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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми.  В умовах розмаїття телекомунікаційних та інформаційних 

технологій, їх швидкого прогресу та конвергенції, різноманітності типів та розгалуже-

ності мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до 

їх якості, конкуренції операторів на ринку телекомунікацій тощо виникають усе нові й 

нові задачі, пов’язані з управлінням телекомунікаційними мережами. Набуває особли-

вої ваги визначення та вирішення проблем і завдань готовності до управління телеко-

мунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану та 

особливого періоду. В цих умовах повинно здійснюватися централізоване управління 

ресурсами мереж телекомунікацій загального користування, а також відомчих мереж 

(незалежно від форм власності або відомчої приналежності), і використання цих ресу-

рсів в інтересах управління державою, безпеки, проведення відновлювальних робіт, 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо, а також забезпечення максимально 

можливого рівня якості надання послуг усім споживачам. 

Основні особливості функціонування системи управління телекомунікаційними 

мережами в умовах надзвичайних ситуацій полягають у тому, що надзвичайна ситуа-

ція виникає зненацька, раптово. Виникаючи, вона ставить перед системою управління 

завдання, що не відповідають стаціонарному режиму роботи системи управління теле-

комунікаційними мережами та її функціонуванню в звичайних умовах. Системою уп-

равління терміново повинні бути прийняті відповідні контрзаходи, однак звичайний 

порядок роботи не дозволяє цього зробити з ряду причин. 

Функціональна структура системи управління (СУ) телекомунікаційними мере-

жами щодо попередження і дій у надзвичайних ситуаціях повинна охоплювати повний 

перелік проблем, що стосуються надзвичайних ситуацій, включаючи етапи їх прогно-

зування, попередження і підготовки до функціонування в умовах надзвичайних ситуа-

цій, а також ліквідації їх наслідків. 

СУ телекомунікаційними мережами повинна бути спроможна функціонувати в 

таких чотирьох режимах: 

- режим повсякденної діяльності (стаціонарне функціонування); 

- режим підвищеної готовності (активна підготовка і здійснення превентивних 

заходів); 

- надзвичайний режим (дії в надзвичайній ситуації); 

- післянадзвичайний режим (ліквідація довгострокових наслідків надзвичай-

них ситуацій). 

СУ телекомунікаційними мережами в надзвичайних ситуаціях повинна застосо-

вувати методи, що виявляють можливість виникнення та розвитку надзвичайних ситу-

ацій і дозволяють швидко реагувати на всі зміни на телекомунікаційних мережах у 

надзвичайній обстановці. Для цього СУ повинна володіти інформацією про стан теле-

комунікаційних мереж, наявність обладнання та інших ресурсів, мати можливість пре-

вентивного планування тенденцій розвитку поточної ситуації, а також планування ре-

сурсів, необхідних для її поліпшення, стабілізації і зниження важкості наслідків розви-

тку надзвичайних ситуацій. 

Відсутність необхідної інформації часто стає основною завадою для функціону-
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вання системи управління з метою своєчасного попередження можливих наслідків. У 

багатьох випадках це обумовлено несвоєчасним наданням даних, виявленням і вико-

ристанням необхідних ресурсів взаємопов'язаних телекомунікаційних мереж різних 

операторів. 

Численні приклади як у нас у країні, так і за кордоном показують, що навіть ная-

вність достовірної і чіткої інформації у оператора телекомунікацій нерідко є недостат-

ньою для того, щоб була здійснена негайна реакція на виникаючу ситуацію, своєчасно 

не застосовуються оперативні та ефективні відповідні дії, що виявляються в прийнятті 

та реалізації адекватних обстановці стратегічних і тактичних рішень. 

СУ в умовах надзвичайних ситуацій повинна діяти оперативно й у реальному 

масштабі часу. Завдання повинні зважуватися в надзвичайних ситуаціях на обмеже-

ному інтервалі часу оперативно і безупинно. При виникненні надзвичайної ситуації в 

телекомунікаційних мережах можуть виникнути проблеми, у зв'язку з чим вимоги до 

цих мереж можуть істотно перевищити обмеження, які характерні для телекомуніка-

ційних мереж, що функціонують у режимі повсякденної діяльності. 

На сьогодні не розроблено концепцію побудови СУ телекомунікаційними мере-

жами в умовах надзвичайних ситуацій для України. Не розроблено методику векторно-

го синтезу оптимальної СУ в умовах надзвичайних ситуацій. Тема дисертаційної робо-

ти, яка присвячена синтезу ефективної системи управління телекомунікаційними мере-

жами України в умовах надзвичайних ситуацій є значущою. 

У науковій літературі досліджуються різноманітні концепції побудови систем уп-

равління телекомунікаціями, але більшістю всі вони мають недоліки – в основному 

придатні для мереж і систем управління ними у повсякденних умовах, тоді як вимоги 

до процесу управління в надзвичайних умовах (у порівнянні з вимогами до СУ у по-

всякденних умовах), як і до показників якості СУ, є більш жорсткими. До теперішньо-

го часу не проаналізовані методи багатокритеріальної оптимізації систем управління в 

умовах надзвичайних ситуацій, які дозволяють здійснити глобальний синтез таких си-

стем з урахуванням усіх основних часткових критеріїв. Не достатньо досліджені мож-

ливості мінімізації часу затримки для основних транзакцій в системі управління. 

Дисертаційна робота, яка присвячена концепції побудови СУ телекомунікацій-

ними мережами в умовах надзвичайних ситуацій та питанню мінімізації часу затримки 

для основних транзакцій в системі управління, є актуальною, доцільною, наукові роз-

робки якої сприяють реалізації концепції розвитку телекомунікацій України, приско-

ренню рішень важливого завдання – інформатизації держави. 

Наукове завдання полягає в розробці методики підвищення показників якості 

системи управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуа-

цій та особливого періоду для підвищення ефективності їх функціонування. 

Представлені дослідження, розроблені методи і моделі охоплюють новітні 

технологічні рішення, дозволяють оптимизувати систему управління за обраними 

параметрами, отримати узагальнюючий критерій оптимальності з урахуванням 

експертних  оцінок, забезпечити  інваріантність системи зв'язку, коли передача інфо-

рмації здійснюється каналами зі змінними параметрами або з нестаціонарними зава-

дами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисерта-
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ційної роботи відповідає тематиці науково-дослідних робіт Державного університету 

телекомунікацій, що проводилися протягом 2015-2020 рр., а саме:  

“Дослідження ефективності передачі інформації в системі управління інфокомунікацій-

ною мережею“, (Державний реєстраційний №0114U000397).  

Основні результати за темою дисертаційної роботи отримані в процесі виконання науко-

во-дослідної роботи: «Методика підвищення ефективності систем управління безпрово-

довими мережами на основі векторного синтезу», (Державний реєстраційний 

№0118U004553). 

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в навчально-

му процесі Державного університету телекомунікацій.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методи-

ки підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними мережа-

ми в умовах надзвичайних ситуацій та особливого періоду для підвищення ефектив-

ності їх функціонування. 

Об’єкт дослідження – процес управління телекомунікаційними мережами в 

умовах надзвичайних ситуацій. 

Предмет дослідження – методика підвищення показників якості системи уп-

равління  телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених у дисертаційній роботі за-

дач використано: методи теорії передачі сигналів, методи теорії інваріантності, ме-

тоди системного аналізу, елементи методів теорії ієрархічних багаторівневих сис-

тем, методи оптимального управління, методи імітаційного моделювання, багаток-

ритеріальної оптимізації та теорії складних систем. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 

- визначення основних вимог до системи управління телекомунікаційною ме-

режею в умовах надзвичайних ситуацій;  

-  побудова логічної і функціональної моделі національної системи управління 

телекомунікаційними мережами на базі концепції ITU - TМN 

(Telecommunications Management Network-мережа управління телекомунікаці-

ями); 

- розробка загальної структури і визначення основних функцій Національного 

центру управління (НЦУ) телекомунікаційними мережами України; 

- розробка методики розрахунку затримки основних транзакцій в системі уп-

равління із врахуванням спектра параметрів мережі; 

- розробка методики експертних оцінок щодо визначення параметрів якості сис-

тем управління телекомунікаційними мережами та  вагових коефіцієнтів  для 

часткових критеріїв при побудові систем управління; 

- розробка методики і алгоритму отримання узагальненого критерію оптималь-

ності для побудови системи управління.. 

- дослідження протоколів управління мережею LTE для забезпечення узгодже-

ної взаємодії з мережами, функціонуючими за технологіями з комутацією па-

кетів  та комутацією каналів; 

- побудова інваріантної системи зв'язку, коли передача інформації здійснюється 

каналами зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами. 
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Завдання дисертаційної роботи розв’язувались із застосуванням теорії електрозв’язку, 

теорії масового обслуговування, теорії черг, методу статистичного моделювання, методів 

багатокритеріальної оптимізації,  моделювання на ПЕОМ. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів дисер-

таційної роботи полягає у наступному: 

- удосконалено загальну структуру Національного центру управління телеко-

мунікаційними мережами України; визначено основні завдання та функції 

управління телекомунікаційною мережею в умовах надзвичайних ситуацій;  

- розроблено методику розрахунку затримки основних транзакцій в системі уп-

равління, яка враховує особливості передавання трафіку в пакетних мережах; 

- розроблено алгоритм визначення узагальнюючого критерію оптимальності  сис-

теми управління, який ґрунтується на методі експертних оцінок з  визначенням  

вагових коефіцієнтів часткових критеріїв (показників якості) системи управління 

телекомунікаційними мережами; 

- вперше розроблено методику визначення  інваріантної системи зв'язку для ка-

налів зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами. 

Вірогідність наукових результатів, висновків та рекомендацій, викладених в ди-

сертаційній роботі, обґрунтована результатами експериментальних досліджень, корек-

тним використанням математичного апарату та моделюванням на ПЕОМ. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, що підтверджу-

ються актами впровадження, наведеними в додатку до дисертаційної роботи. 

Запропонована методика розрахунку затримки основних транзакцій в системі 

управління дозволяє мінімізувати затримку інформації в каналі на 12%; 

Результати дисертаційної роботи з оптимізації параметрів СУ згідно методики 

експертних оцінок доцільно використовувати науково-дослідним організаціям і під-

приємствам та операторам телекомунікацій України при розробці систем управління 

телекомунікаційними мережами, що дозволить підвищити продуктивність функціону-

вання системи управління на 15%. 

Впровадження методики визначення  інваріантної системи зв'язку для каналів зі 

змінними параметрами або з нестаціонарними завадами  дозволить підвищити коефі-

цієнт використання пропускної спроможності каналу на 13%. 

Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі особисто автором прове-

дені такі дослідження і одержані такі результати: проведено порівняльний аналіз ме-

тодів побудови системи управління телекомунікаціями в умовах надзвичайних ситуа-

цій [1]; визначено основні завдання та функції управління телекомунікаційною мере-

жею в умовах надзвичайного стану [2]; розроблено рекомендації щодо створення НЦУ 

мережами телекомунікацій України [3]; проведено аналіз методів розрахунку затрим-

ки управляючої інформації та на основі теорії масового обслуговування, розроблено 

методику розрахунку затримки основних транзакцій в системі управління [4]; дослі-

джено методи  експертних оцінок і розроблено методику визначення вагових коефіці-

єнтів для часткових критеріїв (показників якості)  системи управління телекомуніка-

ційними мережами [5]; розроблено алгоритм визначення узагальненого критерію оп-
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тимальності для побудови системи управління на базі отриманих вагових коефіцієнтів 

за методикою експертних оцінок [5], запропоновано методику визначення  інваріант-

ної системи зв'язку для каналів зі змінними параметрами або з нестаціонарними зава-

дами. [6, 7, 8].  

Апробація результатів дисертації.  
Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи доповіда-

лись і обговорювались на науково-технічних конференціях професорсько-

викладацького складу і наукових співробітників Державного університету телеко-

мунікацій: 

Семінар-практикум МСЕ для регіонів Європи та СНД «Інфраструктура інфор-

маційно-комунікаційних технологій, як основа побудови цифрової економіки» Київ 

2019р.;  

Науково-технічна конференція «Застосування програмного забезпечення в 

ІКТ» Київ 2020 р.; 

Науково-технічна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку IoT» 

Київ 2020 р.; 

VІІ Науково-технічна конференція студентів та молодих вчених 

«Сучасні інфокомунікаційні технології» Київ 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розді-

лів, висновків, переліку використаної літератури та додатків. загальний обсяг роботи 

складає 225 сторінок друкарського тексту, який у тому числі містить 187 сторінок ос-

новного тексту у тому числі містить 28 рисунків та 20 таблиць, 14 сторінок списку 

використаних джерел (153 найменувань) та 3 сторінок додатку. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, сфор-

мульована мета та завдання дослідження, перераховані основні наукові результати 

дисертації, викладена їх коротка характеристика. 

Розділ 1. Аналіз принципів побудови системи управління сучасними телеко-

мунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій. Присвячений порівня-

льному аналізу методу побудови системи управління в звичайних умовах і в умовах 

надзвичайних ситуацій, визначенню функціональної моделі СУ, розробці загальної 

структури НЦУ телекомунікаційними мережами України та визначенню основних по-

казників якості, необхідних для реалізації оптимального проектування СУ.  

В розділі проведено аналіз сучасного стану розвитку мереж та послуг телекому-

нікацій, розглянуто тенденції розвитку автоматизованої системи управління мережами 

та послугами телекомунікацій в умовах багатооператорської діяльності та ринкових 

відносин. 

Система управління телекомунікаційними мережами повинна забезпечувати ви-

рішення повного комплексу завдань, включаючи функції управління, технічного об-

слуговування, експлуатації мереж телекомунікацій протягом усього їх життєвого цик-

лу (планування, створення баз даних, встановлення обладнання, відновлення зв'язків, 

управління трафіком, набір статистики, розрахунки), а також функції розвитку (аналіз 
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якості, прогнозування, формування вимог до експлуатаційних характеристик мережі 

та системи управління). 

 Проведено обґрунтування вибору концепції побудови СУ - це концепція мережі 

управління телекомунікаціями ТМN, що є базою для реалізації інтегрованого управ-

ління будь-якими за структурою, складом й обсягом мережами телекомунікацій і до-

зволяє оптимізувати систему управління; мінімізувати час реакції на події в мережі; 

забезпечити механізми захисту і цілісності даних; мінімізувати час локалізації й усу-

нення несправностей обладнання мережі; поліпшити обслуговування і взаємодію зі 

споживачами; розширити діапазон і підвищити якість телекомунікаційних послуг. 

Організаційна структура системи управління (центральних органів управління і 

систем управління мережами операторів телекомунікацій) базується на функціональ-

ній ієрархічній структурі ТМN, що включає чотири рівні управління: управління еле-

ментами мережі (нижній рівень); управління мережею; управління послугами; управ-

ління діяльністю (верхній рівень). 

В розділі наведено загальну структуру системи управління мережами телекому-

нікацій. Показано, що функції загального управління мережами національної системи 

телекомунікацій виконує НЦУ, тобто НЦУ має бути центральним органом системи 

управління телекомунікаційними мережами. 

 Система управління окремим видом мережі телекомунікацій звичайно має ієра-

рхічну структуру, розосереджену на території країни, і може містити від двох до чоти-

рьох взаємозв’язаних рівнів управління. Кількість рівнів і конкретний зміст функцій 

центрів управління на всіх рівнях залежать від багатьох чинників (зокрема, від техно-

логії конкретної мережі, від рівня розвитку мережі конкретного оператора тощо) і ви-

значаються при розробці систем управління окремими видами мереж окремих опера-

торів телекомунікацій. 

Перший рівень – це рівень розташування центру управління (ЦУ) оператора ме-

режі, яка покриває територію усієї країни. Таких операторів може бути кілька (напри-

клад, операторів мобільного зв’язку) і відповідно може бути кілька центрів управлін-

ня. На першому рівні знаходиться НЦУ. Центри управління і Національний центр уп-

равління взаємодіють між собою, з міжнародним центром управління мережами теле-

комунікацій, з центрами управління операторів телекомунікацій країн-учасників СНГ, 

з центрами управління нижчого рівня. Другий рівень є рівнем розташування регіона-

льних центрів управління, що в межах своєї відповідальності і компетенції вирішують 

завдання управління мережею (мережами) телекомунікацій на території певного регі-

ону (під регіоном розуміється область або кілька суміжних областей). Для оператора 

регіонального рівня (тобто мережі якого покривають територію лише певного регіону) 

регіональний центр управління є головним центром управління в межах його мережі 

(мереж). Регіональні центри управління взаємодіють між собою, з центрами управлін-

ня вищого та нижчого рівнів, а також можуть взаємодіяти з INMC і з центрами управ-

ління операторів інших країн. Третій рівень – рівень розташування локальних (місце-

вих) пунктів управління, що в межах своєї відповідальності і компетенції вирішують 

завдання управління місцевою мережею (мережами) телекомунікацій на території пе-

вної місцевості (міської, сільської). Для оператора місцевого рівня (тобто мережі якого 

покривають територію лише певної місцевості) локальні (місцеві) пункти управління є 
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головним центром управління в межах його мережі (мереж). Локальні (місцеві) пунк-

ти управління взаємодіють з центрами управління вищого рівня, здійснюють безпосе-

редню взаємодію з елементами мереж і забезпечують управління ними. Локальні ( мі-

сцеві) пункти управління є основним джерелом інформації про стан об'єктів управлін-

ня і виконавцем команд управління мережею телекомунікацій від регіональних цент-

рів управління, центрів управління та Національного центру управління. Локальні (мі-

сцеві) пункти управління, як правило, взаємодіють між собою через регіональні цент-

ри управління. Четвертий рівень – це рівень розташування об’єктів управління – еле-

ментів мереж.  

Розроблено загальну структуру НЦУ і визначено його основні функціональні 

завдання. Визначено, що до складу НЦУ входять такі підрозділи: служба управління 

розрахунками, служба управління безпекою та захистом інформації, служба управлін-

ня первинною мережею, служба управління мережами телевізійного зв'язку і радіомо-

влення, служба управління мережами рухомого зв'язку (наземного та супутникового), 

служба управління телефонними мережами загального користування, служба управ-

ління Інтернет, служба управління спеціальними мережами, служба управління прива-

тними мережами, служба управління мережами документального електрозв'язку, слу-

жба управління мережами звукового проводового мовлення, служба управління ві-

домчими мережами, служба управління експлуатацією і веденням бази даних телеко-

мунікаційних і інформаційних ресурсів, служба управління трафіком, служба управ-

ління синхронізацією мереж, служба управління міжнародними зв’язками та взаємодії 

з міжнародним центром управління, служба управління персоналом, служба управлін-

ня технічним обслуговуванням та ремонтом, служба управління електроживленням, 

служба управління системою відновлення і засобами відновлення, група юридичної 

підтримки, група нормативно-технічної документації, група технічного забезпечення. 

Досліджено функції усіх складових НЦУ в умовах надзвичайних ситуацій. 

Розроблено механізм взаємодії Національного центру управління з центрами 

управління операторів. У процесі управління НЦУ взаємодіє з центрами управління 

мережами різних операторів по всіх питаннях, що виникають при виконанні його ос-

новних функцій. Центри управління мережами телекомунікацій операторів взаємоді-

ють між собою і з Національним центром управління по інтерфейсах Х або Q3. Розро-

блено узагальнену схему процесу обробки повідомлень при взаємодії Національного 

центру управління з центрами управління. 

Проведено розрахунок чистого приведеного прибутку від впровадження системи 

управління первинними і вторинними мережами телекомунікацій ВАТ “Укртелеком” і 

періоду її окупності. 

 

Розділ 2. Методика розрахунку часу затримки транзакції в системі управлін-

ня із застосуванням апарату теорії масового обслуговування. Визначення часу за-

тримки для основних транзакцій в системі управління є необхідною умовою щодо 

створення мережі управління з максимальною продуктивністю.  

На сучасних мережах використовуються різноманітні технології: з комутацією 

пакетів або кадрів, комутацією каналів, швидкою комутацією каналів, швидкою кому-

тацією пакетів. Передавання інформації в мережі з комутацією пакетів або кадрів здій-
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снюється за деяким маршрутом, вибір якого визначається проектом мережі. В мережі з 

комутацією каналів для пари споживачів (в даному випадку – це може бути робоча 

станція і мережний об’єкт), які повинні з'єднуватися між собою, установлюється мар-

шрут передачі від одного до іншого. Такі параметри, як число і довжина пакетів (кад-

рів), що надходять до мережі або проходять через неї в будь-який момент часу, число 

викликів, що надходять на вхід мережі за заданий час, тривалість зайняття, у загаль-

ному випадку схильні до стохастичних змін. Тому, для вивчення їхнього впливу на си-

стему й одержання відповідних кількісних характеристик системи, повинні застосову-

ватися імовірностні методи. Ключову роль в аналізі мереж відіграє теорія масового 

обслуговування і теорія телетрафіка.  

В розділі досліджено клієнт-серверну архітектуру системи управління. Елемен-

ти інформаційної архітектури системи управління не є рівноправними. Деякі з них во-

лодіють ресурсами, інші мають можливість звертатися до цих ресурсів. Клієнт і сервер 

будь-якого ресурсу можуть знаходиться як в рамках однієї робочої станції, так і на рі-

зних станціях, зв'язаних мережею. Підкреслено, що розподіл функцій за архітектурою 

"клієнт-сервер" має такі властивості: введення і відображення даних (взаємодія з ко-

ристувачем); прикладні функції, які необхідні для процесів управління; функції управ-

ління ресурсами. Тому, будь-яке прикладення складається з компонентів: компонент 

представлення даних; прикладний компонент; компонент управління ресурсом. Зв'я-

зок між компонентами здійснюється за певними правилами, які визначаються прото-

колом взаємодії. Залежно від того, яким чином ці компоненти розподіляються між 

двома вузлами можна виділити дволанкові або трьохланкові моделі "клієнт-сервер". 

Відповідно до клієнт-серверної архітектури завдання в системі управління розділя-

ються між клієнтами і серверами. У дволанковій архітектурі клієнт виконує функції 

обробки і подання даних, а сервер, як правило, є сховищем даних. У трьохланковій ар-

хітектурі обробка даних здійснюється сервером прикладення. Клієнт в цьому випадку 

відповідає тільки за подання даних і інтерфейс користувача.  

В теорії телетрафіку, яка є частиною теорії масового обслуговування, встанов-

лено основні взаємозв’язки параметрів інформаційного обміну, де виділяють декілька 

систем обслуговування, в тому числі з втратами заявок і з очікуванням, а також їх 

комбінації. Відмітимо, що для СУ характерна лише система з очікуванням, тому що 

система з втратами приводить до втрати інформації про деякий негативний процес, що 

відбувся в мережі, якою управляють. Та як слідство, неприймання заходів до його ус-

унення. Тому для розрахунку і оцінки параметрів СУ будемо використовувати апарат 

теорії телетрафіка при обслуговуванні заявок з очікуванням. 

Розглянемо методику складання мережних моделей на прикладі замкнутої сис-

теми масового обслуговування. Представимо систему управління в термінах транзак-

цій і ресурсів. Транзакції – це активні рухомі елементи системи, а ресурси – неактивні. 

Транзакціями в системі управління є, наприклад, команди управління, а ресурсом є 

канал зв'язку в системі управління. Функціонування системи управління можна опи-

сувати як взаємодію транзакцій і ресурсів. 

Розглянемо систему управління, для якої інтенсивність вхідного потоку інфор-

мації управління  залежить від стану системи, причому джерело вимог є внутрішнім і 

генерує обмежений потік заявок. Швидкість надходження інформації управління за-
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Субакція зміни статуса 

Субакція підтвердження  

лежить від числа об'єктів управління, що змінюють стан за певний період часу (напри-

клад, за добу) і розміру кадру управляючої інформації. Інформація, що поступила в 

систему в мить, коли вільний хоча б один обслуговуючий пристрій, негайно обробля-

ється. Якщо всі обслуговуючі пристрої у момент надходження інформації зайняті об-

робкою іншої інформації, то вона не покидає систему, а стає в чергу і чекає, поки один 

з пристроїв не стане вільним. Таким чином, в замкнутій системі масового обслугову-

вання вхідний потік вимог формується з того, що виходить. 

Інформація в системі управління може ініціюватися за запитом від одного з 

пристроїв центру управління (запит від робочої станції), а може ініціюватися будь-

яким мережним елементом у зв’язку зі зміною статусу (або стану) одного або декіль-

кох його параметрів. 

У першому випадку транзакції в системі управління складаються з чотирьох 

фаз: субакції запиту, субакції відповіді, субакції підтвердження отримання запиту і су-

бакції підтвердження отримання відповіді (рис. 1). У другому випадку транзакції в си-

стемі управління складаються з субакції передачі зміни статусу і субакції підтвер-

дження отримання інформації, тобто повна транзакція утворюється з двох фаз (рис. 2).  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фази транзакції в СУ (варіант 1)  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фази транзакції в СУ (варіант 2)  

 

Стан системи характеризується загальним числом вимог, що знаходяться на об-

слуговуванні і в черзі (рівним k, k=0, 1,..., n), і має таку інтерпретацію:  

S0 – пристрій обслуговування вільний;  

S1 – пристрій обслуговування зайнятий, черги немає;  

S2 – пристрій обслуговування зайнятий, одна заявка в черзі;  

………………………………………………………………….. 

Sn – пристрій обслуговування зайнятий, n-1 заявка в черзі.  

При цьому число об'єктів управління дорівнює n, а число обслуговуючих прила-

дів – r. Якщо  – інтенсивність надходження інформації управління, а  – інтенсив-

ність потоку обслуговування, то стаціонарний процес в даній системі описуватиметься 
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В результаті рішення цієї системи знаходимо імовірність k-го стану: 

 

Визначаємо такі характеристики імовірності системи управління: 

 Середню довжину черги 





n

k

ks kPL
1

                (1) 

 Середнє число обслуговуючих пристроїв, що простоюють через відсутність роботи 
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 Коефіцієнт простою обслуговуваного повідомлення в черзі 

n

Lq
 1                   (3) 

 Коефіцієнт використовування повідомлень 

n

Ls 1                   (4) 

 

 Коефіцієнт простою обслуговуючого пристрою 

r

r 
                  (5) 

 Середній час затримки повідомлення в системі управління: 
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За визначеною методикою проведено розрахунок залежності часу затримки вико-

нання транзакції в СУ від різних параметрів, які визначають характеристики систем 

управління. Як і передбачалось, затримка збільшується пропорційно інтенсивності на-
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вищує заданої, необхідно при збільшенні інтенсивності команд системи управління 

збільшити продуктивність комутаційних вузлів і пропускну спроможність каналів. 

Але як показали розрахунки значне зменшення часу затримки інформації в системі 

управління відбувається при збільшенні пропускної спроможності каналів мережі уп-

равління і продуктивності вузлів до певного рівня. Подальше підвищення ресурсів СУ 

приводить до зниження виграшу в часі затримки. 

Приведена методика розрахунку затримки інформації в системі управління допо-

може вирішити завдання оптимального проектування як системи управління мережа-

ми телекомунікацій, так і самих мереж в цілому, що дозволить, у свою чергу, здійсни-

ти ефективніше управління телекомунікаційними мережами. 

 

Розділ 3. Методика вибору оптимального варіанта системи управління ме-

режами телекомунікацій на основі методу експертних оцінок 
У третьому розділі  запропоновано методику експертних оцінок систем 

упра\вління телекомунікаціями, визначені вагові коефіцієнти для побудови оптима-

льної системи управління  (метод ранжирування з використанням критерію перева-

ги), наведено розроблений алгоритм визначення узагальнюючого результуючого 

критерію оптимальності для побудови системи управління телекомунікаційними 

мережами. 

На певному етапі проектування для прийняття рішень щодо побудови систем 

управління телекомунікаційними мережами  (особливо гетерогенними мережами) 

математичне обґрунтування того або іншого критерію не представляється можли-

вим. В цьому випадку доцільно застосовувати методику, згідно якої рішення може 

бути прийнято лише на основі узгоджених думок експертів. Методи експертних оці-

нок  – це методи організації роботи з фахівцями-експертами і обробки думок експе-

ртів, наведених в кількісній і/або якісній формі з метою підготовки інформації для 

прийняття рішень. Зміст методу експертних оцінок полягає в систематизованому 

відборі та аналітичній обробці ряду приватних оцінок досліджуваних категорій. Ос-

новні принципи, на яких будується робота експертних груп: максимальна простота і 

зрозуміле значення процедури для експертів, перенесення  складності формалізації 

на етап обробки даних, максимально можливе скорочення часу проведення експер-

тизи і виключення її багатоетапності.  

При проектуванні системи управління думка експерта є вельми корисною при 

рішенні таких питань: 

 визначення складу сукупності початкових даних–показників якості; 

 обґрунтування кількісного формулювання деяких обмежень, наприклад, ви-

бір максимально допустимих показників якості; 

  вибір виду критерію переваги; 

 вибір значень параметрів критерію переваги, наприклад, значень вагових 

коефіцієнтів для результуючої цільової функції при рішенні задачі оптимізації; 

 вибір кращої системи зі скінченого числа суворо допустимих систем в умо-

вах, коли  кожна система характеризується вектором (сукупністю) показників якос-

ті. 

- За результатами, одержаними на підставі методу експертних оцінок для системи 



12 

 

управління телекомунікаційними мережами, вибираються необхідні показники якості, 

визначаються вагові коефіцієнти відповідно до їхньої важливості і синтезується опти-

мальна система управління відповідно цим показникам.  

В розділі розглянуто методи обробки інформації,  одержаної від експертів, а 

також методи перевірки   погодженості і вірогідності отриманих  експертних оці-

нок. Обґрунтовано вибір кількості показників якості, за якими треба визначити уза-

гальнений критерій оптимальності системи управління телекомунікаційними мере-

жами. Показано, що при проектуванні СУ доцільно зупинитися на виборі кількості 

показників якості, які враховуються при синтезі. Показано, що кількість показників, 

які характеризують якість реальної системи, може бути дуже великою. Це означає, 

що чим більша кількість показників якості враховується при синтезі системи, тим 

більш досконалою буде синтезована система. В той час, коли більше врахованих по-

казників якості, тоді складніше провести синтез без введення порівняно грубих при-

пущень. Тому на практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку необхі-

дно враховувати. Введення додаткових показників якості призводить не до покра-

щення, а до погіршення результатів синтезу.  Як критерії оптимізації обрано три по-

казника якості функціонування системи управління:  

 кількість  інформації управління – Q (отже, і необхідна пропускна спромо-

жність каналів), що забезпечує задану точність параметрів об’єктів мережі. При 

цьому визначається мінімальна кількість управляючої інформації, яка дозволяє СУ 

функціонувати з потрібною якістю; 

 достовірність (імовірність помилки – Pош) при передаванні управляючої ін-

формації; 

 вартість системи управління – С. 

Виходячи з  відносної важливості вищевказаних показників, визначаються значення 

вагових коефіцієнтів  c1,…c3   для результуючої цільової функції F:  

F= c1Q + c2 Pош+ c3С                                                    (7) 

Вагові коефіцієнти ci  мають задовольняти таким умовам: 1
1




m

i

ic  и ci >0  ( m – кіль-

кість показників, що характеризують систему) і визначаються як: 




 m

i

i

i
i

c

c
c

1

'

'

,                                                                                   (8)  

де  '

ic  – вагові коефіцієнти в абсолютному вираженні, а ci – відносні (нормовані) ва-

гові коефіцієнти. 

Призначення абсолютних вагів  проводиться двома групами експертів. Першу 

групу складають експерти – системні фахівці в сфері телекомунікацій і управління, а 

також розробники телекомунікаційного обладнання,  другу групу – експерти, що ма-

ють великий досвід в експлуатації  систем управління і телекомунікаційного облад-

нання. 

Абсолютні значення вагів '

ic  – призначаються за порядковою бальною шкалою 

(наприклад, стобальною), причому, чим значиміше показник, тим більша вага йому 
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відповідає.  Експерти заповнюють таблицю опитування, проставляючи оцінки в ба-

лах кожному запропонованому рішенню. На підставі формули (8) розраховуються 

нормовані вагові коефіцієнти і проводиться підрахунок середнього значення оцінок.  

Надійність оцінок визначається по статистичних характеристиках, які  опису-

ють розкид оцінок окремих експертів і груп експертів, тобто статистичних характе-

ристиках, що визначають ступінь погодженості  оцінок. Розкид оцінок, що даються 

N експертами рішенню Pj  (системі Si, ваговому коефіцієнту ci)  визначається вели-

чиною варіації: 

i

i

c

2


  ,                                       (9) 

де  2

i – дисперсія оцінки; ic – середнє значення оцінки. 

Дисперсія оцінки визначається за формулою: 








N

I

i
I N

c

1

2
2

1
 ,    

де     iii ccc  , а   N – загальне число експертів в усіх групах.  

Отримані результати дозволяють зробити первісні висновки про надійність 

експертної оцінки.  

Ступінь погодженості оцінок за сукупністю всіх оцінюваних рішень визнача-

ється коефіцієнтом конкордації W.  Ступінь погодженості рішень усіх груп експертів 

характеризується коефіцієнтом рангової кореляції . 

Коефіцієнт конкордації  визначається за формулою: 
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У формулах (10) – (14)  Rji – ранг, привласнений i-му рішенню j-м експертом, 

Si – сума  рангів, привласнених i-му рішенню всіма експертами, iS – середнє значен-

ня суми рангів по всіх m рішеннях, Lj – число груп рішень з рангами, що збіглися, 

для j-го експерта, l – номер групи з рангами, що збіглися, tj – кількість рішень, що 

збіглися,  j-го експерта в групі l. 

Визначено рівень значимості , тобто імовірність того, що розрахований  кое-

фіцієнт конкордації не є випадковою величиною. Величина рівня значимості визна-

чається по таблицях розподілу випадкової величини 2. 
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Коефіцієнт рангової кореляції , що характеризує ступінь погодженості оцінок 

усіх груп експертів, визначається за формулою: 

)1()(1 22
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де Ri1, Ri2 –ранги, що присвоюються i-му рішенню I і II  групою експертів.  

Отримані результати дозволяють зробити висновок про погодженість і неви-

падковість отриманих результатів. 

Проведено порівняльний аналіз існуючих методів об’єднання суперечливих 

критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. Запропоновано метод об’єднання су-

перечливих критеріїв, таких як кількість  інформації управління, достовірність  та 

вартість. 

Оптимальна система управління за визначеними показниками якості забезпе-

чує виконання умов:  

kр=fр( k1,k2 ,k3 ) = min                                                                                             (17) 

kі≤ kіm ,  і = 1..3,  

де kіm – максимально допустиме значення показника якості kі, з точки зору ви-

мог замовника до системи управління. 

Таким чином, в розглянутому випадку якість системи управління характеризу-

ється  вектором К=<k1, …, km>, де m=3. 

 Результуючий критерій оптимальності може бути визначений як: 

 іі

m

і

ір kfck 



1

 ,                                                                                                   (18) 

де Сі (і = 1,…,m) – вагові коефіцієнти, що були визначені вище, і задовольня-

ють аналітичним умовам, таким як: 

1
1




m

і

іc ,      cі >0 (і = 1,…,m ),                                                                             (19) 

fi(kі) – деяка безрозмірна, у загальному випадку, нелінійна функція значень по-

казників якості kі, що вибирається, виходячи з вимог до системи управління, і яка 

має зміст втрати, пов'язаної зі зростанням (погіршенням) даного показника якості. 

Приймемо функцію fі (kі) рівною:  

fі (kі) =[(kі – kі0) ⁄ kіm]2                                                                                          (20) 

 Вибір функції fi(kі), як функції квадратичного характеру, пов’язаний з 

тим, що еквівалентна вага показника kі  тим більша, чим ближче величина (kі-

kі0) до гранично допустимого значення kіm. 

В формулі (18) kі0  є мінімально можливе значення показника якості kі  в межах 

множини допустимих систем Mд при заданій сукупності вихідних даних {Y, Оs} та 

ігноруванні значень всіх інших (m-1) показників якості.  
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З урахуванням  співвідношень (16) і (18)  отримуємо узагальнений критерій 

оптимальності: 

FР= 
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i            (21) 

За представленим алгоритмом розраховано вагові коефіцієнти і визначено оп-

тимальний варіант системи управління за обраними показниками якості.  

 

Розділ 4. Розробка інваріантної до завад систем мобільного зв’язку на базі 

багатовимірних сигналів.   

У четвертому розділі  запропоновано методику визначення інваріантної до за-

вад систем мобільного зв’язку на базі багатовимірних сигналів. Досліджено способи 

організації каналу управляючої інформації з інваріантними характеристиками зава-

достійкості, які є найважливішою задачею для систем керування з різнорідними те-

лекомунікаційними мережами. Визначено поняття інваріантності в техніці зв’язку і 

зроблено порівняльний аналіз з таким же поняттям в теорії автоматичного керуван-

ня. Досліджено елементи теорії інваріантних систем зв’язку. Розроблено методики, 

які дозволяють синтезувати канали управляючої інформації на базі систем, інваріан-

тних до завад. Термін «інваріантна система» визначає, яка числова характеристика 

системи є інваріантом і відносно яких перетворень чи впливів. У випадку коли в СУ 

в ролі заважаючих впливів виступають завади, а характеристикою системи, що по-

винна бути інваріантом завад, є її завадостійкість, виражена кількісно, наприклад, 

через імовірність помилки, якщо мова йде про канали передачі управляючої інфор-

мації. 

СУ, кількісна характеристика завадостійкості якої є інваріантом певного класу 

завад, будемо називати інваріантною стосовно даних завад.. Якщо позначити через P 

деяку кількісну характеристику завадостійкості зв'язку, наприклад імовірність по-

милки, а через   безліч реалізацій розглянутої завади, то в системі, інваріантної до 

завади , 
 varinP .                         (22) 

Визначено відмінності в проблематиці інваріантних СУ в порівнянні з інваріа-

нтними системами автоматичного регулювання. У СУ завжди є суміш сигналу з за-

вадою (зокрема, адитивна). Унаслідок цього в СУ, як правило, неможливо або важко 

використовувати компенсаційні методи придушення завад і проблема досягнення 

інваріантості вирішується іншими способами, не характерними для систем автома-

тичного регулювання. Прикладом може служити імовірність помилки, що є матема-

тичним очікуванням періодичності помилок. 

Для передачі управляючої інформації в СУ доцільно використовувати канали 

зв’язку різного типу, які є основою, зокрема місцевих мереж зв’язку.  

У каналах зв'язку з змінними характеристиками імовірність помилки є змінною 

величиною (неоднорідний канал зв'язку). У цьому випадку, якщо навіть вдається за-

безпечити середнє значення імовірності помилки нижче заданої припустимої величи-

ни, в окремі інтервали часу імовірність помилки стає більше припустимого значення. 

Більш того, у нестаціонарному каналі зв'язку, на відміну від стаціонарного, зменшення 
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середньої імовірності помилки не свідчить однозначно про поліпшення якості функці-

онування системи. Для забезпечення прийнятної якості роботи реальної системи пере-

дачі дискретної інформації в каналі зі змінними характеристиками необхідно підтри-

мувати імовірність помилки на рівні, що не перевищує деякої заданої припустимої ве-

личини. Ця задача може вважатися виконаною, якщо: 

- імовірність помилки менше заданої і залишається незмінною, незважаючи на 

наявність завад, що викликають нестаціонарність каналу зв'язку; 

- імовірність помилки під впливом завад, що викликають нестаціонарність кана-

лу, змінюється довільно в області значень, менших заданого, і не перевершує цього 

значення ні при яких змінах характеристик каналу зв'язку. 

В обох випадках  задана якість функціонування системи досягається завдяки не-

змінності імовірності помилки, її незалежності (повної в першому випадку і часткової 

в другому) від тих причин, що викликають нестаціонарність каналу зв'язку. Визначено 

особливості функціонування системи з адитивними та мультиплікативними завадами. 

Послідовний складений сигнал: 

)cos(sin)(
ccc

tat
T

signtS 














,                                                                (23) 

де T  тривалість елемента складеного сигналу, значно менша тривалості по-

силки, тобто TT  . 

На інтервалі тривалості посилки Т зосереджену заваду можна приблизно предста-

вити у виді гармонійного коливання з випадковими амплітудою, частотою і фазою: 

 )cos()( ntnnat    

 
 

Рис. 3. Структурна схема приймача послідовного складеного сигналу 

Приймач (1) складається з двох послідовно включених помножувачів П1  і П2, 

що здійснюють множення прийнятого сигналу 

)()()( ttStx                                                                   (24) 

на опорні коливання  і інтегратора.  

У результаті перемноження широкосмуговий сигнал перетворився у вузькосмуго-

вий, а вузькосмугова завада  у широкосмугову. Оскільки наступна частина схеми 

(П2 і інтегратор) є активний фільтр (корелятор), погоджений з вузькосмуговим сиг-

налом, ефект впливу широкосмуговій заваді на виході інтегратора виявляється не-

значним.  

Для забезпечення інваріантості до завад з амплітудами nnn Aamaxa   необхід-

но, щоб число елементів m складеного сигналу (4.5) було не менше ніж 
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c

n

a

A
32m                                                                                        (25) 

Якщо співвідношення (25) виконується, то імовірність помилки в даній системі 

дорівнює нулю і, отже, varinp  . 

Розглянуто широкосмугову систему зі складеним сигналом і адаптивним при-

йомним пристроєм (рис. 4). Нехай як елементи складеного сигналу використовуються 

гармонійні коливання з частотами m
 ,...,,

21 , а сам сигнал являє собою суму цих ко-

ливань. У прийомному пристрої сигнал проходить через систему смугових фільтрів 

Ф1,Ф2,…,Фm із частотами настойки m
 ,...,,

21 , у результаті чого окремі частотні 

складові (елементи складеного сигналу) виявляються цілком розділеними на виходах 

смугових фільтрів. Кожен елемент складеного сигналу проходить потім через підси-

лювач ППід з регульованим коефіцієнтом передачі і надходить на демодулятор. Потім 

демодульовані елементи складеного сигналу спільно обробляються з метою ухвалення 

рішення про переданий інформаційний символ. Можливість досягнення інваріантості 

в розглянутій системі заснована на тому, що зосереджена по спектру завада проходить 

тільки через один з розділових фільтрів і, отже, уражає тільки одну з m гілок прийма-

ча. Якщо виключити з подальшої обробки цю уражену частину, то система буде абсо-

лютно інваріантною до завади , тобто для неї можна записати 0var  inp . 

  
Рис. 4. Структурна схема широкосмугової системи зі складеним сигналом і 

адаптивним прийомним пристроєм 

Для визначення ураженою завадою складової приймача служить пристрій вимі-

ру параметрів завади, який виробляє команду на установку коефіцієнтів передачі від-

повідного підсилювача; при дуже сильній заваді в i-й галузі коефіцієнт передачі i-го 

підсилювача практично дорівнює нулю.  

У системі з постійними параметрами інваріантість забезпечується стосовно за-

вади з амплітудою, що не перевершує визначену величину, що залежить від бази 

(надмірності) складеного сигналу. У системі з змінними параметрами максимальна 

припустима амплітуда завади не залежить від бази сигналу і визначається винятково 
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здатністю смугових фільтрів придушувати сигнали, що лежать по частоті поза смугою 

пропускання.  

Таким чином, розглянута система з змінними параметрами є інваріантною до зо-

середженого по спектрі заваді; у порівнянні із системами аналогічного призначення з 

постійними параметрами вона інваріантна до більш широкого класу зосереджених за-

вад. Інваріантість широкосмугових системи з рівнобіжним складеним сигналом досяг-

нута шляхом застосування складного сигналу з великою базою і ускладненням прий-

мача, що повинний бути адаптивним.  

Досліджено систему, інваріантну до мультиплікативних завад. На вихід демоду-

лятора з постійними параметрами надходить сигнал 

])sin[()(
0

  tatx ,                                                    (26) 

де   випадкова величина, рівна відхиленню частоти сигналу від середнього 

значення 0
  . 

Проведено порівняльний аналіз  щодо інваріантності до завад автокореляцій-

ного прийому сигналу з однократною фазорізницевою модуляцією першого порядку 

(ФРМ-1) з фазорізницевою модуляцією другого порядку (ФРМ-2), при якій інфор-

мація закладена в другу різницю фаз сигналу, рівну 

1111

2 2)()(



nnnnnnn

 .                                      (27) 

 
 

Рис. 5. Характеристики завадостійкості інваріантної та неінваріантної систем: 

1 – імовірність помилки в системі з ФРМ-1 ( varinрош  ); 2 – допустима імовір-

ність помилки; 3 – імовірність помилки в системі з ФРМ-2 ( varinрош  ) 

У системі ФРМ-2 імовірність помилки інваріантна до частоти сигналу, але вона 

більше, ніж імовірність помилки в системі з ФРМ-1 при незмінній частоті сигналу. 

Це положення ілюструється рис. 5, на якому представлена якісна картина співвід-

ношення між завадостійкості інваріантної (ФРМ-2) і неінваріантної (ФРМ-1) систем. 

Імовірність помилки в неінваріантній системі менше, ніж імовірність помилки в 

інваріантній. Однак якщо вимога до завадостійкості системи передачі інформації 

має вид доп
pp 

 (пунктирна лінія на рис. 6), то система з ФРМ-2 задовольняє цій 

вимозі, а система з ФРМ-1  ні. 

Таке типове співвідношення між характеристиками інваріантних і неінваріантних 

СУ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у дисертацій-

ній роботі, є вирішенням наукового завдання побудови системи управління телекому-

нікаційною мережею в умовах надзвичайних ситуацій, а також підвищення якісних 

показників цієї системи. 

В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні результа-

ти: 

1. Розроблено логічну і функціональну моделі національної системи управління 

мережами телекомунікацій на базі TМN (Telecommunications Management Network-

мережа управління телекомунікаціями). Визначено основні завдання та функції уп-

равління телекомунікаційною мережею в умовах надзвичайних ситуацій.  

2. Розроблено загальну структуру Національного центру управління телекому-

нікаційними мережами України. Визначено організаційний склад НЦУ і досліджено 

функції усіх складових НЦУ в умовах надзвичайних ситуацій. 

3. Розроблено загальну структуру системи управління мережами телекомуніка-

цій за ієрархічною структурою, визначено кількість рівнів і конкретний зміст функцій 

центрів управління на всіх рівнях, досліджено взаємовідносини між усіма складовими 

системи управління в цілому.  

4. Розроблено методику розрахунку одного з найважливіших параметрів системи 

управління – затримки часу для основних транзакцій в системі управління. За методи-

кою проведено розрахунок залежності часу затримки виконання транзакції в СУ від 

різних параметрів, які визначають характеристики систем управління. Розрахунки по-

казали, що затримка збільшується пропорційно до інтенсивності надходження команд 

управління. Зменшення часу затримки інформації в системі управління відбувається 

при збільшенні пропускної спроможності каналів мережі управління і продуктивності 

вузлів до певного рівня. Подальше підвищення ресурсів СУ приводить до зниження 

виграшу в часі затримки. 

Приведена методика розрахунку затримки транзакції в системі управління до-

поможе вирішити завдання оптимального проектування як системи управління мере-

жами телекомунікацій, так і самих мереж в цілому, що дозволить, у свою чергу, здійс-

нити ефективніше управління телекомунікаційними мережами. 

5. Розроблено методику експертних оцінок якості систем управління телеко-

мунікаціями,  визначені вагові коефіцієнти для побудови оптимальної системи уп-

равління.  

6. Обґрунтовано вибір  показників якості (часткових критеріїв), за якими треба 

визначити узагальнений критерій оптимальності системи управління телекомуніка-

ційними мережами. Описано зовнішні параметри СУ: кількість інформації,  достові-

рність та вартість. Ці параметри є показниками, що визначають  якість системи уп-

равління. 

7. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів об’єднання суперечливих 

критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. Запропоновано метод об’єднання су-

перечливих критеріїв, таких як кількість інформації управління, достовірність  та 

вартість. Розроблено алгоритм визначення узагальнюючого результуючого критерію 
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оптимальності для побудови системи управління телекомунікаційними мережами. 

Показано, що при проектуванні СУ доцільно  зупинитися на виборі  кількості  пока-

зників якості,  які враховуються при синтезі.  

8. Досліджено побудову інваріантної системи зв'язку, коли передача інформації 

здійснюється каналами зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами.  

Досліджено проблеми інваріантості в СУ різних класів. Встановлено, що інваріантні 

системи з адаптацією в безперервному каналі ефективні при порівняно плинній зміні 

характеристик каналу і при тривалих діяннях каналу потужною завадою. Використан-

ня систем з адаптацією в дискретному каналі найбільш доцільно при завадах, що при-

водять до короткочасних зникнень сигналу і сильного групування помилок. 

Запропоновані методики широко впроваджуються в системах управління сучас-

ними телекомунікаційними мережами України та охоплюють новітні технологічні рі-

шення. Це дозволяє на базі традиційного обладнання здійснювати більш ефективне та 

досконале управління, що є актуальним для телекомунікаційних мереж України. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Фокин В.І.   Методика підвищення показників якості системи управління в 

надзвичайних ситуаціях. – Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціа-

льністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний університет 

телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020.  

Дисертацію присвячено дослідженню функціонування системи управління теле-

комунікаційною мережею в умовах надзвичайних ситуацій і методикам підвищення 

показників якості такої системи. 

Розроблено логічну і функціональну моделі національної системи управління 

мережами телекомунікацій на базі TМN (Telecommunications Management Network-

мережа управління телекомунікаціями). Визначено основні завдання та функції управ-

ління телекомунікаційною мережею в умовах надзвичайних ситуацій. 

Розроблено загальну структуру Національного центру управління телекомуніка-

ційними мережами України. Розроблено загальну структуру системи управління ме-

режами телекомунікацій за ієрархічною структурою.  

Розроблено методику розрахунку затримки часу для основних транзакцій в си-

стемі управління. За методикою проведено розрахунок залежності часу затримки ви-

конання транзакції в СУ від різних параметрів, які визначають характеристики систем 

управління. Розроблено методику експертних оцінок якості систем управління теле-

комунікаціями, що дозволяє визначити вагові коефіцієнти для часткових критеріїв 

(особливо коли вони є досить суперечливими) з метою побудови оптимальної сис-

теми управління за обраними показниками якості.  

Розроблено методику визначення узагальнюючого результуючого критерію 

оптимальності для побудови системи управління телекомунікаційними мережами. 

Розглянуто можливість побудови адаптивної системи передачі інформації: з 

адаптацією в безперервному каналі (на рівні модему) і з адаптацією в дискретному ка-

налі (на рівні кодека). Досліджено реальне використання цих систем, визначено пере-

ваги і недоліки.  Досліджено проблеми інваріантості в СУ різних класів. Встановлено, 

що інваріантні системи з адаптацією в безперервному каналі ефективні при порівняно 

плинній зміні характеристик каналу і при тривалих діяннях каналу потужною зава-

дою. Використання систем з адаптацією в дискретному каналі найбільш доцільно при 

завадах, що приводять до короткочасних зникнень сигналу і сильного групування по-

милок. 

Отримані результати дозволяють реалізувати оптимальну побудову системи уп-

равління телекомунікаційною мережею України в умовах надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова: система управління, затримка, синтез, надзвичайна ситуація, 

телекомунікаційна мережа.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Фокин В.И. Методика повышения показателей  качества системы управ-

ления в чрезвычайных ситуациях . – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по спе-

циальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети – Государственный  

университет телекоммуникаций Министерства просвещения и науки Украины, Ки-

ев, 2020.  

Диссертация посвящена исследованию функционирования системы управления 

телекоммуникационной сетью в условиях чрезвычайных ситуаций и методикам по-

вышения показателей качества такой системы. 

Разработаны логическая и функциональная модели национальной системы 

управления сетями телекоммуникаций на базе TМN (Telecommunications Management 

Network-сеть управления телекоммуникациями). Определены основные задачи и 

функции системы управления телекоммуникационной сетью в условиях чрезвычайно-

го ситуаций. 

Разработана общая структура Национального центра управления телекоммуни-

кационными сетями Украины. Разработана общая структура системы управления се-

тями телекоммуникаций по иерархической структуре.  

Разработана методика расчета задержки времени выполнения основных транзак-

ций в системе управления. По методике проведен расчет зависимости времени за-

держки выполнения транзакции в СУ от различных параметров, определяющих харак-

теристики систем управления. Разработана методика синтеза оптимальной системы 

управления с применением условного критерия предпочтения по двум критериям (по-

казателями качества): временем задержки выполнения транзакции в системе управле-

ния и стоимостью системы управления. 

Разработана методика экспертных оценок качества систем управления теле-

коммуникациями, что позволяет определить весовые коэффициенты для частных 

критериев (особенно когда они являются достаточно противоречивыми) с целью по-

строения оптимальной системы управления по выбранным показателям качества. 

Разработана методика определения обобщающего результирующего критерия опти-

мальности для построения системы управления телекоммуникационными сетями.  

Рассмотрена возможность построения адаптивной системы передачи инфор-

мации: с адаптацией в непрерывном канале (на уровне модема) и с адаптацией в 

дискретном канале (на уровне кодека). Исследовано реальное использование этих 

систем, определены преимущества и недостатки. Исследованы проблемы инвари-

антности в СУ разных классов. Установлено, что инвариантные системы с адапта-

цией в непрерывном канале эффективны при сравнительно плавном изменении ха-

рактеристик канала и при длительных действиях канала мощной помехой. Исполь-

зование систем с адаптацией в дискретном канале наиболее целесообразно при по-

мехах, приводящих к кратковременным исчезновениям сигнала и  группировки 

ошибок. 

Полученные результаты позволяют реализовать оптимальное построение систе-

мы управления телекоммуникационными сетями Украины в условиях чрезвычайных 
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ситуаций. 

Ключевые слова: система управления, задержка, синтез, чрезвычайная ситуа-

ция, телекоммуникационная сеть.  

 

SUMMARY 

 

Fokin V.I. Methods for improving the quality indicators of the emergency man-

agement system 
Dissertation manuscript for the candidate’s degree of technical science i specialty 

05.12.02 – telecommunication systems and networks. – State University of Telecommunica-

tions of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiyv, 2020.  

The dissertation is devoted to research of functioning of the control system by a 

telecommunication network in the conditions of extraordinary situations and methods of 

increase of indexes of quality of such system. 

The logical and functional models of the national control system by the networks of 

telecommunications on the base of TМN (Telecommunications Management Network) are 

developed . The basic tasks and functions of management by a telecommunication network 

in the conditions of extraordinary are certain situations. 

The general structure of national center of management by the telecommunication 

networks of Ukraine is developed. The general structure of the control system by the 

networks of telecommunications on a hierarchical structure is developed .  

The method of calculation of delay of time of implementation of basic transactions in 

the control system is developed. On a method the calculation of dependence of time of delay 

of implementation of transaction in SU from different parameters determining descriptions of 

the control systems is conducted. The method of synthesis of the optimum control system 

with the use of conditional criterion of preference on two criteria is developed (by the 

indexes of quality): sometimes delays of implementation of transaction in the control system 

and cost of the control system. 

The possibility of constructing an adaptive information transmission system is 

considered: with adaptation in a continuous channel (at the modem level) and with 

adaptation in a discrete channel (at the codec level). The real use of these systems is 

investigated, the advantages and disadvantages are identified. The problems of invariance in 

SU of different classes are investigated. It has been established that invariant systems with 

adaptation in a continuous channel are effective with a relatively smooth change in the 

characteristics of the channel and with long-term actions of the channel with powerful 

interference. The use of systems with adaptation in a discrete channel is most expedient for 

interference, leading to short-term disappearances of the signal and grouping of errors. 

The got results allow to realize optimum construction of the control system by the 

telecommunication network of Ukraine in the conditions of extraordinary situations. 

Key words: management system, delay, synthesis, extraordinary situation, 

telecommunication network.  

 

 

 

 


