operator telecommunications, telecommunication network, management system, 
information system, methodology 
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Kuzavkov V. V., Haidur H. I., Syerykh S. O. Diagnostic model p-n (n-p) transition to 

natural radiation method // Телекомунікаційні та інформаційні технології 
(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 39-43. 

The article discusses the new diagnostic model p-n (n-p) transition to natural radiation method. 
The process of determining the technical state of modern radio-electronic weapons is associated 
with registration and processing of diagnostic parameters of radio electronic components that are 
part of it. Using a new method of diagnosis – a method of natural radiation – requires the use of 
new diagnostic models that reflect the relationship of diagnostic parameters of physical and 
chemical properties of radio electronic components. The detailed analysis of the dependence of the 
temperature and current is made. The diagnostic model of р-n (n-p) transition to natural radiation 
method was proposed. The analysis of this model is performed. Using this model it is possible to 
determine the diagnostic parameters p-n (n-p) transition as the temperature dependence of current 
and electro-chemical and physical parameters. It is developed an algorithm for calculating the 
temperature of the crystal p-n transition depending on the applied voltage to it and physical and 
chemical properties of the semiconductor. 

Keywords: diagnostic model, p-n (n-p) transition, diagnostic parameters, method of natural 
radiation, contactless inductive method, semiconductor    
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Zhurakovskiy B. Yu. A method of approximation of distribution of code combinations 

curves is with і-multiple errors // Телекомунікаційні та інформаційні технології 
(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 44-48.  

Some possibilities of cyclic codes of different length to find errors are certain. There are 
brought over experimental data, that characterize find errors possibility of different length and code 
distance cyclic codes. As a result of approximation probabilities of errors of symbols of Рі and 
periods of time are determined, on the draught of that symbols are accepted with the indicated 
probabilities of errors. Using these data the probabilities of reception of code combinations with і-
multiple errors at the use of simple and correcting codes are defined. The amount of the not found 
errors in the different length and different code distance codes is calculated.  It is resulted 
experimental and theoretical the crooked dependences of relative probability of і-multiple errors in 
combination from the amount of errors. Accordingly, taking into account character of the crooked 
probabilities of Рі,n, at binomial distribution of errors, the most exact approximation of 
experimental curve will be carried out by means of two constituents of Рі,n  with a maximums  at і = 
2 and 7. Curves with a maximum at select values and have a next values of error symbol 
probabilities: р1 = 0,167  and  р2 = 0,5. Probability of reception of code combination of  long n = 14 
with і-multiple errors at different values is calculated. 

Keywords: approximation method,  distribution curve, codewords,  probability of error,  
relative probability, error-correcting codes 
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Komarova L. O., Shmatko V. S. Optimal reservation of switch nodes of 
telecommunication network // Телекомунікаційні та інформаційні технології 
(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 49-53.  

Nowadays the emergence of failures in network switch and terminal nodes is recognized fact. 
Obvious way to provide necessary reliability of complex and large telecommunication network is 
reservation the most critical and responsible network nodes. The problem of optimum reservation of 
switch nodes of telecommunication network  given  those constraints on resulting expenses of 
network resources is considered. For overcoming of "curse of dimension" at the decision of tasks of 
optimum management reliability of telecommunication networks as large and complex systems the 
method of the dynamic programming is used. That method is based on separation so called 
"dominating sequence" from general set of possible options of reservation. After that the search 
optimal option of reservation is completed by the method of sequential scan. Developed procedure 
is rather simple and fast so it can adapt in real time to variations of parameters and state of 
telecommunication network. It is shown that the applied method can be easily enough formalised 
and can be realised as an algorithm for the further computer programming on. The numerical 
example of calculation of optimum reserve for the model segment of telecommunication network is 
resulted. 

Keywords: telecommunication network, switch node, difficult system, reservation, management 
reliability, curse of dimension, dynamic programming  
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Rodionov S. S., Kondakov O. M.  Compensation of hindrances at the spatial selection of 

adaptive protection of communication network // Телекомунікаційні та інформаційні 
технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 54-58. 

Protecting of radio  electronic facilities from mutual and industrial hindrances requires the 
estimations of electromagnetic environment. In the conditions of dinamically changing casual 
appearance the decision of the task of protection it can be well-to-do on the basis of application of 
adaptive principles. In the article for providing antijammingness of communication network at 
influence of hindrance the source of which is not combined on a corner with the source of useful 
signal and can casual appearance change the angular position, the adaptive method of spatial peak 
compensation is offered and considered. Estimation of current angular position of source of 
hindrance, necessary for realization of method, is carried out by determination of equivalent center 
of radiation from useful and hindrance   sources. Displacement of angular position of area of 
compensation depending on the change of corner of hindrance is carried out the proper regulation of 
amplification factors basic and compensative receiving ducting. 

Keywords: adaptation, index of efficiency, recognition, spatial compensation, equivalent center 
of radiation of sources, programmatic management   
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Semko V. V. Using a method of integrated truncation of variants at the solution of 

problems of the interaction objects conflict in supervision space // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. 
 – PP. 59-66. 

The question of formal specification of processes of co-operation of objects is considered in 
space of supervision and search. The generalized model of co-operation of objects is synthesized in 
space of supervision is synthesized. The model of synthesis of decision in the conditions of the 
assured decision of task of conflict of co-operation of management object with opened in a number 
of objects of supervision in the conditions of vagueness of their conduct and unbulge of space of 
supervision and search is considered . The formal model of decision of task of conflict of co-
operation of objects in arbitrary space of supervision and search is offered . The algorithm of 
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calculation of space of decisions in the conditions of uncertainty of behavior of an open set of 
objects of supervision is given. The block diagram of system of intellectual control of object of 
control at the solution of a problem of synthesis of strategy of the solution of the conflict at 
interaction to an open set of objects of supervision in space of supervision and search is considered. 
The synthesis algorithm of strategy of control in small at the solution of a problem of the conflict of 
interaction of objects in space of supervision and search in a method of integrated truncation of 
options is given .  

Keywords: space of supervision and search, space of decisions, object of supervision, object of 
management, model of interaction of objects, synthesis of the decision, interaction conflict, 
uncertainty, open set of objects of supervision, not convex restrictions of space of supervision. 
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Tkachenko O. М., Hrynkevich Н. О., Perepelytcya N. L. Simulation of management 

object // Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and 
informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 67-72.  

The problem of simulation of the large organizationally-technical systems is described, as some 
class of the difficult systems. There are certain the basic properties of the difficult systems: the aim 
of functioning determines the degree of purposefulness of behavior of model; integrity and 
complication indicate on that the created model is one integral system,  including plenty of 
component parts (elements) being in a wheel within wheels from each other; system vagueness; an 
adaptivity as a property of the high-organized system allows to adjust to the different external 
factors in the wide turn-down of influences of environment; universality of mathematical models; 
model dirigibility that swims out after a necessity to provide a management from the side of 
experimenters for the receipt of possibility of consideration of flowing of process under various 
conditions, that the real imitate. The simulation example  of  network is considered. It is shown for 
made an example as passing comes true to the simulation model of management object – discrete 
situational network (DSN). Functioning of DSN is described. The process of DSN network 
simulation   is analysed. 

Keywords: control system, model, simulation, information, node of commutation, discrete 
situatioonal network, source, flow, decider 
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Vysochinenko M. S. Management queries with switching to the stations of wireless 

networks // Телекомунікаційні та інформаційні технології (Telecommunication and 
informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 73-76.  

Possibilities of application of methods of the ordered query (polling) terminal nodes are 
analysed for an exchange by data in the specialized wireless networks.  The models of the system of 
polling and asymptotic descriptions of time of delay during organisation of queries to the networks 
with control system with feedback by the speed of buffer filling are considered. The model of the 
polling system with the periodic query of terminal nodes is represented. The system of service is 
asymmetrical, and alarm and managing information act with the delays, in general case different for 
every served element. It is shown that such model is described by the system of differential-
difference equations (equations with a deviating argument).  The simplified expressions for 
estimations of parameters of a priori distributing on the basis of application of moment generating 
function are made.  For providing of the stationary (or near to him) mode of self-control of length of 
turn at the non-stationary stream of queries we have developed the modified polling method of with 
the feedback, the parameters of which are determined not only on results the analysis of size of the 
filled part of general volume of buffer but also speeds of his filling. Exhaustive, multiple gate and  
l-limited disciplines of service are considered. At the use of the speed feedback polling system for 
organisation of queries in a network the stationary and steady mode of self-control of queue length 
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can take place and at the non-stationary stream of queries. However to provide stability of process 
of management, it is needed carefully to regulate the coefficients of difference equation, controlling 
position of poles of system function on z -plane.  

In future it is planned to consider the task of current control of parameters of the control system 
by the ordered query of terminal nodes for providing of stability at the maximally attainable speed. 

Keywords: wireless network, polling, function of moments, model of the polling system, 
organisation of queries, control system, time of delay 
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Savenko O. S. Reliability in networks using SDN // Телекомунікаційні та інформаційні 

технології (Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP. 77-82. 
The article defines the problem of reliability in telecommunication networks. Proposes the use 

of SDN technology to improve the network. There are reviewed  the comparative characteristics of 
traditional architecture and network architecture, which is based on the concept of SDN. Definitions 
and describes the main functions of the operating system NOS for the network, which is built on the 
concept of SDN. Concept of SDN involves the transfer of control functions to the central server - 
the controller, thus replacing the traditional distribution model to a centralized routing. This 
technology is used to simplify the creation of new routes, efficient using of bandwidth and 
centralized configuration management of network parameters at the sessions, users, devices and 
applications. At the same time, it is increasing the possibility of innovation significantly in 
comparison with the traditional distributed model, which at first must give functionality to a 
common denominator for interoperability between independent devices. 

Keywords: telecommunication network, reliability, control function, bandwidth, configuration, 
routing, innovation, concept of SDN 
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Nikolov K. O. Reflectometry methods of evaluate the state of the optical fibers in 

communications networks // Телекомунікаційні та інформаційні технології 
(Telecommunication and informative technologies). – 2015. – №1. – PP.  83-88.  

The paper discusses the requirements for the reliability of fiber-optic communication lines 
using transfer technology with wavelength division multiplexing. It is shown that the use of such 
technology makes high demands on the reliability of the optical fiber included in an optical cable. 
The reason is the significant increase of line capacity and consequently loss of information in case 
of emergencies. The calculation results, which confirm the lifetime of the optical fiber from the 
tension after installation are shown. It is shown that the level of backscattering in the optical fiber 
depends on the presence of microcracks inside fiber. Recommendations, according to which the 
fiber is proposed to identify areas with high tension by measuring the backscatter level in these 
areas, are proposed. In this case, the measurement can be used by conventional optical pulse 
reflectometer. It will evaluate the tension in the area to determine the probability of failure and 
reliability of the optical line. 

Keywords: optical fiber, tension, installation, reliability, wavelength division multiplexing, 
reflectometer 


