
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

                                                                     на правах рукопису 

 

ФОКІН ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 

Гриф 

Прим. №______ 

           УДК 621.396 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМИ  

УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі  

Технічні науки 

Подається  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

 

  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

____________________________В.І.Фокін 

 (підпис, ініціали та призвище здобувача) 

 

Науковий керівник Беркман Любов Наумівна, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової і навчальної роботи 

 

Київ  2021 



2 

АНОТАЦІЯ 

 

 

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

надзвичайних ситуаціях. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Державний 

університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України,   Київ, 2021. 

В дисертаційній роботі вирішено наукове завдання полягає в розробці методики 

підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними мережами в 

умовах надзвичайних ситуацій та особливого періоду для підвищення ефективності 

їх функціонування.  

В роботі проведено 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 інформації здійснюється каналами зі змінними параметрами або з 

нестаціонарними завадами. 

На основі отриманих результатів удосконалено загальну структуру 

Національного центру управління телекомунікаційними мережами України; 

визначено основні завдання та функції управління телекомунікаційною мережею в 

умовах надзвичайних ситуацій. 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 основних функцій. Центри управління мережами телекомунікацій 

операторів взаємодіють між собою і з Національним центром управління по 

інтерфейсах Х або Q3. Розроблено узагальнену схему процесу обробки повідомлень 

при взаємодії Національного центру управління з центрами управління.  
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У роботі розроблено методику розрахунку затримки основних транзакцій в 

системі управління, яка враховує особливості передавання трафіку в пакетних мережах. 

Проведено розрахунок залежності часу затримки виконання транзакції в СУ від різних 

параметрів, які визначають характеристики систем управління. Як і передбачалось, 

затримка збільшується пропорційно інтенсивності надходження команд управління. 

Для забезпечення її величини (затримки), яка не перевищує 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 управління 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 допоможе вирішити завдання оптимального проектування як 

системи управління мережами телекомунікацій, так і самих мереж в цілому, що 

дозволить, у свою чергу, здійснити ефективніше управління телекомунікаційними 

мережами. Отримані дані показали, що запропонована методика розрахунку затримки 

основних транзакцій в системі управління дозволяє мінімізувати затримку інформації в 

каналі на 12%. 

Запропоновано створення алгоритму визначення узагальнюючого критерію 

оптимальності  системи управління, який ґрунтується на методі експертних оцінок з  

визначенням  вагових коефіцієнтів часткових критеріїв (показників якості) системи 

управління телекомунікаційними мережами.  

Розглянуто методи обробки інформації,  одержаної від експертів, а також 

методи перевірки   погодженості і вірогідності отриманих  експертних оцінок. 

Обґрунтовано вибір кількості показників якості, за якими треба визначити 

узагальнений критерій оптимальності системи управління телекомунікаційними 

мережами. 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, 
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тим більш досконалою буде синтезована система. В той час, коли більше врахованих 

показників якості, тоді складніше провести синтез без введення порівняно грубих 

припущень. Тому на практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку 

необхідно враховувати. Введення додаткових показників якості призводить не до 

покращення, а до погіршення результатів синтезу. 

Отримані дані показали, що методики експертних оцінок доцільно 

використовувати науково-дослідним організаціям і підприємствам та операторам 

телекомунікацій України при розробці систем управління телекомунікаційними 

мережами, що дозволить підвищити продуктивність функціонування системи управління 

на 15%. 

Вперше розроблено методику визначення  інваріантної системи зв'язку для 

каналів зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами. 

Досліджено способи організації каналу управляючої інформації з 

інваріантними характеристиками завадостійкості, які є найважливішою задачею для 

систем керування з різнорідними телекомунікаційними мережами. Визначено 

поняття інваріантності в техніці зв’язку і зроблено порівняльний аналіз з таким же 

поняттям в теорії автоматичного керування. Досліджено елементи теорії інваріантних 

систем зв’язку. Розроблено методики, які дозволяють синтезувати канали 

управляючої інформації на базі систем, інваріантних до завад. 

Розглянуто широкосмугову систему зі складеним сигналом і адаптивним 

прийомним пристроєм. У системі з постійними параметрами інваріантість 

забезпечується стосовно завади 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 здатністю смугових фільтрів придушувати сигнали, що лежать 

по частоті поза смугою пропускання.  

Таким чином, розглянута система з змінними параметрами є інваріантною до 

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

постійними параметрами вона інваріантна до більш широкого класу зосереджених 

завад. Інваріантість широкосмугових системи з рівнобіжним складеним сигналом 
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досягнута шляхом застосування складного сигналу з великою базою і ускладненням 

приймача, що повинний бути адаптивним.  

Отримані дані показали, що впровадження методики визначення  інваріантної 

системи зв'язку для каналів зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами 

дозволить підвищити коефіцієнт використання пропускної спроможності каналу на 

13%. 

Ключові слова: експертна оцінка, інваріантна система , завадостійкості каналів 

радіозв’язку, транзакції, управління телекомунікаційною мережею, коефіцієнт 

часткових критеріїв. 

 

SUMMARY 

 

Fokin V.I. Methods of improving the quality of the management system in emergencies. 

- Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences on a specialty 05.12.02 - telecommunication systems and networks. State University 

of Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

In the dissertation the scientific task is solved in development of a technique of increase 

of indicators of quality of system of management of telecommunication networks in the 

conditions of emergencies and the special period for increase of efficiency of their functioning. 

The research is carried out, developed methods and models cover the latest 

technological solutions, allow to optimize the control system for selected parameters, to obtain 

a generalized criterion of optimality based on expert assessments, to ensure the invariance of 

the communication system when information is transmitted by channels with variable 

parameters or. 

Based on the obtained results, the general structure of the National Center for 

Management of Telecommunication Networks of Ukraine was improved; the main tasks and 

functions of telecommunication network management in emergency situations are determined. 

The functions of all components of the NCU in emergency situations have been studied. The 

mechanism of interaction of the National control center with the control centers of operators 
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is developed. In the process of managing the NCU interacts with the control centers of the 

networks of various operators on all issues arising in the performance of its main functions. 

Operator telecommunication network control centers interact with each other and with the 

National Control Center via interfaces X or Q3. The generalized scheme of process of 

processing of messages at interaction of the National control center with control centers is 

developed. 

The paper develops a method for calculating the delay of major transactions in the 

control system, which takes into account the peculiarities of traffic transmission in packet 

networks. The dependence of the transaction delay time in the SU on various parameters that 

determine the characteristics of control systems is calculated. As expected, the delay increases 

in proportion to the intensity of the control commands. To ensure its value (delay), which does 

not exceed the specified, it is necessary to increase the intensity of the control system 

commands to increase the performance of switching nodes and channel bandwidth. But as 

calculations have shown, a significant reduction in information delay time in the control system 

occurs when increasing the bandwidth of the control network channels and the performance of 

nodes to a certain level. A further increase in the resources of the SU leads to a decrease in the 

gain in the delay time. The given method of calculation of information delay in the control 

system will help to solve the problem of optimal design of the control system of 

telecommunication networks and the networks as a whole, which will, in turn, carry out more 

efficient control of telecommunication networks. The obtained data showed that the proposed 

method of calculating the delay of the main transactions in the control system allows to 

minimize the delay of information in the channel by 12%. 

It is proposed to create an algorithm for determining the generalizing criterion of 

optimality of the control system, which is based on the method of expert evaluations with the 

determination of weight coefficients of partial criteria (quality indicators) of the 

telecommunication networks management system. 

Methods of processing the information received from experts, and also methods of 

check of consistency and reliability of the received expert estimations are considered. The 

choice of the number of quality indicators, according to which it is necessary to determine the 

generalized criterion of optimality of the telecommunication networks management system, is 
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substantiated. It is shown that when designing SU it is expedient to stop on a choice of quantity 

of quality indicators which are considered at synthesis. It is shown that the number of indicators 

that characterize the quality of the real system can be very large. This means that the greater 

the number of quality indicators taken into account in the synthesis of the system, the more 

perfect will be the synthesized system. At a time when more quality indicators are taken into 

account, then it is more difficult to carry out the synthesis without introducing relatively rough 

assumptions. Therefore, in practice there is an optimal number of quality indicators that need 

to be considered. The introduction of additional quality indicators does not lead to 

improvement, but to a deterioration of the synthesis results. 

The obtained data showed that the methods of expert assessments should be used by 

research organizations and enterprises and telecommunications operators of Ukraine in the 

development of management systems for telecommunications networks, which will increase 

the productivity of the management system by 15%. 

For the first time, a method for determining an invariant communication system for 

channels with variable parameters or with non-stationary interference has been developed. 

The methods of organization of the control information channel with invariant noise 

immunity characteristics, which are the most important task for control systems with 

heterogeneous telecommunication networks, are investigated. The concept of invariance in 

communication technology is defined and a comparative analysis is made with the same 

concept in the theory of automatic control. Elements of the theory of invariant communication 

systems are studied. Techniques have been developed that allow synthesizing channels of 

control information on the basis of systems invariant to interference. 

A broadband system with a composite signal and an adaptive receiver is considered. In 

a system with constant parameters, invariance is provided with respect to interference with an 

amplitude that does not exceed a certain value, which depends on the base (redundancy) of the 

composite signal. In a system with variable parameters, the maximum allowable amplitude of 

the interference does not depend on the signal base and is determined solely by the ability of 

the bandpass filters to suppress signals that lie in frequency outside the bandwidth. 

Thus, the considered system with variable parameters is invariant to the noise-

concentrated interference; in comparison with systems of similar purpose with constant 
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parameters it is invariant to a wider class of concentrated interferences. The invariance of a 

broadband system with a parallel composite signal is achieved by using a complex signal with 

a large base and the complexity of the receiver, which must be adaptive. 

The obtained data showed that the introduction of the method of determining the 

invariant communication system for channels with variable parameters or with non-stationary 

interference will increase the utilization rate of the channel bandwidth by 13%. 

Keywords: expert assessment, invariant system, noise immunity of radio 

communication channels, transactions, telecommunication network management, coefficient 

of private criteria. 
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ВСТУП 

 

 

В умовах розмаїття телекомунікаційних та інформаційних технологій, їх 

швидкого прогресу та конвергенції, різноманітності типів та розгалуженості 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 особливої 

ваги визначення та вирішення проблем і завдань готовності до управління 

телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану 

та особливого періоду.  

Актуальність теми. Основні особливості функціонування системи управління 

телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій полягають у тому, що 

надзвичайна ситуація виникає зненацька, раптово. Виникаючи, вона ставить перед 

системою управління завдання, що не відповідають стаціонарному режиму роботи 

системи управління телекомунікаційними мережами та її функціонуванню в звичайних 

умовах. Системою управління терміново повинні бути прийняті відповідні 

контрзаходи, однак звичайний порядок роботи не дозволяє цього зробити з ряду 

причин. 

Функціональна структура системи управління (СУ) телекомунікаційними 

мережами щодо попередження і дій у надзвичайних ситуаціях повинна охоплювати 

повний перелік проблем, що стосуються надзвичайних ситуацій, включаючи етапи їх 

прогнозування, попередження і підготовки до функціонування в умовах надзвичайних 

ситуацій, а також ліквідації їх наслідків. 

Функціональна структура системи управління (СУ) телекомунікаційними 

мережами щодо попередження і дій у надзвичайних ситуаціях повинна охоплювати 

повний перелік проблем, що стосуються надзвичайних ситуацій, включаючи етапи їх 

прогнозування, попередження і підготовки до функціонування в умовах надзвичайних 

ситуацій, а також ліквідації їх наслідків. 

СУ телекомунікаційними мережами повинна бути спроможна функціонувати в 

таких чотирьох режимах: 
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 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 надзвичайних 

ситуацій). 

СУ телекомунікаційними мережами в надзвичайних ситуаціях повинна 

застосовувати методи, що виявляють можливість виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій і дозволяють швидко реагувати на всі зміни на 

телекомунікаційних мережах у надзвичайній обстановці. Для цього СУ повинна 

володіти інформацією про стан телекомунікаційних мереж, наявність обладнання та 

інших ресурсів, мати можливість превентивного планування тенденцій розвитку 

поточної ситуації, а також планування ресурсів, необхідних для її поліпшення, 

стабілізації і зниження важкості наслідків розвитку надзвичайних ситуацій. 

Відсутність необхідної інформації часто стає основною завадою для 

функціонування системи управління з метою своєчасного попередження можливих 

наслідків. У багатьох випадках це обумовлено несвоєчасним наданням даних, 

виявленням і використанням необхідних ресурсів взаємопов'язаних 

телекомунікаційних мереж різних операторів. 

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

наявність достовірної і чіткої інформації у оператора телекомунікацій нерідко є 

недостатньою 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 обмеженому 

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 

телекомунікаційних мереж, що функціонують у режимі повсякденної діяльності. 
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На сьогодні не розроблено концепцію побудови СУ телекомунікаційними 

мережами в умовах надзвичайних ситуацій для України. Не розроблено методику 

векторного синтезу оптимальної СУ в умовах надзвичайних ситуацій. Тема дисер-

таційної роботи, яка присвячена синтезу ефективної системи управління 

телекомунікаційними мережами України в умовах надзвичайних ситуацій є значущою. 

В останні десятиліття багато вчених займаються вирішенням цих досить складних 

проблем. Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам дослідження 

показників якості системи управління в надзвичайних ситуаціях присвячена велика 

кількість наукових робіт вітчизняних та закордонних вчених таких, як Афанасьєв В.В., 

Лазарєв В.Г., Гуткін Л.С.,Нейман В.І., Нетес В.А., Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., Стеклов 

В.К., Беркман Л.Н., Окунєв Ю.Б., Балашов В.О., Красовський А.А., Фельдбаум А.А., 

Новосьолов А.І., Фінк Л.М. та інші. 

Дисертаційна робота, яка присвячена концепції побудови СУ 

телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій та питанню 

мінімізації часу затримки для основних транзакцій в системі управління, є актуальною, 

доцільною, наукові розробки якої сприяють реалізації концепції розвитку 

телекомунікацій України, прискоренню рішень важливого завдання – інформатизації 

держави. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.   

Тема дисертаційної роботи відповідає тематиці науково-дослідних робіт 

Державного університету телекомунікацій, що проводилися протягом 2015-2020 рр., 

а саме:  

“Дослідження ефективності передачі інформації в системі управління 

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

Основні результати за темою дисертаційної роботи отримані в процесі виконання 

науково-дослідної роботи: «Методика підвищення ефективності систем управління 

безпроводовими мережами на основі векторного синтезу», (Державний реєстраційний 

№0118U004553). 

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в 
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навчальному процесі Державного університету телекомунікацій.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методики 

підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними мережами в 

умовах надзвичайних ситуацій та особливого періоду для підвищення ефективності їх 

функціонування. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 

- визначення основних вимог до системи управління телекомунікаційною 

мережею в умовах надзвичайних ситуацій;  

-  побудова логічної і функціональної моделі національної системи управління 

телекомунікаційними мережами на базі концепції ITU - TМN (Telecommunications 

Management Network-мережа управління телекомунікаціями); 

- розробка загальної структури і визначення основних функцій Національного 

центру управління (НЦУ) телекомунікаційними мережами України; 

- розробка методики розрахунку затримки основних транзакцій в системі 

управління із врахуванням спектра параметрів мережі; 

- розробка методики експертних оцінок щодо визначення параметрів якості 

систем управління телекомунікаційними мережами та  вагових коефіцієнтів  для 

часткових критеріїв при побудові систем управління; 

- розробка методики і алгоритму отримання узагальненого критерію 

оптимальності для побудови системи управління.. 

- дослідження протоколів управління мережею LTE для забезпечення узгодженої 

взаємодії з мережами, функціонуючими за технологіями з комутацією пакетів  та 

комутацією каналів; 

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

каналами зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами. 

Об’єкт дослідження – процес управління телекомунікаційними мережами в 

умовах надзвичайних ситуацій. 

Предмет дослідження - методика підвищення показників якості системи 

управління  телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій. 
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Методи дослідження. Для досягнення поставлених у дисертаційній роботі 

задач використано: методи теорії передачі сигналів, методи теорії інваріантності, 

методи системного аналізу, елементи методів теорії ієрархічних багаторівневих 

систем, методи оптимального управління, методи імітаційного моделювання, 

багатокритеріальної оптимізації та теорії складних систем. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 

- удосконалено загальну структуру Національного центру управління 

телекомунікаційними мережами України; визначено основні завдання та функції 

управління телекомунікаційною мережею в умовах надзвичайних ситуацій;  

- розроблено методику розрахунку затримки основних транзакцій в системі 

управління, яка враховує особливості передавання трафіку в пакетних мережах; 

- розроблено алгоритм визначення узагальнюючого критерію оптимальності  

системи 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 

каналів зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, що підтверджуються 

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 

підприємствам та операторам телекомунікацій України при розробці систем управління 

телекомунікаційними мережами, що дозволить підвищити продуктивність 

функціонування системи управління на 15%. 
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Впровадження методики визначення  інваріантної системи зв'язку для каналів зі 

змінними параметрами або з нестаціонарними завадами  дозволить підвищити коефіцієнт 

використання пропускної спроможності каналу на 13%. 

Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі особисто автором 

проведені такі дослідження і одержані такі результати: проведено порівняльний аналіз 

методів побудови системи управління телекомунікаціями в умовах надзвичайних 

ситуацій [1]; визначено основні завдання та функції управління телекомунікаційною 

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

НЦУ мережами телекомунікацій України [3]; проведено аналіз методів розрахунку 

затримки управляючої інформації та на основі теорії масового обслуговування, 

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

досліджено методи  експертних оцінок і розроблено методику визначення вагових 

коефіцієнтів для часткових критеріїв (показників якості)  системи управління 

телекомунікаційними мережами [5]; розроблено алгоритм визначення узагальненого 

критерію оптимальності для побудови системи управління на базі отриманих вагових 

коефіцієнтів за методикою експертних оцінок [5], запропоновано методику визначення  

інваріантної системи зв'язку для каналів зі змінними параметрами або з нестаціонарними 

завадами. [6, 7, 8].  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-

технічних конференціях професорсько-викладацького складу і наукових 

співробітників Державного університету телекомунікацій: 

Семінар-практикум МСЕ для регіонів Європи та СНД «Інфраструктура 

інформаційно-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.; 
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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 

розділів, висновків, переліку використаної літератури та додатків. загальний обсяг 

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

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

списку використаних джерел (153 найменувань) та 3 сторінок додатку. 
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РОЗДІЛ 1 

 

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

 

Постановка задачі 

Швидкі перетворення пов’язані з переходом до нового технологічного укладу на 

рубежі між ХХ та ХХІ століттям створили стимулювали  перехід людства до стану, що 

отримав узагальнену назву – інформаційне суспільство. Це стало можливим завдяки 

поступовому створенню місцевих, регіональних,  національної  та в цілому глобальної 

інформаційних інфраструктур, важлива частина яких є розгалуженими мережами 

телекомунікацій. Розвиток телекомунікаційних мереж та відповідних послуг визначає 

здатність впровадження різноманітних комп’ютеризованих  та працюючих з їх 

допомогою пристроїв. Як доводить отриманий досвід, одним з найважливіших завдань 

у розвитку телекомунікацій є створення ефективної автоматизованої системи 

управління [8-10]. 

В умовах різноманітності телекомунікаційних та інформаційних технологій, їх 

швидкого прогресу та їх суттєвого зближення, різноманітності типів та галузей мереж, 

зростаючого попиту користувачів на нові послуги та зростаючого попиту на їх якість, 

в умовах конкуренції між операторами на ринку телекомунікацій тощо – суттєво 

зростають запити на надійність та якість вирішення завдань засобами управління 

телекомунікаційними системами. Особливо важливо виявити та вирішити проблеми та 

завдання управління мережами в надзвичайних ситуаціях, тим більш в надзвичайних 

ситуаціях та в особливі періоди [19,29]. За цих умов централізоване управління 

ресурсами телекомунікаційної мережі загального користування та відомчих мереж 

(незалежно від форми власності чи належності департаменту) забезпечення 

ефективності використання цих ресурсів у загальному державному управлінні, 

вирішенні охоронних питань, реабілітації, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

тощо закликане забезпечити найвищу якість послуг для всіх споживачів. Ці завдання 
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повинна взяти на себе загальна система управління існуючими телекомунікаційними 

мережами, включаючи Національний центр управління мережами телекомунікацій, а 

також територіально доступні існуючі гілки міжнародних телекомунікаційних мереж 

та засобів інформаційних технологій.  

 

1.1 Аналіз тенденцій розвитку мереж та послуг телекомунікацій 

 

Останнім часом інформація щодо стану суспільства, тенденцій його існування 

та розвитку є вирішальним фактором як в економіці, так і в обороні та забезпечення 

суверенітету країни, в розвитку її духовного та соціального життя, внутрішньої 

стабільності та сталості.  Переб .удова політичної та соціальної структур суспільства, 

виробничих та економічних відносин в жорстких умовах ринкової економіки 

об'єктивно призвела до необхідності суттєво змінити організацію інформаційної 

взаємодії між суб'єктами господарювання. За ос .танні роки було досягнуто значного 

прогресу у побудові вітчизняної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури. 

В наші дні можна впев .нено . стверджувати, що інформаційно-телекомунікаційна 

інфраструктура українського суспільства базується на сучасних телекомунікаційних 

мережах [21,27]. 

З початку 1990-х років структурна перебудова галузі здійснювалася наступним 

чином: 

- оцифровка процесу передачі, обробка та аналіз інформації та поступова 

побудова цифрових мереж з подальшою заміною аналогових систем цифровими 

мережами синхронної ієрархії; 

- перехід систем цифрового інтегрального обслуговування (СЦІО) із значним 

розширенням спектру телекомунікаційних послуг, включаючи створення мереж 

масового обслуговування; 

- функціонування існуючих ІТ-систем із поступо .вою заміною їх сучасними 

інтегрованими системами та поступове впровадженням нових систем; 

- розвиток мобільних мереж з можливістю використання послуги у 

глобальному масштабі за наявності персонального номера; 
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- надання широкого спектру мультимедійних послуг, тобто забезпечення різних 

типів інформації (голос, синтезована мова, текст, дані, рухомі та нерухомі 

зображення, стільникові мультимедійні повідомлення) за допомогою єдиного 

терміналу, що досягається поєднанням методів широкосмугової передачі з 

потужними операційними системами для сучасних перс .ональних комп’ютерів; 

- створення ефективної моделі управління бізнесом з урахуванням специфікацій 

для розвитку регіональних ринків телекомунікацій, трансформації основних 

процесів, пов’язаних із співпрацею зі споживачами послуг, впровадження передових 

технологій, які ефективно підтримують процеси обслуговування та забезпечують 

відповідні інструменти. 

В контексті появи на ринку багатьох операторів зв'язку розвиток сучасних 

телекомунікаційних мереж та послуг визначається низкою характеристик, таких як: 

- сучасні технології використовуються для розвитку та реконструкції 

телекомунікаційних мереж; 

- оператори зв'язку з різними структурами власності, що працюють у галузі; 

- будівництво та реконструкція телекомунікаційних мереж або їх окремих 

фрагментів проводяться з використанням обладнання та технічних засобів різних 

виробників та постачальників; 

- застаріле аналогове обладнання поки що співіснує з новітніми цифровими 

системами передачі в телекомунікаційних мережах але все більш витісняється; 

- особливо слід підкр .еслити, що обсяг і сфера телекомунікаційних послуг 

значно зростає, що збільшує вимоги до споживчих послуг; 

- наполегливо та швидко підвищуються вимоги до надання послуг, 

оптимального та ефективного використання ресурсів телекомунікаційних мереж та їх 

надійності; 

- більша увага приділя .ється створенню систем управління 

телекомунікаційними мережами із сучасним обладнанням та програмним 

забезпеченням. 

Засновані сучасні телекомунікаційні системи на загальному використанні 

технічних засобів телекомунікацій, комп’ .ютерних та інфо .рмаційних технологіях. Як 



24 

доведено практичним досвідом, вихід з ладу таких систем призводить до величезних 

втрат та інших незручностей. Щоб уникнути таких втрат, слід підвищити надійність 

телекомунікаційних мереж та інших зас .обів інформаційних технологій. Одним із 

способів підвищення надійності є ефективне вирішення проблем управління 

мережевими ресурсами [6,17,21]. 

Всі системи управління сучасними телекомунікаційними мережами, що 

створюються, повинні бути автоматизовані, а також враховувати перспективні 

технології та концепції, до того ж відповідати стандартам та рекомендаціям 

міжнародних організацій, що постійно оновлюються [136-153]. 

Робота багатьох операторів різних типів власності в телекомунікаційних 

мережах вимагає, щоб їх спільна діяльність була спільно організована, оскільки 

споживачі в будь якій мережі намагаються спілкуватися зі споживачами в багатьох 

інших мережах. Тому розвиток діючих телекомунікацій виходить із потреб 

вирішення питання взаємодії між телекомунікаційними мережами різних операторів, 

а також всіх доступних можливостей сучасних інформаційних технологій. 

Участь кількох операторів зв'язку у виробничому процесі ставить особливі 

вимоги до організації та правил технічної експлуатації телекомунікаційних систем по 

всій країні, а також особливо до правил і умов управління телекомунікаційними 

мережами. 

У галузі телекомунікацій традиційно вирішуються завдання з управління 

технологіями, моніторингу, експлуатації та обробки помилок. Тому інформаційні 

системи будуються з урахуванням можливості взаємодії з телекомунікаційними 

пристроями. З іншого боку, взаємодія зі споживачами телекомунікаційних послуг 

повинна забезпечуватися з точки зору врахування обсягу послуг, складання 

платіжних накладних, ведення договорів про надання телекомунікаційних послуг, 

формування відповідей на скарги та претензії споживачів. Це означає, що складна 

автоматизація бізнес-процесів та мережевих процесів операторів зв'язку вимагає 

складної системи управління з багаторівневою архітектурою та стандартизованими 

інтерфейсами між компонентами цієї системи [5,6,8,10]. 

Безумовним є загальний висновок, що неможливо задовольнити потребу у 
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наданні якомога більшої кількості (а точніше забезпечення всього потрібного у даний 

час об’єму послуг) телекомунікаційних послуг із повним використанням ресурсів 

телекомунікаційних мер .еж, фактично не керуючи їх станом. 

 

1.2 Розвиток автоматизованої системи управління мережами та послугами 

телекомунікацій в умовах багатооператорської діяльності та ринкових відносин 

 

Розроблена діюча система управління телекомунікаційною мережею для 

забезпечення ефективного функціонування всіх телекомунікаційних мереж, що 

входять до національних телекомунікаційних систем України і тих їх доступних на 

теренах країни ланок міжнародних телекомунікацій та раціонального використання і 

розвитку телекомунікаційних ресурсів для найкращого задоволення національних 

потреб у телекомунікаційних послугах. Вона покликана забезпечити скоординоване 

управління телекомунікаційними мережами, які щодня експлуатуються різними 

операторами, та центральне оперативне управління всіма телекомунікаційними 

ресурсами в органах державного управління, оборони, безпеки, правоохоронних 

органів, сфері реагування на надзвичайні ситуації, а також інши соціальні потреби 

[57,59,64]. 

З позицій держави теле .комунікаційні мережі повинні бути доступні всім  

адміністративним установам – тобто практично це всі загальнодоступні мережі в 

Україні (телефон, аудіо- та телевізійні програми, документальний зв'язок), мережі 

обмеженого використання (відомчі), організовані на базі кабельних, ефірних, радіо-, 

оптичних, супутникових систем мовлення, центрів комутації, незалежно від 

приналежності до департаментів та форм власності, а також мережі інших юридичних 

та фізичних осіб, включених до національної системи зв'язку. 

Українська система управління телекомунікаційною мережею повинна 

забезпечити ефективні рішення для ряду завдань, включаючи функції управління, 

обслуговування, експлуатацію телекомунікаційних мереж протягом їх життєвого 

циклу (планування, створення бази даних, установка обладнання, повторне 

підключення, управління трафіком, статистика, розрахунки) та функції розвитку 
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(аналіз якості, прогнозування), а також фо .рмування вимог до експлуатаційних 

характеристик мережі та системи управління [65, 101-113]. 

Вирішення управлінських проблем вимагає всебічної інтерпретації 

управлінських завдань, що охоплює управлінські завдання на різних етапах 

життєвого циклу мережі, функціональних областей та рівнів управління (включаючи 

завдання, які традиційно не розглядаються як управлінські завдання, такі як 

обчислення підрозділів та планування розвитку)[21]. 

Структура системи управління базується на концепції мережі TMN  для 

управління телекомунікаціями в рамках Міжнародного союзу електрозв'язку, що 

становить основу для здійснення інтегрованого управління всіма структурами, 

композиціями та сферами діяльності телекомунікаційних мереж і дозволяє: 

- скоротити час відгуку на мережеві події; 

- оптимізувати систему управління; 

- забезпечити механізми захисту даних та конфіденційності; 

- покращити обслуговування та взаємодію зі споживачами; 

- мінімізувати час, необхідний для пошуку та усунення несправностей 

мережевих пристроїв; 

- розширити асортимент та поліпшити якість послуг. 

Структура системи управління оператором повинна бути організована на 

функціональній ієрархічній структурі TMN, яка складається з чотирьох рівнів 

управління: управління елементами мережі (нижчий рівень); управління мережею; 

управління послугами; управління діяльністю (верхній рівень). Межею між 

інфраструктурою системи управління та зовнішнім середовищем щодо цього є рівень 

елементів мережі, який складається з мережевих ресурсів і забезпечує систему 

управління необхідною інформацією від окремих елементів мережі. На рис. 1.1 

показана ієрархічна піраміда для структури систем управління мережами 

телекомунікацій відповідно до концепції TMN [136-153]. 

На нижчому рівні здійснюється контроль та саме управління елементами 

мережі. Цей рівень є інформаційним елементом наступного рівня про елементи 

мережі та дозволяє взаємодіяти з мережевими елементами рівня управління мережею. 
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Рівень управління елементами включає управління, відображення робочих 

параметрів, технічне обслуговування, тестування та конфігурацію для окремих 

елементів мережі або деяких їх підгруп [27,80,138,139]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рівні управління мережею вирішуються завдання, що забезпечують роботу 

мережі або її компонентів, включаючи географічно розподілені елементи мережі. Цей 

рівень взаємодіє з рівнем управління послугами щодо якості, розвитку мережі тощо. 

На рівні управління мережею підгрупи елементів мережі контролюють одна одну та 

керують мережевими ресурсами. 

Рівень управління послугами відповідає за контрактні аспекти надання послуги. 

Саме на цьому рівні виконуються функції взаємодії з адміністраціями зв'язку, 

операторами, постачальниками обладнання та споживачами, а також встановлюється 

зв'язок з рівнем управління діяльністю. 

Рівень управління послугами, на відміну від інших рівнів, які безпосередньо 

пов'язані з технічними засобами мережі, пов'язаний із споживачами, приймає рішення 

щодо надання та припинення послуг, правильного планування, розрахунків тощо. 

Основним завданням рівня управління послугою є забезпечення якості послуги. 

На рівні управління діяльністю, як правило, визначаються завдання, пов'язані з 
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Мережні ресурси 

Рис. 1.1.  Модель управління телекомунікаціями 
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використанням мереж та наданням телекомунікаційних послуг в межах оператора 

зв'язку, і необхідна взаємодія виконується при укладанні угод з операторами. 

функціонування оператора зв'язку здійснюється на даному рівні управління, 

вирішуються фінансові і організаційні проблеми, відбувається взаємодія з іншими 

операторами [9,10,33]. 

Відповідно до класифікації функціональних областей управління (рекомендації 

M.3010, M.3200, M.3400 ITU), система управління повинна керувати конфігурацією 

мережі, обробкою помилок, продуктивністю (якістю), розрахунками та 

інформаційною безпекою (захист інформації). Найважливіші завдання, які необхідно 

вирішити на кожному рівні, наведені в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1  

Основні завдання, що вирішуються на різних рівнях управління телекомунікаціями 

Рівень управління  Основні завдання 

Управління 

конфігурацією 

Створення та розвиток мережі; 

Конфігурація мережі; 

Планування мережі та телекомунікаційні послуги; 

Створення бази даних та керування нею. 

Управління при 

відмовах 

Контроль в реальному часі стану мережі та її елементів; 

Виявлення несправностей та їх розташування; 

Повторне підключення; 

Швидке структурування мережі, вирішення проблем; 

Взаємодія зі споживачами. 

Управління 

робочими 

характеристиками 

(якістю) 

Збір та аналіз статистичних даних про мережі та їх елементи; 

Управління трафіком; 

Давати рекомендації щодо вдосконалення роботи телекомунікаційних 

мереж та вдосконалення та розширення спектру телекомунікаційних 

послуг; 

Аналіз роботи систем управління для вдосконалення методів управління 

телекомунікаційними мережами. 

 

Управління 

розрахунками 

Збір даних про надані (орендовані) телекомунікаційні системи та послуги; 

Розробка тарифів на засоби зв'язку та послуги, що надаються; 

Обмін інформацією щодо взаємних порівнянь. 

Управління 

захистом 

інформації 

(безпекою) 

Розробка заходів щодо гарантування конфіденційності даних та контролю 

за їх виконанням. 

Захист баз даних від несанкціонованого доступу; 

Повага до конфіденційності при наданні інформації; 

Захист цілісності даних. 

 

Застосовуючи принцип TMN, постачальники телекомунікаційних послуг 
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можуть досягати сумісності з комунікаційним обладнанням та іншими 

телекомунікаційними мережами. Така можливість досягається використанням 

стандартних інтерфейсів, які розглядають усі ресурси об'єктів управління, якими вони 

керують. Щоб забезпечити повноцінну реалізацію необхідних функцій управління, 

система TMN реалізована у вигляді функціональних блоків. Опис функцій для 

кожного блоку приведено в таблиці 1.2. Цей розподіл не є абсолютно необхідним, 

деякі функції можуть бути відсутніми, а також декілька функцій можуть бути 

об'єднані в одному блоці. Приведені описи функціональних блоків описують 

максимальний діапазон проблем, які необхідно вирішити в середовищі TMN та у його 

межах [68, 69, 70,146]. 

Об'єктно-орієнтований підхід використовується для представлення середовища 

TMN, передбаченого в управлінні взаємодії відкритих систем. Послуги та протоколи 

взаємодії відкритих систем (OSI) забезпечують підмножину інструментів управління, 

які можна розгорнути через мережу управління телекомунікаціями. У цьому випадку 

мають бути дані про телекомунікаційні мережі та послуги як сукупність сумісних 

систем [80]. 

 

Таблиця 1.2  
 

Опис функцій функціональних блоків управління 

 
Функціональний блок Опис функцій 

 OS - операційна 

система (система 

підтримки 

експлуатації) 

 Виконує функції операційної системи, включаючи поточні 

адміністративні дії та функції управління телекомунікаціями. 

Операційна система також може виконувати деякі функції 

посередника, Q-адаптера та робочої станції. 

MD - (Mediation 

Device) - проміжний 

пристрій, медіатор 

 Виконує проміжні функції між локальним інтерфейсом TMN 

та операційною системою. Така непряма функція може бути 

необхідною для представлення інформації, обсягу та 

функціональності об'єкта, як очікує операційна система. 

QA - Q-адаптер  

Розташовується на 

межі середовища TMN. 

 За допомогою адаптера Q ви можете керувати мережевими 

елементами (NE), які не мають інтерфейсу TMN, через середовище 

TMN. Насправді Q-адаптер - це перекладач команд та повідомлень 

між TMN та інтерфейсом, що не є TMN. Подібним чином може 

здійснюватися переклад між протоколом SNMP і протоколом CMIP. 

NE - (Network Element) 

- мережний елемент  

Може розташовуватися 

як на межі середовища 

Мережевий елемент містить інформацію, яка контролюється і 

управляється операційною системою. Для управління мережевим 

елементом із середовища TMN потрібен стандартний інтерфейс або 

адаптер Q. Мережевий елемент надає операційній системі дані про її 
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Функціональний блок Опис функцій 

TMN, так і за її межами функції в інформаційній структурі, тобто інформацію про її 

Управлінську інформаційну базу (MIB). Як функціональний пристрій, 

певний елемент мережі може мати власну операційну систему, Q-

адаптер або проксі. 

 WS – (Workstation) 

робоча станція  

Розташовується на 

межі середовища TMN. 

Цей функціональний блок виконує функції робочої станції, 

тобто. Перекладає дані між форматом TMN та форматом 

відображення споживчих даних. 

DCN – (Data communi-

cation Network) - 

мережа передачі даних 

 DCN є мережею передачі даних усередині TMN (рівні 1-3  від 

фізичного до мережного рівня ієрархії OSI). 

 

 

Далі опишемо модулі, що включає програмне забезпечення для центру 

управління мережами та послугами оператора зв'язку: 

- база даних управлінської інформації (MIB). MIB є найважливішим сховищем 

даних і містить довідкову інформацію про мережу: класи об'єктів, інформацію про 

конфігурацію мережі, детальну інформацію про об'єкти, дані про динаміку мережі, 

сигнали тривоги, статистику пристроїв, події в мережі та продуктивність; 

- функціональний модуль реєстрації, відповідальний за: обробку багатьох 

загальновизначених посилальних атрибутів для всіх об’єктів; зберігання даних 

глобального доступу; зберігання даних конфігурації об’єкта (розташування, рядки, 

ресурси тощо); реєстрацію та картографування мережі за допомогою графічного 

інтерфейсу, який показує мережу в цілому та окремо кожен елемент мережі, стан, 

місце розташування елементів мережі, обладнання тощо; 

- функціональний модуль для аналізу якості робочих параметрів, який обчислює 

статистику на основі даних мережі (значення трафіку та лічильника, пропускну 

здатність каналу, несправності в лініях та одиницях тощо). Статистика може бути 

розрахована на основі наявних даних та прогнозних даних. Цей модуль повинен 

виконувати такі функції: використовуватись як база даних для управління якістю 

мережі; розраховувати статистику трафіку та помилок; використовуватись  для 

виявлення вузьких місць та заторів; 

 

- функціональний статистичний модуль даних, який збирає дані з елементів 

мережі: комутаційних центрів, систем передачі та центрів управління мережею; 
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зберігає ці дані у MIB; виконує ініціювання зберігання даних для подальшої обробки, 

збору та зберігання даних через області управління; визначення окремих елементів 

мережі; дані MIB; 

- функціональний модуль для генерації повідомлень, призначених для надання 

повідомлень про лінійний трафік, помилки, трафік від елементів мережі, кінцеві 

повідомлення, повідомлення з графікою, повідомлення про мережеві події; реєструє 

тривожні ситуації в мережі; виконує роботу з оновлення даних на дисплеях, екранах 

тощо; 

- функціональний модуль сигналізації для спрацьовування сигналізації та 

виконання функцій управління мережею в режимі реального часу з використанням 

інформації про стан об'єкта; 

- функціональний блок для завантаження даних про події, який зберігає 

інформацію про всі типи подій та забезпечує доступ до інформаційної бази для 

обробки згідно з графіком технічної роботи або статистичного аналізу помилок 

мережі. 

Вище зазначені модулі забезпечують реалізацію адміністративних функцій у 

власній мережі та узагальнення і підготовку інформації, що надсилається до 

Національного центру управління. Національний центр управління отримує 

оброблені повідомлення про стан загальнодоступної мережі. 

Щодо ієрархічної структури системи управління, принципи TMN, 

застосовуються більш-менш в інших методах управління, наприклад таких, як 

CORBA, управління Інтернетом та ін. 

Аналіз існуючих достатньо різноманітних поглядів на майбутнє системи 

управління дозволяє виокремити кілька поглядів на її створення та розвиток. 

Прихильники CORBA наполягають на відмові від TMN і вважають, що саме 

CORBA може бути повноцінним управлінським рішенням. Інші кажуть, що майбутнє 

телекомунікацій пов’язане з Інтернетом, і тому необхідно переходити до прийнятих 

існуючих там адміністративних стандартів. Скоріше за все у майбутньому будуть 

використовуватися рішення, що інтегрують декілька підходів і забезпечують 

сумісність нових технологій із існуючими. 
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Зміни в технології ще не вплинули на доцільність логічної моделі TMN, яка має 

перевагу багаторівневої архітектури. Незважаючи на всі недоліки TMN, ця модель 

також широко використовується в багатьох ще досить існуючих системах управління. 

Ймовірно, що цей стандарт буде домінувати в транспортних мережах на рівні 

управління елементами. Однак модель OSI більше не відіграватиме важливої ролі в 

TMN. CORBA може бути хорошим рішенням для рівнів обслуговування та 

управління діяльністю, які, на відміну від нижчих рівнів, ще не впроваджені. На 

сьогодні SNMP вже домінує в управлінні мережею передачі даних. 

Тому можна зробити висновок, що співіснування різних методів управління 

мережею неминуче, і звідси витікає висновок, що найважливішим завданням для 

розробки систем управління є забезпечення взаємодії та сумісності. 

Принципи організації систем управління телекомунікаційними мережами 

України в цілому та окремими телекомунікаційними мережами виглядають 

наступним чином: 

- централізація управління з можливістю децентралізації функцій управління; 

- багаторівнева, ієрархічна побудова; 

- інтегрований підхід до вирішення проблеми управління телекомунікаційними 

мережами у спільній зоні; 

- створення гнучкої архітектури на основі методу відкритих систем, який надає 

можливість переконфігурації та розширення адміністративних функцій; 

- забезпечення високого рівня автоматизації в процесі управління та швидке 

використання новітніх інформаційних технологій; 

- використання єдиної стандартної системи для технологій, інформації та 

програмного забезпечення на основі рекомендацій МСЕ, стандартів ETSI, ISO, 

національних стандартів та галузевих стандартів. 

Головним принципом системи управління має бути поєднання 

централізованого управління та надання послуг операторами телекомунікаційних 

мереж в Україні, які є повністю незалежними в управлінні телекомунікаційними 

мережами та послугами в умовах повсякденності на їх ліцензованій території. Всі 

поточні операції та керування всіма екстреними телекомунікаційними ресурсами 
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повинні здійснювати Центральні органи уряду. 

Враховуючи, що автоматизована система управління телекомунікаційною 

мережею забезпечує ефективне використання всіх мережевих ресурсів та повинна 

поліпшити якість послуг, це все можна досягти завдяки наступним пунктам: 

- точному підбору та оптимізації структури управління; 

- створенню функціональних моделей для керованих процесів та умов для 

високого рівня управління автоматизацією; 

- розробкою та використанням технологій для підвищення точності а також 

перевірки систем управління та ефективності підсистеми; 

- синтезом оптимальних технічних рішень для окремих блоків управління. 

Система управління повинна бути ієрархічною системою організаційно-

технічного типу, що забезпечує централізоване, а інколи децентралізоване управління 

телекомунікаційними ресурсами. Окремою системою управління 

телекомунікаційними мережами повинна бути структура, розповсюджена по всій 

країні [8,10,11,14,19]. 

Управління телекомунікаційними мережами повинно відбуватися в режимі 

реального часу за допомогою сучасних засобів та систем автоматизації. 

Розробка систем управління різними типами телекомунікаційних мереж, 

створених у країні, повинна координуватися, зберігаючи при цьому здатність 

керувати цими мережами з боку Національного центру управління 

телекомунікаційними мережами в Україні. 

Слід забезпечити можливість взаємодії між українською системою управління 

телекомунікаціями та країнами - членами РСЗ а також іншими країнами світового 

співтовариства. 

Система управління повинна використовувати чіткі критерії для оцінки якості 

та ефективності телекомунікаційних послуг для різних телекомунікаційних мереж. 

Інформаційна база на основі унікальної системи класифікації та кодування 

обладнання управління телекомунікаційними мережами створюється для 

забезпечення функціонування системи управління. 
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Система управління повинна бути створена орієнтуючись на нові інформаційні 

технології, на комп’ютерні мережі з розподіленою обробкою інформації враховуючи 

міжнародні рекомендації про принципи управління телекомунікаційними мережами. 

Система управління повинна мати достатній обсяг оперативно-технічних 

ресурсів для відновлення функціонування основного телекомунікаційного обладнання 

та функціонування системи управління телекомунікаційними мережами по всій 

Україні. 

Для поліпшення якості управління потрібно встановити пріоритетні завдання, 

пов'язані з підвищенням якості систем управління та пристроїв, наступним чином: 

- моделювання  робочого  процесу для операторів зв'язку з урахуванням 

динаміки та взаємозв’язків між процесом та його компонентами; 

-оптимізація системи управління мережею з урахуванням багатьох 

функціональних критеріїв; 

-створення систем управління, які швидко реагують на непередбачені зміни в 

структурі та параметрах; 

-створення ефективних каналів для передачі управлінської інформації; 

-підвищення точності систем управління та обладнання та оцінки ефективності 

їх роботи. 

 

1.3 Особливості управління послугами телекомунікацій 

 

 Кінцевим продуктом оператора зв'язку є послуга телекомунікацій. Послуги 

телекомунікацій класифікуються як основні, додаткові та інші послуги, що було 

прийнято Світовою організацією торгівлі WTO (World Trade Organization). 

Клас основних послуг включає: 

• голосовий телефонний зв’язок (телефонний зв’язок – місцевий, міжміський, 

міжнародний) через стаціонарні телекомунікаційні мережі, у тому числі – довідкову 

службу, телефонний зв’язок та зв’язок із аварійними службами (пожежна, поліція, 

швидка допомога, забезпечення зв’язку  аварійно-рятувальних служб тощо); 

• телеграфний зв’язок та телексний зв’язок; 
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• передача даних; 

• факс; 

• надання ліній, каналів і маршрутів для передачі інформації за контрактом. 

Додаткові послуги включають: 

• електронна пошта (додаткова послуга передачі даних); 

• голосове повідомлення (додаткова послуга голосової телефонії); 

• доступ до баз даних у діалоговому режимі, обробка і зберігання даних; 

• перетворення коду та протоколу. 

Інші послуги - це голосова телефонія, передача даних тощо через мобільні 

мережі, включаючи мобільні мережі, канали, супутники; радіо та інші 

телекомунікаційні послуги. 

На сьогодні надання (конфігурація) більшості телекомунікаційних послуг 

вимагає використання та участі багатьох елементів мережі (комутаторів, 

мультиплексорів тощо), а різні елементи мережі можуть належати чи 

експлуатуватися різними операторами зв'язку. У цьому випадку надання послуг може 

відбуватися за участю кількох операторів, які спілкуються між собою, і кожен 

виконує свою функцію у спільному наданні послуг для кінцевого споживача. 

Прикладами можуть бути міжміські дзвінки, міжнародні телефонні послуги або 

роумінг мобільних абонентів. Існує проблема з обробкою взаємодії, підключення та 

налаштування спільно розподіленої служби. 

При розподілі декількох послуг виникає адміністративна проблема, при якій 

послугу можна розділити на взаємопов’язані фрагменти (операції) і кожен фрагмент 

можна переглянути окремо з урахуванням взаємозв’язку. 

Діяльність оператора телекомунікацій включає процеси надання послуг, і 

важко розглянути можливість управління цими процесами без урахування їх 

належності. 

За конкурентних умов операторів зв'язку сьогодні кожен із них має мотивацію 

налаштувати нову послугу, яку споживач замовляє, та забезпечити її високу якістю. 

Це одна з передумов успішної прибуткової діяльності і реалізація цієї умови 

досягається за рахунок автоматизації процесу управління послугами (від прийому 
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запитів на обслуговування до перевірки надходження коштів), таким чином 

зменшуючи частку ручної праці та усунення людського фактора. Слід також 

зазначити, що автоматизація процесу створення послуги, яка є загальнодоступною, 

зменшує її витрати, що створює умови для збільшення прибутку оператора зв'язку 

[17]. 

У рамках цієї роботи немає різниці у визначенні телекомунікаційних компаній, 

тих, хто експлуатує технічне обладнання та надає телекомунікаційні послуги, або тих, 

хто використовує лише технічні засоби для надання послуг, в будь-якому випадку 

вони називаються операторами телекомунікацій. Ця тенденція у визначеннях існує 

сьогодні в рамках МСЕ. Однак слід зазначити, що для цієї другої категорії часто 

використовується визначення постачальника послуг. 

Важливо, що в сучасних телекомунікаційних технологіях оператор може 

створювати велику кількість нових телекомунікаційних послуг без апаратного 

розширення, а програмуючи лише функції системи управління. 

Інтелектуальна мережа – це нова концептуальна структура, яка дає операторам 

можливість гнучко вводити нові послуги та швидко керувати ними, якщо учасники 

мережі цього бажають. Дана можливість заснована на основній ідеї визначення 

основних функцій, необхідних для запуску служб у різних мережевих 

компонентах[9,11]. 

Концепція інтелектуальної мережі базується на ідеї виділення додаткових 

функцій для управління послугами та управління з'єднаннями. В інтелектуальних 

мережах функції цих типів виконуються різними технічними способами згідно з чітко 

визначеними правилами взаємної взаємодії. Завдяки такому розподілу можна 

впроваджувати нові послуги в мережі не змінюючи роботи мережевих вузлів. У цьому 

випадку логіка обслуговування у вигляді програмного забезпечення вільно 

розміщується у фізичних вузлах мережі. 

Головним принципом інтелектуальної мережі є поділ функцій транспорту та 

надання послуг, її розвиток визначає зростаючі вимоги до управління мережею та 

послугами. Особливо через підвищені вимоги до послуг, які вони надають, 

змінюються вимоги до управління. Загальні вимоги до послуг інтелектуальної мережі 
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полягають у забезпеченні наступних функцій та характеристик: 

• доступ до послуг через інтерфейс для пересічного споживача мережі; 

• доступ до послуг, доступних у багатьох мережах; 

• покращена взаємодія служби; 

• можливість активувати послугу дзвінка через основний дзвінок або через 

певний час; 

• покращений контроль доступу до послуг; 

• спрощення процедур визначення та надання послуг; 

• підтримка послуг, що використовуються в декількох мережах; 

• реєстрація мережевих послуг (моніторинг послуг, тестування, виставлення 

рахунків тощо); 

• контроль взаємодії між різними дзвінками одних і тих же служб. 

Слід зауважити, що "мова" автоматичного управління послугами  відрізняється 

від суто технічної мови, що зазвичай використовується при розробці та впровадженні 

автоматизованих систем управління телекомунікаційними мережами. У сфері 

управління послугами ключовими термінами є економічні та правові аспекти 

діяльності оператора телекомунікацій: надання послуг, вартість послуг, якість послуг, 

зобов'язання щодо надання послуг певної якості та ін. В свою чергу потрібні зміни 

при визначенні суб’єктів, об’єктів і процедур управління. 

 

1. 4  Оперативно-технічне управління в умовах надзвичайних ситуацій 

 

Головною особливістю роботи системи оперативно-технічного управління 

телекомунікаційними мережами в надзвичайній ситуації є те, що надзвичайна 

ситуація виникає раптово. Тобто коли зненацька відбувається така ситуація, то 

вказані завдання системи управління не відповідають стаціонарному режиму роботи 

системи управління телекомунікаційними мережами та її експлуатації в звичайних 

умовах. Система управління повинна вжити відповідних контрзаходів якомога 

швидше, але стандартна процедура з кількох причин не дозволяє цього зробити 

[1,27,29]. 
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Функція систем управління телекомунікаційними мережами в надзвичайних 

ситуаціях має ряд характеристик порівняно з тим, як системи управління працюють у 

повсякденних умовах (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3  

Характеристики систем управління  

телекомунікаційними мережами, їх порівняння 

 

Системи управління в повсякденних умовах Системи управління в умовах надзвичайних 

ситуацій 

Постійний режим роботи Різні режими роботи 

Визначено структуру функцій та чіткий 

розподіл протягом тривалого періоду 

 

Відсутність чітко визначеної структури та 

чіткого розподілу функцій протягом тривалого 

періоду часу, гнучкості, агресивності 

Вузька функціональна спрямованість Широка і часто непередбачена сфера дії 

Регульований інформаційний потік 

 

Залежність потоку інформації від поточної 

ситуації 

Детальна інформація Недостовірна інформація 

Надлишкова інформація Недостатня інформація 

Низький ступінь змін Високий ступінь змін 

Передбачуваність ситуацій Непередбачуваність ситуації 

Принцип сили та відповідальності підрозділу Поєднання принципів однобічності та розподілу 

повноважень та відповідальності 

Перевага полягає головним чином у цілях 

забезпечення якості надання послуг та 

критеріях функціонування телекомунікаційних 

мереж. 

Цілі - оперативність, результативність у 

ліквідації причин надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків; 

Критерії - мінімізувати час на досягнення цілей, 

мінімальні втрати в надзвичайних ситуаціях 

 

Функціональна структура системи управління надзвичайними ситуаціями 

телекомунікаційної мережі повинна охоплювати цілий ряд надзвичайних ситуацій, 

включаючи етапи передбачення, запобігання та підготовки аварійних операцій та 
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усунення їх наслідків. 

Система управління телекомунікаційною мережею повинна мати можливість 

функціонувати наступними чотирма способами: 

- режим повсякденної діяльності (стаціонарна робота); 

- режим підвищеної готовності (активна підготовка та здійснення 

профілактичних заходів); 

- надзвичайний режим (надзвичайні заходи); 

- післянадзвичайний (ліквідація довгострокових наслідків надзвичайних 

ситуацій). 

Режим повсякденної діяльності характеризується відсутністю інформації про 

очевидні ознаки надзвичайної загрози. Завданнями системи управління в 

повсякденних умовах є планування на випадок надзвичайних ситуацій, основною 

метою якого є збір даних для прогнозування можливого розвитку надзвичайних 

ситуацій та контролю їх наслідків, виявлення телекомунікаційних ресурсів, 

необхідних для ліквідації цих надзвичайних ситуацій, та складання спеціальних 

прогнозів для ефективного задоволення очікувань, облік усіх активів та обладнання в 

телекомунікаційних мережах тощо. Таким чином визначаються та впроваджуються 

нормативні, законодавчі та інші механізми для зменшення ризику та збитків від 

надзвичайних ситуацій. 

Система управління надзвичайними ситуаціями для телекомунікаційних мереж 

використовує методи, які розпізнають ризик надзвичайних ситуацій ї особливості 

розвитку та дозволяють швидко реагувати на зміни в аварійних інформаційних 

структурах телекомунікацій. 

З цією метою система управління повинна мати інформацію про стан 

телекомунікаційних мереж, наявність пристроїв та інших ресурсів, мати можливість 

попереджувально планувати тенденції поточної ситуації та планувати ресурси, 

необхідні для поліпшення, стабілізації та зменшення тяжкості порушень систем, 

ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Головною перешкодою для функціонування системи управління з метою 

уникнення можливих негативних наслідків часто стає відсутність необхідної 
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інформації. У багатьох випадках це відбувається через несвоєчасну доставку даних, 

таку що не дає можливості використання необхідних ресурсів для взаємопов’язаних 

телекомунікаційних мереж від різних операторів. 

Багато прикладів у країні та за кордоном показують, що доступності надійної та 

чіткої інформації від операторів часто недостатньо, щоб негайно реагувати на 

ситуацію, вживати швидких та ефективних дій, виражених у відповідних 

стратегічних та тактичних рішеннях. 

В надзвичайних ситуаціях система управління повинна працювати швидко і в 

режимі реального часу. В надзвичайних ситуаціях завдання повинні зважуватися 

швидко і безперервно протягом обмеженого періоду часу. У разі надзвичайної 

ситуації в телекомунікаційних мережах можуть виникнути проблеми, коли пропускна 

здатність цих мереж може значно перевищити можливості телекомунікаційних 

мереж, що експлуатуються в повсякденній роботі. 

У складних та змінних умовах сьогодення структура системи управління в 

умовах надзвичайних ситуацій повинна спочатку бути гнучкою та пристосованою. У 

цьому випадку, на відміну від функцій, завдань та методів управління в звичайних 

умовах, організаційні механізми систем управління телекомунікаційними мережами 

повинні бути адаптовані в надзвичайних ситуаціях для виявлення нових проблем у 

мережах та прийняття оперативних рішень, а також для моніторингу існуючих рішень 

та їх негайного виконання. Система управління повинна забезпечувати можливість 

максимальної концентрації ресурсів у всіх телекомунікаційних мережах та 

поєднувати інформацію, а також організаційні та технічні резерви, щоб усунути 

екстремальну ситуацію, що склалася, причому в найкоротші терміни. 

В надзвичайних ситуаціях слід розділити два, здавалося б, виключні принципи: 

єдиноначальності (відповідальність та повноваження разом) та розподілених 

відповідальності та повноважень, що забезпечує координацію і  консультації, а також 

створює умови для вирішення конфліктів та розбіжностей, що можуть виникнути. 
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1.4.1 Ефективне управління в надзвичайних ситуаціях 

 

Коли очікується надзвичайна ситуація та коли вона виникає, слід переконатись, 

що: 

 вдається організувати роботу щодо взаємодії між потерпілими та 

рятувальними службами для відновлення операторів зв'язку під час надзвичайних 

ситуацій; 

 забезпечено керування створенням у зоні потенційної надзвичайної ситуації 

окремої телекомунікаційної мережі та підтримування  її «зв’язок» з вузлами та 

станціями основної мережі (зональної мережі) за допомогою мобільних засобів 

зв'язку; 

 контролюється хід реконструкції зруйнованої фіксованої мережі за допомогою 

мобільного контейнерного телекомунікаційного зв'язку та, якщо можливо, 

стаціонарного технічного телекомунікаційного зв'язку;  

 проводиться уточнення переліку обладнання, кабельної продукції, 

будівельних та інших матеріалів, необхідних для відновлення телекомунікаційних 

систем та контролю за їх доставкою в аварійній зоні. 

Ефективне управління заходами у зв'язку з використанням мобільних технічних 

засобів зв'язку для заміни зруйнованих вузлів (станцій) у фіксованій мережі 

здійснюється наступним чином: 

- технічним обслуговуванням; 

- збором даних; 

- ремонтом; 

- перевіркою технічного стану; 

- впровадженням в експлуатацію; 

- збереженням; 

- використанням за призначенням; 

- виконанням бюджету, 

- матеріальним забезпеченням. 
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Найважливіші заходи при ефективному управлінні стосуються придбання, 

розміщення і тривалого зберігання технічного обладнання, введення в експлуатацію 

та роботи в надзвичайних ситуаціях. 

Під час надзвичайного стану всі засоби та телекомунікаційні мережі, незалежно 

від їх активів, використовуються для забезпечення швидкої та організованої 

мобілізації щоб задовольнити потреби держави у обороні та безпеці.  

Керуючи ліквідацією надзвичайної ситуації звітують перед Кабінетом Міністрів 

України (структурами влади з питань комунікації та комп’ютеризації в Україні), що 

підпорядковується НЦУ, який забезпечує пряму взаємодію з центром управління в 

мережі оператора і, отже, оперативне управління ресурсами в цих мережах. 

Центральне управління телекомунікаційними мережами в надзвичайних ситуаціях 

має забезпечити ефективне використання заздалегідь визначеної обмеженої кількості 

ресурсів та частот. 

 Перетворення системи управління телекомунікаційною мережею у режим 

централізованого управління відбувається у випадках, передбачених чинними 

законодавчими  положеннями, у порядку,  передбаченому відповідним положенням. 

Залежно від масштабів надзвичайних ситуацій може бути запроваджений 

централізований режим управління для окремих фрагментів системи управління 

телекомунікаційною мережею. 

 

1.4.2 Пріоритетне використання та припинення діяльності мереж і засобів 

телекомунікацій у разі надзвичайних ситуацій 

 

У разі стихійних лих, карантинів та інших надзвичайних ситуацій природного 

та штучного характеру, передбачених українським законодавством, система 

управління має право на пріоритетне використання, і в свою чергу також припинення 

діяльності мереж та засобів телекомунікацій [38-40,89]. 

Пріоритетне використання телекомунікаційних мереж та засобів 

телекомунікацій у надзвичайних ситуаціях означає пріоритетне використання 

телекомунікаційних мереж та засобів телекомунікацій у зоні надзвичайних ситуацій 

для державного управління, оборони та безпеки а також забезпечення діяльності 
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постійних державних установ, спеціально призначених для захисту населення та 

районів від надзвичайних ситуацій.  

Часткове або повне обмеження роботи мереж у надзвичайних ситуаціях 

називається припиненням діяльності мереж і засобів телекомунікацій. Рішення про 

припинення діяльності в телекомунікаційних мережах і засобах телекомунікацій у 

разі надзвичайної ситуації приймається у випадках, коли гарантовано 

задовольняються потреби державного управління, оборони та безпеки, а постійні 

затверджені державні органи спеціально розроблені для захисту населення та районів 

від надзвичайних ситуацій діють на всіх рівнях.  

Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

забезпечує: 

- відсутність запасних потужностей у лініях та телекомунікаційних мережах; 

- необхідність обмеження надання телекомунікаційних послуг категоріями 

споживачів, які не мають пріоритетів для надання екстрених послуг; 

- необхідність обмеження кількості споживачів, щоб уникнути перевантажень в 

телекомунікаційних мережах; 

- необхідність забезпечення електромагнітної сумісності під час роботи 

електронного обладнання в зоні надзвичайних ситуацій. 

Рішення щодо пріоритетного використання і припинення роботи 

телекомунікаційних мереж та аварійного обладнання приймає Державна служба 

зв'язку у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, 

Міністерством з надзвичайних ситуацій та управління надзвичайними ситуаціями, 

Службою безпеки України та іншими органами виконавчої влади відповідальними за 

мережі та телекомунікаційні системи. 

Рішення щодо першочергового використання та припинення діяльності 

телекомунікаційних мереж і об'єктів в надзвичайних ситуаціях приймаються 

Державною службою зв'язку на основі аналізу стану телекомунікаційних мереж та 

об'єктів у районі, що постраждав від дестабілізації природних чи штучних факторів, 

надзвичайних ситуацій та обґрунтованих пропозицій координуючих органів єдиної 

державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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Для пріоритетного використання телекомунікаційних мереж та засобів у 

надзвичайних ситуаціях оператори зв'язку повинні забезпечити наступне: 

- лінії зв'язку, виділені канали зв'язку; 

- абонентську ємність стаціонарних телекомунікаційних мереж; 

- ємність абонентів для мобільних мереж, мобільного телефонного зв'язку, 

сигнального зв'язку тощо; 

- доступ до мереж передачі даних та телематичних послуг; 

- радіоканали, що використовуються в надзвичайній зоні; 

- мобільні термінали (із виконанням відповідних контрактів з операторами). 

Телекомунікаційні мережі та обладнання надаються головним чином на 

прохання Урядової служби зв’язку та інформації при Президентові України для 

забезпечення зв’язку між Державним урядом України та службою порятунку. 

Рішення щодо пріоритетного використання та ліквідації мереж і 

телекомунікацій у надзвичайних ситуаціях не повинні призводити до порушення 

управління технічними виробничими процесами, що може призвести до інших 

надзвичайних ситуацій.Приймаючи рішення про закриття або обмеження мереж та 

засобів для оператора зв'язку в надзвичайних ситуаціях, повинен бути визначений 

термін дії цього рішення. Якщо не вдається повністю відновити зв'язок протягом 

зазначеного періоду, вирішується питання щодо продовження терміну обмеження чи 

припинення роботи  телекомунікаційних систем та засобів. 

Рішення щодо пріоритетного використання та припинення роботи мереж та 

засобів є обов'язковими до виконання для операторів зв'язку в надзвичайних 

ситуаціях та приймаються наказом, що доставляються операторам зв'язку в зону 

надзвичайних ситуацій. 

Через НЦУ відбувається управління телекомунікаційними мережами в 

надзвичайних ситуаціях. Для того, щоб забезпечити функціонування 

телекомунікаційних мереж в надзвичайних ситуаціях, повинні бути розроблені та 

затверджені в установленому порядку правила та необхідні нормативні документи, 

які є обов’язковими для всіх операторів мереж загального користування всіх форм 

власності. 



45 

 

1.5 Структура системи управління телекомунікаційними мережами  

 

Загальна структура системи управління телекомунікаційними мережами (СУ 

ТМ) наведена на рис.1.2., де вказано, що функції загального керування 

телекомунікаційними мережами здійснює Національний центр управління 

(центральна установа системи управління телекомунікаційними мережами 

України)[52-54]. 

 

 

Рис. 1.2.  Загальна структура СУ ТМ 

 

СУ окремим видом ТМ зазвичай має ієрархічну структуру, розміщену на 
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території країни, та може включати від двох до чотирьох взаємозв’язаних рівнів 

управління (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3.  Вертикальна структура системи управління 

 

Кількість рівнів та визначений зміст функцій центрів керування на всіх рівнях 

залежать від усіх чинників, особливо таких як: технології визначеної мережі, від 

величини мережі конкретного оператора та ін.  

На першому рівні знаходиться центр управління (ЦУ) оператора 

телекомунікацій, мережа якого покриває всю територію країни (оператор ON). 

Телекомунікаційних операторів ON зазвичай буває декілька (наприклад, оператори 

мобільного зв’язку) та отже може знаходитись кілька ЦУ. На цьому рівні міститься 

національний центр оперативно-технічного управління. ЦУ та Національний центр 

управління взаємодіють один з одним, також з міжнародним центром управління 

мережними телекомунікаціями INMC, з центрами керування операторів 



47 

телекомунікацій  інших країн  та з ЦУ нижчого рівня. 

 Другий рівень - рівень розміщення регіональних центрів управління (РЦУ), що 

в рамках своєї відповідальності та компетенцій врегульовують питання  керування 

мережею (мережами) телекомунікацій на території відповідного регіону (під регіоном 

мається на увазі одна область чи кілька областей). Оператор регіонального рівня ОR 

(мережі цього оператора покривають територію лише конкретного регіону) має 

головним центром управління в межах його мережі або мереж - регіональний центр 

управління. РЦУ діють між собою, з ЦУ вищого та нижчого рівнів, також мають 

змогу взаємодіяти із INMC та з ЦУ операторів СНД.  

На третьому рівні розміщені локальні (місцеві) пункти управління (ЛПУ), що в 

рамках своєї відповідальності та компетенцій врегульовують питання керування 

місцевою мережею або мережами телекомунікацій на відповідній території (міській 

або сільській. Оператор місцевого рівня ОL (мережа якого покриває територію 

лише деякої місцевості) має головним ЦУ в межах його мережі або мереж - 

локальні (місцеві) пункти управління. Локальні (місцеві) станції управління 

взаємодіють з ЦУ вищого рівня, виконують одночасно взаємодію з елементами 

мереж NE та забезпечують керування ними. Локальні (місцеві) станції управління 

є головним джерелом повідомлень про стан об'єктів управління та виконавцем 

команд керування телекомунікаційними мережами від регіональних ЦУ, ЦУ та 

Національного центру управління. Локальні (місцеві) станції управління, як 

правило, співдіють один з одним через регіональні ЦУ. На четвертому рівні 

розміщуються об’єкти керування – елементи мереж.  

Системи управління різними телекомунікаційними мережами окремої відомчої 

належності та форм власності повинні гарантувати безперервну готовність та 

надійність своїх мереж, а в інтересах державного керування та національної безпеки 

мають мати можливість керувати з Національного центру управління [38]. 

Високонадійна інформаційна мережа повинна бути створена для обміну 

інформацією між ЦУ, така інформаційна мережа гарантує усі види службово-

технологічного зв'язку та дотримання вимог щодо безпеки інформації, що 
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поширюється в системі, а також тієї, що накопичується та обробляється у пристроях 

автоматизації [43,44]. 

 

1.6 Узагальнена функціональна модель Національного центру управління 

  

Національний центр управління виконує функції із загального керування 

телекомунікаційними мережами країни та забезпечує ефективне роботу цих функцій 

для задоволення потреб користувачів. 

Національний центр управління повинен гарантувати: 

- врегулювання організаційно-технічних питань, пов’язаних з керуванням 

телекомунікаційними мережами України у нормальних умовах та в умовах 

надзвичайних ситуацій; 

- втілення разом із Адміністрацією зв'язку України погодженої технічної 

політики у галузі розвитку мереж та здійснення нагляду за її реалізацією; 

- погодження та координування дій операторів телекомунікацій щодо 

керування мережами при участі різних операторів; 

- централізоване застосування всього устаткування телекомунікацій в 

надзвичайних ситуаціях. 

Національний ЦУ повинен врегульовувати організаційно-технічні питання, які 

відносяться до управління телекомунікаційними мережами, тобто: 

- застосовувати не зайнятий канальний ресурс однієї з мереж в інтересах 

формування іншої (оренда каналів, трактів); 

- застосовувати канальний ресурс однієї з мереж для підвищення надійності 

іншої (збільшення обхідних резервних шляхів); 

- застосовувати загальний канальний ресурс мереж в умовах надзвичайних 

ситуацій; 

- забезпечувати загальне або взаємо погоджене керування мережами; 

- визначати загально технічне обслуговування та експлуатацію у відповідності 

до умов договору про взаємодію; 
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- забезпечувати обробку та збір статистичних даних, визначення якості роботи 

мереж та систем керування різних операторів для створення пропозицій щодо їх 

удосконалювання та розвитку; 

- регулювати та координувати дії операторів з питань керування мережами 

телекомунікацій при звернені різних операторів; 

- здійснювати сурове централізоване управління використанням всього 

телекомунікаційного обладнання  України в надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечити взаємодію з органами керування телекомунікаційних мереж  країн 

РСЗ та інших країн світу. 

Узагальнена модель управління телекомунікаційною мережею з Національного 

ЦУ наведена на рис. 1.4. 

Список функцій у кожній із п'ятьох сфер керування, що повинен виконувати 

Національний центр управління, приведено у табл. 1.4. 

 

 

 

Рис. 1.4.  Узагальнена функціональна модель керування мережами з Національного 

центру управління 
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Таблиця 1.4. 

Функції Національного центру управління 

 

Галузь 

управління 

Функції, які здійснює Національний центр управління 

Управління при 

відмовах  

 

- нагляд за станом мереж і їх переобладнання в залежності від 

обставин в нормальних умовах та в умовах надзвичайних 

ситуацій; 

- збір оперативних даних про стан функціонування різних 

телекомунікаційних мереж та їх поточний стан; 

- координація дій телекомунікаційних мереж під час 

встановлення нових звязків, виявлення перевантажень в різних 

мережах, виконання профілактичних робіт; 

- створення екстрених зв'язків в оперативній обстановці в різних 

ситуаціях; 

- керування перебудуванням та відновленням мереж в аварійних 

ситуаціях, які пов'язані із порушенням зв'язку в інтересах 

керівництва країною та спеціальних споживачів; 

- введення системи обмежень та пріоритету обслуговування 

абонентів окремих операторів телекомунікацій у випадках 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

- швидка взаємодія з ЦУ мережами спеціальних споживачів. 

Управління  

конфігурацією 

- облік устаткування телекомунікаційних мереж України; 

- встановлення етапів розвитку телекомунікаційних мереж; 

- контроль формування та розвитку телекомунікаційних мереж, 

що знаходяться у власності  різних операторів; 

- повсякчасне планування використанням ресурсів мереж, які в 

інтересах спеціальних мереж надаються різними операторами; 

- підготовка та організація здійснення заходів щодо усунення 

виявлених розбіжностей від встановлених норм режимів 

функціонування; 

- планування та регулювання виконання ремонтно-

налагоджувальних робіт в мережі при участі різних операторів; 

- планування, виконання та координація заходів, які пов’язані  із 

підготовкою телекомунікаційних мереж та об'єктів 

телекомунікацій до роботи в надзвичайних ситуаціях; 

- розроблення заходів та здійснення тренувань відповідно до 
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Галузь 

управління 

Функції, які здійснює Національний центр управління 

мобілізаційних та інших планів ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- розробка регламентуючих документів з організації взаємодії 

операторів телекомунікацій, мережами яких здійснюється 

керування із Національного ЦУ. 

Управління 

якістю  

(робочими 

характеристика

ми) 

- збір та обробка статистичних даних, визначення якості роботи 

мереж та систем управління окремих операторів 

телекомунікацій для прийняття рішень з керування їх мережами; 

- керування трафіком; 

- визначення вимог щодо технічного обслуговування та 

експлуатації мереж; 

- нагляд за дотриманням правил технічної експлуатації пристроїв 

телекомунікацій й відповідністю телекомунікаційного 

обладнання та СУ, що запроваджуються в мережах, до 

міжнародних, національних та галузевих стандартів; 

- узгодження робіт з вдосконалення мереж, засобів керування 

мережами окремих операторів та СУ в цілому. 

Управління 

розрахунками 

- створення та узгодження з операторами телекомунікацій 

документації, що визначає правила та порядок обліку надання чи 

оренди засобів та послуг телекомунікацій; 

- погодження питань, які пов'язані із взаєморозрахунками 

операторів телекомунікацій. 

Управління 

безпекою  

- опис заходів для забезпечення конфіденційності інформації в 

СУ мережами телекомунікацій;  

- погодження їх з операторами телекомунікацій;  

- контроль за їх дотриманням. 

 

 

 

1.7 Структура Національного центру управління 

 

Національний центр управління керує гетерогенними складовими 

телекомунікаційних мереж, що побудовані на базі різних технологій, обладнанні та 

різному програмному забезпеченні. Це обов’язково треба враховувати при визначенні 
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структури Національного центру управління. Необхідно, щоб кожна окрема служба 

працювала зі своїм обсягом інформації в загальній базі даних, яка потрібна 

менеджеру окремої служби для вирішення завдань управління. Це призведе до 

зменшення об’єму інформації, яка циркулює між службами Національного центру 

управління, та дозволить виконати роботу Національного центру управління 

найефективніше. Приблизний склад служб, які входять до Національного центру 

управління та їх завдання, наведені в табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 

Основні завдання служб Національного центру управління 
 

Назва служби 

Національного 

центру управління 

 

Основні завдання служби 

Служба управління 

конфігурацією (до її 

складу може входити 

група планування та 

розвитку мереж) 

- Побудова топологічної карти мереж, а саме 

відображення реальних зв'язків між елементами мережі, 

зміна зв'язків між елементами мережі і створення 

оновлених фізичних або логічних каналів, зміна таблиць 

комутації та маршрутизації; 

- контроль та керування станом та функціонуванням 

мережних елементів; 

- забезпечення введення в експлуатацію обладнання, що 

включає організацію проведення необхідних перемикань 

та змін структури мережі; 

- планування розвитку мережі та ін. 

 

Служба управління 

усуненням відмов 

(оперативне 

управління) 

- Виявлення, визначення та усунення наслідків збоїв та 

відмов у роботі мережі; 

- збір даних про функціонування різних мереж; 

- аварійна сигналізація; 

- тестування обладнання та елементів мереж; 

- координація взаємодії окремих мереж різних 

операторів; 

- організація термінового зв’язку в різних ситуаціях; 

- оперативна взаємодія з центром управління різних 

мереж тощо. 

 

Служба управління 

якістю 

- Оцінка якості роботи мережі на підставі накопиченої 

статистичної інформації: 
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Назва служби 

Національного 

центру управління 

 

Основні завдання служби 

а) пропускна здатність реальних та віртуальних каналів 

зв'язку; часу реакції мережі; 

б) інтенсивність трафіку в окремих сегментах та каналах 

мережі; 

в) коефіцієнт готовності мережі; 

г) можливість викривлення даних при їх передачі через 

мережу; 

- аналіз продуктивності та надійності мережі для 

оперативного керування мережею чи планування розвитку 

мережі; 

- координація робіт з удосконалювання мереж, засобів 

керування телекомунікаційними мережами; 

- створення пропозицій з розвитку та удосконалення 

засобів телекомунікацій, СУ телекомунікаційними 

мережами. 

 

Служба управління 

розрахунками 

- збір та облік даних про послуги, що надаються 

мережею споживачам; 

- збір і аналіз даних про кількість простоїв та їх причини, 

та ін, необхідних для ведення взаєморозрахунків; 

- забезпечення засобів для збору розрахункових записів; 

- визначення параметрів рахунків за надані послуги.  

 

Служба управління 

безпекою та захистом 

інформації 

- Керування доступом до ресурсів мереж (даних та 

обладнання); 

- визначення заходів для забезпечення конфіденційності  

інформації в системі управління телекомунікаційними 

мережами; 

- узгодження цих заходів з операторами 

телекомунікацій; 

- нагляд за їх дотриманням.  

Служба управління 

первинною мережею 

Виконання функцій з керування первинною мережею з 

цілю ефективного функціонування.  

Служба управління 

мережами телевізійного 

зв'язку і радіомовлення 

Контроль виконання необхідних функцій з управління 

мережами телевізійного зв'язку й радіомовлення з цілю  

їх функціонування. 

Служба управління 

мережами рухомого 

зв'язку (наземного та 

супутникового) 

Виконання необхідних функцій з керування мережами 

рухомого зв'язку (наземного чи супутникового) з цілю 

ефективного їх  функціонування 
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Назва служби 

Національного 

центру управління 

 

Основні завдання служби 

Служба управління 

телефонними мережами 

загального 

користування 

Виконання необхідних функцій з керування 

телефонними мережами загального користування 

Служба управління 

Інтернет 

Виконання необхідних функцій з керування українським 

сегментом Інтернет 

Служба управління 

спеціальними 

мережами 

Виконання необхідних функцій з керування 

спеціальними мережами 

Служба управління 

мережами 

документального 

електрозв'язку 

Виконання необхідних функцій з керування мережами 

документального електрозв'язку 

Служба управління 

мережами звукового 

дротового мовлення 

Виконання необхідних функцій з керування мережами 

звукового дротового мовлення  

Служба управління 

відомчими мережами 

Виконання необхідних функцій з керування відомчими 

мережами 

Служба управління 

експлуатацією і 

веденням бази даних 

телекомунікаційних і 

інформаційних ресурсів 

- Автоматизований збір інформації про налаштовані в 

системі керування комп'ютерах та відновлення в 

спеціальній базі даних інформації про апаратні та 

програмні ресурси (інформацію про всі об'єкти 

керування, які описують їх стан, конфігурацію та схему 

організації телекомунікаційних мереж, інформація, яка 

відображає конфігурацію та стан мереж і їх елементів) 

- занесення змін до баз даних; 

- підтримка несуперечності збереженої інформації, 

тобто перевірку всіх наявних залежностей між даними; 

- надання даних для рішення завдань, зв'язаних із 

керуванням телекомунікаційними мережами; 

- захист збереженої інформації від несанкціонованого 

доступу та руйнування.  

Служба управління 

трафіком 

- Нагляд за станом та роботою мереж в реальному 

масштабі часу, оперативній збір та швидкий аналіз 

даних про трафік; 

- локалізація порушень у роботі мережі, що призводять 

до стану перевантаження або не проходження з'єднань 

на окремих ділянках мережі або в мережі в цілому; 

- дослідження причин таких ненормальних явищ; 

- виконання дій щодо усунення таких ненормальних 

явищ або нагляд над ними; 
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Назва служби 

Національного 

центру управління 

 

Основні завдання служби 

- співробітництво та регулювання дій з іншими 

службами, наприклад, технічної експлуатації та ін; 

- прогнозування та планування з урахуванням відомих 

або передбачуваних в мережі ситуацій. 

Служба управління 

синхронізацією мереж 

- керування, діагностування та контроль якості сигналів 

синхронізації на між операторському рівні; 

- підтримання синхронізації мережі в будь-який час 

незалежно від аварій та перемикань, які виникають в 

процесі експлуатації. 

Служба управління 

міжнародними 

зв’язками та взаємодії з 

міжнародним центром 

управління 

Керування та співдія з питань: 

- зміна стану об’єктів керування в мережі 

телекомунікацій (виявлення та локалізація 

несправностей); 

- організація ремонтно-налагоджувальних робіт на 

прикордонних лініях передачі, лінійних трактах та 

міждержавних мережних трактах; 

- розробка графіків оглядів та змін на лінії передачі та 

лінійних трактах первинної мережі; 

- організація тимчасових зв’язків за запитами 

операторів; 

- керування мережею поширення телевізійних та 

радіомовних програм; 

- керування телефонними мережами загального 

користування; 

- створення міждержавних напрямків в мережах 

документального електрозв’язку (ДЕЗ); 

- зміни стану мереж ДЕЗ на міждержавних напрямках; 

- ведення технологічної документації; 

- підготовка рекомендацій щодо розвитку міжнародної 

мережі телекомунікацій; 

- оброблення додаткових та допоміжних даних; 

- надавання довідкової інформації й статистичних 

даних; 

- надавання даних для розрахунків; 

- передавання службової інформації. 

Служба управління 

персоналом 

- керування персоналом; 

- підбирання та направлення кадрів; 

- підтримка встановленого режиму праці, дотримання 

трудової дисципліни та техніки безпеки 

співробітниками Національного центру управління; 
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Назва служби 

Національного 

центру управління 

 

Основні завдання служби 

- навчання персоналу, для можливості виконувати 

необхідні функції з врахуванням потрібної адаптації до 

змін зовнішніх умов. 

Служба управління 

технічним 

обслуговуванням та 

ремонтом. 

- технічне обслуговування устаткування Національного 

центру управління; 

- ліквідування пошкоджень після отримання інформації 

від системи контролю про вихідні параметри якості 

обслуговування за лінію припустимих норм; 

- здійснення регулярних запланованих перевірок 

устаткування, які мають на мету визначення та 

ліквідування пошкоджень перш ніж вони вплинуть на 

якість обслуговування, а також визначення та ліквідацію 

пошкоджень устаткування, які виникають у процесі його 

експлуатації.  

Служба управління 

електроживленням 

- підтримка безперебійного електро живлення усіх 

підрозділів Національного центру управління; 

- інструктування та забезпечення дотримання правил 

техніки безпеки працівниками Національного центру 

управління та ЦУ операторів; 

- планові нагляди й усунення виникаючих несправносте 

у сегментах обладнання, які знаходяться під напругою; 

Служба управління 

системою відновлення і 

засобами відновлення 

Характеристикою служби є те, що час її дії обмежується 

часом ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Завдання, які вирішує служба:  

- організація оперативної зміни в екстремальних умовах 

непрацездатних засобів телекомунікацій за допомогою 

введення в дію відповідних еквівалентів та подальшого 

відновлення непрацездатних засобів телекомунікацій; 

- організація оперативного відновлення зв'язків із цілю 

постачання необхідних телекомунікаційних послуг 

споживачам; 

- організація відновлення головних напрямків зв'язку за 

допомогою мобільних засобів зв'язку під час ремонту 

стаціонарних засобів та об'єктів телекомунікацій; 

- забезпечення до негайного залучення технічних засобів 

у стані готовності. 
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Назва служби 

Національного 

центру управління 

 

Основні завдання служби 

В нормальних умовах вирішуються задачі, пов’язані із 

підготовкою засобів відновлення до виконання ними 

своїх функцій. 

Група юридичної 

підтримки  

- нагляд за виконанням договорів, на яких побудовані 

взаємовідносини окремих операторів телекомунікацій; 

- нагляд за правами та обов'язками операторів 

телекомунікацій відповідно до нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність операторів, де 

особливо вадливі документи, котрі відносяться до 

взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, 

котрі спільно беруть участь у постачанні 

телекомунікаційних послуг.  

Група нормативно - 

технічної документації  

- нагляд за додержання правил технічної експлуатації 

існуючих засобів телекомунікацій, засобів 

телекомунікацій, що впроваджуються в мережах, та 

устаткування керування на дотримання міжнародних та 

галузевих стандартів; 

- нагляд за веденням технічної документації та 

документації з управління. 

- заходи щодо захисту та доставки нормативно-

технологічної документації (інструкції, плани робіт, 

опис обладнання та ін.). 

Група технічного 

забезпечення 

Забезпечення та збереження технічних засобів та 

матеріалів у стані готовності до негайної дії. 

 

 

1.8 Взаємодія Національного центру управління  

 

Під взаємодією операторів телекомунікацій розуміють їх об’єднане 

функціонування з цілю дотримання загальних завдань із забезпечення послуг 

телекомунікацій різних споживачів [28, 31]. 

Процес взаємодії Національного центру управління з ЦУ окремими 

телекомунікаційними мережами приведено на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6.  Процес взаємодії Національного центру управління з ЦУ операторів  

 

Механізм взаємодії операторів телекомунікацій повинен здійснюватися на 

основі законодавства. Необхідно враховувати принципи регулювання 

телекомунікацій, (котрі викладені в рек. Всесвітньої торгової організації у 1997р.) для 

забезпечення сприятливого розвитку телекомунікаційних мереж України та 

потрапляння в Глобальну світову інформаційну мережу: 

а) існування незалежного та непідзвітного нікому з постачальників послуг 

органу, який здатен об'єктивно вирішити суперечливі питання; 

б) допомога зростання конкуренції методами контролю спиняючих її чинників; 

в) безпосередній доступ до існуючого устаткування та мережі телекомунікацій 

всім новим членам ринку (для дотримання цього принципу необхідно дослідити та 

розробити процедури проведення переговорів та вчасного вирішення конфліктних 

ситуацій); 

г) дотримання зобов'язань, що гарантують загальнодоступність призначеного 

спектру головних послуг. 
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З цілю максимально ефективного функціонування та доцільного використання 

ресурсів телекомунікаційних мереж, які знаходяться під порядкуванням різних 

операторів телекомунікацій, повинна бути передбачена взаємодія систем керування, 

що входять до її складу. 

В ході функціонування Національний центр управління має взаємодіяти з ЦУ 

мережами окремих операторів по всіх питаннях, які можуть виникнути при розгляду 

його основних завдань. 

ЦУ мережами телекомунікацій операторів мають співдіяти між собою та з 

Національним центром управління по інтерфейсах Х або Qз. 

Співдія Національного центру управління з ЦУ мережами окремих операторів 

телекомунікацій має здійснюватися по технологічних, оперативних, правових, 

організаційно-технічних та економічних питаннях.  

Правова співдія Національного центру управління та ЦУ мережами операторів 

телекомунікацій має базуватися на законодавчих та правових документах. 

Співдія ЦУ мережами окремих операторів з Національним центром управління 

у звичайних умовах повинна здійснюватися на основі договорів, у яких мають бути 

оговорені всі аспекти цієї співдії. В договорі повинно бути зазначено: 

- певні завдання керування мережами, які вимагають організації співдії, та 

функціональна сфера співдії; 

- порядок та строки втілення цих завдань; 

- служби (підрозділи), які відповідають за виконання спільних робіт; 

- умови структури програмно-технічних комплексів, які виконують взаємодію 

(обрання інтерфейсів та протоколів); 

- умови захисту від несанкціонованого доступу та цілісності повідомлень. 

Співдія Національного центру управління та ЦУ мережами окремих операторів 

виконується по таких проблемах: 

- виявлення несправностей та їх усунення; 

- оцінка стану мережі та аналіз даних про зміни в ній; 

- надавання та знімання каналів зв'язку; 

- пошук, заміна та впровадження обхідних шляхів; 
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- узгодження термінів перемикання або відновлення зв'язку; 

- координація та узгодження дій в окремих ситуаціях в мережі (перевантаження 

мережі, пошкодження тощо); 

- передавання інформацією один одному про строки проведення планових 

вимірювань та ремонтно - налагоджувальних робіт в мережі; 

- надавання даних для виконання розрахунків; 

- передавання один одному довідок та статистичних даних. 

Окремі види співдії та дії, котрі здійснюються під час взаємодії Національного 

центру управління та операторів телекомунікацій, приведені в таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6 

Взаємодія Національного центру управління з ЦУ операторів 

телекомунікацій 

 

Види взаємодії Дії, що здійснюються 

 Співдія під час 

виявлення та локалізації 

несправностей 

ЦУ операторів контролюється стан елементів мережі. 

При виявлені пошкоджень в мережі телекомунікацій 

Національний центр управління має обробити 

інформацію, яка надходить від ЦУ мережами 

операторів (іноді безпосередньо від мережних 

елементів), локалізувати місце та причини 

несправностей. 

Спів дія для 

відображення стану 

мережі та опрацювання 

даних про зміни в ній. 

До Національного центру управління та ЦУ мережами 

окремих операторів надходить інформація про зміни 

стану елементів мережі. Така інформація 

оброблюється, заноситься в базу даних та на її основі 

відображається дійсний стан мережі.  

Національний центр управління має виконувати та 

надавати, за необхідності, всім зацікавленим ЦУ 

інформацію про зміни стану мережі. Інформація 

повинна містити певні дані про зазначення 

відповідного елемента мережі, стан, час початку та 

закінчення змін стану та наслідки, які випливають із 

зміни стану. 
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Види взаємодії Дії, що здійснюються 

Спів дія при наданні і 

знятті каналів зв’язку. 

У відповідні служби ЦУ надходять доручення на 

надання групових трактів, цифрових потоків та каналів 

передачі. ЦУ забезпечує вчасну передачу цих доручень 

до Національного центру управління. 

У Національному центрі управління має обиратися 

рішення про методи реалізації замовлень та можливі 

маршрути, використовуючи мережні ресурси, що 

передані ЦУ мережами операторів.  

Співдія при наданні замін 

і запровадженні обхідних 

шляхів. 

В Національному центрі управління можуть 

плануватися такі форми надання змін у мережах: 

- використовуватися заздалегідь підготовлені у 

технічному відношенні заміни для окремих каналів та 

трактів зв'язку; 

- використовуватися заздалегідь розроблені (відносно 

маршрутів) заміни для окремих каналів зв'язку; 

-  використовуватися вільні (незавантажені) канали 

зв'язку; 

- надавання замін за рахунок вимкнення менш 

пріоритетних каналів зв'язку. 

Рішення на використання конкретного методу має 

прийматися на базі договорів про взаємодію, а 

реалізація такого рішення має виконуватися 

експлуатаційними службами ЦУ мережами оператора. 

Коли заміна завчасно підготовлена або створена, то 

Національний центр управління надає конкретному 

ЦУ повідомлення про необхідність введення 

конкретного обхідного маршруту. Коли резервний 

маршрут містить шлях пошуку вільних каналів 

(трактів) або шлях відключення менш пріоритетних 

зв'язків, тоді рішення, котре приймається має 

погоджуватись із органами окремих ЦУ, після чого 

надається розпорядження про введення заміни. 

Після виконання конкретними ЦУ необхідних 

операцій з введення резервного маршруту, вони 

передають до Національного центру управління 

підтвердження про введення заміни. Інформація 

повинна записуватись до бази даних та відображати 

новий стан мережі. Повідомлення про це надається 

всім зацікавленим ЦУ. 
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Види взаємодії Дії, що здійснюються 

Співдія при координації 

термінів переключення 

або відновлення  зв'язку. 

Службами Національного центру управління у співдії 

зі службами ЦУ (в міру готовності різних ЦУ) має 

здійснювати координацію термінів переключення 

зв'язку по резервним маршрутам або відновлення 

зв'язку по  основним маршрутам після усунення 

пошкоджень. 

Співдія при узгодженні і 

координації спільних дій 

у різних ситуаціях в 

мережі. 

В мережах можуть виникати різні ситуації, які 

передбачені, та надзвичайні ситуації, що не 

передбачені. 

У ситуаціях, що передбачені (наприклад, збільшення 

навантаження на окремих напрямках, викликане 

проведенням спортивних або культурних заходів), 

заздалегідь повинні бути заплановані спільні дії різних 

ЦУ з забезпечення необхідних заходів. Для цього 

зацікавлені ЦУ мають надавати свої замовлення до 

Національного центру управління, де має 

здійснюватися планування відповідних конкретних 

дій, що погоджуються з ЦУ операторів. При 

виникненні даної передбаченої ситуації Національний 

центр управління має ввести в дію заздалегідь 

розроблений план та координувати дії різних ЦУ. 

У непередбачених ситуаціях (природні лиха, 

пошкодження та ін.) спільні дії мають плануватися та 

погоджуватися в робочому порядку з Національного  

центру управління. Їх виконання має виконуватися 

скоординовано на базі планів відновлення мереж. 

Обмін інформацією. У процесі керування між Національним центром 

управління та ЦУ має виконуватися безперервний 

обмін інформацією у необхідному обсязі про всі 

прийняті рішення та про їх виконання в мережі. Обмін 

інформацією має охоплювати всі рівні управління. 

Крім того, між Національним центром управління та 

ЦУ повинен здійснюватися обмін довідковою 

інформацією та статистичними даними, які необхідні 

для проведення розрахунків між операторами 

телекомунікацій. 



63 

 

На рис. 1.7 наведено процес обробки інформації при взаємодії Національного 

центру управління з ЦУ  телекомунікаційних мереж операторів. 

 

 

Рис.1.7. Схема процесу обробки повідомлень при взаємодії Національного 

центру управління з ЦУ 

 

1.9 Можливі сценарії створення  Національного центру управління 

 

Створення Національного центру управління можливо здійснювати за різними 

сценаріями. Основою для створення Національного центру управління мережами 

телекомунікацій країни може бути ЦУ мережами телекомунікацій наявного 

оператора телекомунікацій. Іншим варіантом є створення Національного центру 
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управління на базі новоствореної структури.  

Сценарій побудови Національного центру управління на базі ЦУ наявного 

оператора телекомунікації володіє такими перевагами: 

економічні переваги – наявність невеликих коштів (в порівнянні з побудовою 

нової бази) на технічне устаткування ЦУ та побудова мережі управління (у 

конкретного оператора вона вже є), немає необхідності у пошуку джерел 

фінансування діяльності Національного центру управління у повному обсязі (у статті 

витрат оператора закладено фінансування ЦУ), та ін.; 

організаційні переваги - в ЦУ оператора напрацьована схема керування, 

документи, є штат підготовлених співробітників з керування мережами 

телекомунікацій та ін. 

Основою для побудови Національного центру управління має бути центр 

оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій ВАТ “Укртелеком”. 

Переваги такого рішення: 

ВАТ «Укртелеком» володіє розгалуженою первинною мережею, яка вкриває 

всю територію країни (у інших операторів такої мережі не має), на базі якої можливо 

створити мережу управління мережами телекомунікацій усіх операторів 

телекомунікацій України; 

ВАТ «Укртелеком» має в підпорядкуванні власні телефонні мережі загального 

користування, на які мають вихід мережі телекомунікацій інших операторів, що 

сприяє побудові системи управління мережами телекомунікацій усіх операторів 

телекомунікацій; 

ВАТ «Укртелеком» з багатим досвідом з керування різноплановими мережами 

телекомунікацій як за призначенням (телефонними, передачі даних), так за 

структурою (аналоговими, цифровими); 

ЦУ мережами ВАТ «Укртелеком» володіє сучасною технічною основою, на базі 

якої можливо вирішувати завдання керування мережами телекомунікацій усіх 

операторів телекомунікацій. 

Для покращення надійності та тривалості життя СУ телекомунікаціями 

повинен створюватись резервний  (запасний ) ЦУ. 
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В нормальних умовах Національний центр управління виконує надані йому 

функції нагляду та керування мережами телекомунікацій України, контролює дії 

операторів та забезпечує взаємодію ЦУ.  

При надзвичайних ситуаціях, надзвичайному стані Національний центр 

управління виконує оперативно-технічне управління телекомунікаціями України в 

межах своїх можливостей. Всі оператори зобов’язані надавати до Національного 

центру управління повідомлення (інформацію) про власну мережу та її стан, в розмірі 

необхідному Національному центру управління для виконання функцій 

загальнодержавного значення, та виконувати розпорядження Національного центру 

управління в надзвичайних ситуаціях. Національний центр управління за угодою з 

оператором може в нормальних умовах виконувати певну частину функцій керування 

мережею цього оператора. 

На ряду з перевагами такого підходу до побудови Національного центру 

управління також є недолік - можливість користування оператором, на базі якого 

створюється Національний центр управління, конфіденційної інформації у інтересах 

оператора (коли всі другі оператори є конкурентами для першого). Для запобігання 

цьому допоможе відповідна законодавча та нормативна база, яка створена для 

забезпечення побудови та функціонування Національного центру управління, та 

контроль за його діяльністю з боку Центрального органу виконавчої влади в галузі 

зв’язку та інформатизації. 

Побудова базового та резервного Національного центру управління як 

структури, яка не від кого не залежить, в статусі юридичної особи передбачає його 

організацію, повністю незалежною від усіх операторів телекомунікацій. 

Цей центр будується як окрема нова організація, яка підпорядковується 

Центральному органу виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації та цілком 

незалежна від операторів. 

Територіально основний Національний центру управління може знаходитись як 

у спеціально побудованих приміщеннях, так і у приміщеннях підприємства чи 

організації зв’язку, що не займається операторською діяльністю - це зменшить 

капітальні витрати на його побудову. Резервний ЦУ повинен бути структурною 
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одиницею Національного центру управління. 

Перевагою такого сценарію є повна незалежність діяльності Національного 

центру управління від операторів. Недоліком є набагато більші, ніж у попередньому 

сценарії затрати на побудову Національного центру управління та організаційні 

трудності у побудові резервного ЦУ. 

Побудова основного та резервного Національного центру управління, як 

структури існуючої організації (підприємства) зв’язку, що не займається 

операторською діяльністю, також передбачає його повну незалежність від операторів 

телекомунікацій. 

Територіально основний Національний центр управління може знаходитись у 

будівлях цього підприємства чи організації. Резервний ЦУ може територіально 

знаходитись в іншому підприємстві на правах оренди, та бути структурою організації 

(підприємства) зв’язку, на основі якої будується Національний центр управління. 

Перевагою такого сценарію є повна незалежність діяльності Національного 

центру управління від операторів та менші затрати, ніж при побудові Національного 

центру управління на базі нової юридичної особи. Недоліком є більші витрати на 

організацію Національного центру управління та організаційні труднощі у побудові 

резервного ЦУ. 

Побудова головного Національного центру управління, як структури наявної 

організації (підприємства) зв’язку, що не виконує операторську діяльність, а 

резервного Національного центру управління - як структури наявного оператора 

також передбачає побудову Національного центру управління, повністю незалежного 

від операторів телекомунікацій в нормальних умовах. В надзвичайних ситуаціях, в 

умовах надзвичайного стану та в особливий період при одночасній роботі основного 

та резервного (у “гарячому” резерві) Національного центру управління до бази даних 

основного Національного центру управління має повний доступ резервного центру, 

який є структурою ВАТ “Укртелеком” [129]. 

Основний Національний центр управління будується як структура існуючої 

організації (підприємства) зв’язку, яка підпорядкована Центральному органу 

виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації та повністю незалежна від 
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операторів. 

Місцезнаходження основного Національного центру управління може бути у 

приміщеннях цього підприємства чи організації. Резервний Національний центр 

управління може розміщуватись в іншому місці та бути структурою “ВАТ” 

Укртелеком”. 

Перевагою такого сценарію є повна незалежність діяльності Національного 

центру управління від операторів у нормальних умовах, нижчі, ніж при побудові 

Національного центру управління на базі нової юридичної особи витрати та значне 

спрощення організації створення резервного Національного центру управління  . 

Недоліком є вищі, ніж у першому сценарії організаційні витрати на побудову 

Національного центру управління. 

 

Висновки 

 

1. Досліджено тенденції створення систем управління сучасними 

телекомунікаційними мережами. Запропоновано концепцію побудови системи 

управління як системи інтегрованого управління будь-якими за структурою, складом 

й обсягами мережами телекомунікацій. Цю концепцію побудови СУ доцільно 

впровадити в мережах телекомунікацій України для досягнення ефективнішого та 

економічнішого управління як традиційними, так і новітніми мережами. 

2. Досліджено особливості функціонування систем управління 

телекомунікаційними мережами  в умовах надзвичайних ситуацій  у порівнянні з 

функціонуванням систем управління в повсякденних умовах. Визначено, що 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 
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надзвичайних ситуацій). 

3.  Розроблено загальні принципи організації взаємодії між центрами 

управління телекомунікаційними мережами, а також вимоги до інтерфейсів і 

протоколів системи управління. 

4. Розроблено логічну і функціональну моделі національної системи 

управління мережами телекомунікацій на базі TМN (Telecommunications Management 

Network-мережа управління телекомунікаціями). Визначено основні завдання та 

функції управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій. 

5. Розроблено загальну структуру Національного центру управління 

телекомунікаційними мережами України. Визначено організаційний склад НЦУ і 

досліджено функції усіх складових НЦУ в умовах надзвичайних ситуацій. 

Розроблено загальну структуру системи управління мережами телекомунікацій 

за ієрархічною структурою, визначено кількість рівнів і конкретний зміст функцій 

центрів управління на всіх рівнях, досліджено взаємовідносини між усіма складовими 

системи управління в цілому. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ТРАНЗАКЦІЇ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПАРАТУ ТЕОРІЇ  

МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Постановка задачі 

 

Необхідною умовою створення мережі управління максимальної 

продуктивності є визначення часу затримки основних транзакцій в системі 

управління. 

Теорія масового обслуговування є базовою для аналізу затримки, але її 

використання потребує спрощеного математичного апарату.   

Враховуючи, що в деяких випадках точні кількісні розрахунки затримки 

виконати неможливо, для отримання якісних та позитивних результатів 

використовують моделі згаданої теорії для достатньо точних апроксимацій затримки. 

В інформаційних мережах детально розглянуті питання математичного 

моделювання та аналіз варіантів визначення затримки [49, 51,87]. Наведемо основні 

моменти цього дослідження.  

В сучасних мережах використовуються наступні технології: з комутацією 

пакетів або кадрів, комутацією каналів, швидкою комутацією каналів, швидкою 

комутацією пакетів. 

Проектом мережі визначається, яким маршрутом здійснюється передавання 

інформації  з комутацією пакетів або кадрів. 

Встановлення  маршруту передачі від одного до іншого в мережі з комутацією 

каналів для пари споживачів (наприклад, між робочою станцією та мережним 

об’єктом) здійснюється напряму. 

Такі параметри, як число викликів, число і довжина пакетів, тривалість зайняття 

схильні до стохастичних змін. 
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Для вивчення їхнього впливу на систему і одержання відповідних кількісних 

характеристик системи застосовуються ймовірностні методи. 

Теорія масового обслуговування відіграє ключову роль в аналізі мереж. 

Розрахунок мереж телекомунікацій на базі теорії масового обслуговування 

називають теорією телетрафіка. 

         В даному розділі представлено метод розрахунку затримки проходження 

транзакції в системі управління, що дозволяє знайти залежність цієї затримки від 

різних параметрів, які визначають характеристики і структуру системи управління. 

 

2.1 Клієнт - серверна архітектура системи управління 

 

Елементи інформаційної архітектури системи управління не є рівноправними. 

Деякі з них мають контроль над ресурсами (файлова система, процесор, принтер, база 

даних тощо), інші мають змогу звертатися до цих ресурсів. Комп'ютер або програма, 

керівники ресурсом, є сервером цього ресурсу (обчислювальний сервер, сервер бази 

даних, файл-сервер тощо). Клієнт і сервер якого-небудь ресурсу можуть знаходиться 

як на одній робочої станції, так і на різних станціях, зв'язаних мережею.  

Основний принцип технології "клієнт-сервер" полягає в розподіленні функцій 

прикладення на три групи:  

- введення і відображення даних (взаємодія з користувачем);  

- прикладні функції, які необхідні для процесів управління;  

- функції управління ресурсами (файловою системою, базою даних тощо).  

Тому в будь-якому прикладенні виділяються такі компоненти:  

- компонент представлення даних;  

- прикладний компонент;  

- компонент управління ресурсом.  

Зв'язок між компонентами здійснюється за певними правилами, які 

визначаються протоколом взаємодії.  



71 

Три компоненти прикладення різним способом розподіляються між двома 

вузлами. Такі моделі мають назву дволанкових. Класифікацію дволанкових моделей 

представлено на рис. 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1  Класифікація дволанкових моделей  

 

П’ята модель являє собою розподілене подання даних, яке реалізовується на 

універсальній робочій станції з підключеними до неї неінтелектуальними 

терміналами. Керування даними і взаємодія з користувачем при цьому реалізується в 

одній програмі, на термінал передається тільки "картинка", сформована на 

центральній станції.  

Четверта модель реалізує доступ до віддаленої бази даних. В даному випадку 

базовою є архітектура файлового серверу. При цьому один з комп'ютерів є файловим 

сервером, на клієнтах виконуються прикладення, в яких суміщені компонент надання 

і прикладний компонент (система управління базами даних (СУБД) і прикладна 

програма). Протокол обміну при цьому являє собою набір низькорівневих викликів 

операцій файлової системи. Така архітектура, що реалізована, як правило, за 

допомогою персональних СУБД, має очевидні недоліки - високий мережевий трафік 

і відсутність уніфікованого доступу до ресурсів.  
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З появою перших спеціалізованих серверів баз даних з'явилася можливість 

іншої (третьої) реалізації моделі доступу до віддаленої бази даних. В даному випадку 

ядро СУБД здійснює свої функції на сервері, протокол обміну забезпечується за 

допомогою мови SQL. Такий підхід в порівнянні з файловим сервером дає змогу 

зменшити завантаження мережі та уніфікації інтерфейсу "клієнт-сервер". Проте, 

мережевий трафік залишається на достатньо високому рівні, крім того, як і раніше 

неможливе задовільне адміністрування прикладень тому що, в одній програмі 

поєднуються різні функції.  

Друга модель реалізує концепцію активного серверу, який використовує 

механізм процедур, що зберігаються. Це дає можливість частину прикладного 

компоненту перенести на сервер (модель розподіленого прикладення). Процедури 

зберігаються в "бібліотеці" бази даних, розділяються між декількома клієнтами і 

виконуються на тому комп'ютері, що і сервер бази даних. Переваги такого підходу: 

дає можливість централізованого адміністрування прикладних функцій, що в свою 

чергу значно знижує мережевий трафік (оскільки передаються не SQL-запити, а 

виклики процедур, що зберігаються). 

На практиці зараз звичайно використовуються змішаний підхід:  

- прості прикладні функції виконуються процедурами, що зберігаються на 

серверу; 

- складні функції реалізуються на клієнті безпосередньо в прикладній програмі.  

В останні роки також спостерігається тенденція до все більшого використання 

моделі розподіленого прикладення. Характерною рисою таких прикладень є логічне 

розділення додатку на дві і більш частин, кожна з яких може виконуватися на 

окремому комп'ютері. Виділені частини прикладення взаємодіють одна з однією, 

обмінюючись повідомленнями в наперед узгодженому форматі. В цьому випадку 

дволанкова архітектура клієнт - сервер стає трьох ланковою (рис.2.2), а в деяких 

випадках, вона може включати і більше ланок.  
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Рис. 2.2  Трьохланкова архітектура клієнт-сервер 

 

2.2 Базові типи транзакцій в системі управління 

 

У відповідності до клієнт-серверної архітектури завдання в системі управління 

розділяються між серверами і клієнтами. У дволанковій архітектурі клієнт виконує 

функції обробки і подання даних, а сервер, як правило, є сховищем даних. У 

трьохланковій архітектурі обробка даних здійснюється сервером прикладення. Клієнт 

в цьому випадку відповідає тільки за подання даних та інтерфейс користувача. На рис. 

2.3 надано структуру транзакції для випадку, коли клієнт і сервер обмінюються між 

собою великою кількістю невеликих пакетів.  

У деяких популярних платформах систем управління мережами реалізована 

трьохланкова архітектура "клієнт-сервер". Головною її перевагою є масштабованість, 

але, крім того, вона дає можливість значно скоротити мережевий трафік. 
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Рис. 2.3 Клієнт і сервер обмінюються між собою великою кількістю 

невеликих пакетів 

 

На рис.2.4 представлено варіант транзакції для випадку, коли масова передача 

даних в одному напрямку складається з великої кількості пакетів, що відправляют ся 

сервером клієнту, і невеликої кількості пакетів з підтвердженнями, які 

відправляються від клієнта до серверу.  

Сервер Клієнт 

Ініціалізація 

транзакції 

користувачем 

Завершення 

транзакції 

Обмін 1 

Обмін 2 

Обмін 3 
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Рис. 2.4 Масова передача даних в одному напрямку  

 

Існує також гібридна транзакція, що є комбінацією двох вищенаведених типів 

транзакцій (рис. 2.5). 

Для дволанкової клієнт-серверної архітектури картина трафіку при транзакціях 

може описуватися як будь-який з трьох приведених варіантів. 

У трьохланкової моделі трафік транзакцій має абсолютно інші характеристики. 

Такий трафік багато в чому схожий з трафіком в мережах SNA (System Network 

Architecture), тобто невеликий вхідний, великий вихідний. 

Транзакція в процесі її обробки може знаходитися в декількох станах, що 

визначають ступінь її готовності. Можна виділити такі стани транзакції: 

0 - "готова для планування"; 

1 - "планується"; 
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2 - "очікування обслуговування"; 

3 - "зайняла канал обслуговування"; 

4 - "обробляється"; 

5 -"оброблена"; 

6 - "покинула канал обслуговування". 

 

 
 

Рис. 2.5  Гібридна транзакція 

 

Стан транзакції можна розділити на такі класи: 

- стан тимчасової активності, пов'язаний з процесами обробки транзакції, а 

також з плануванням транзакції в генераторі транзакцій. У даному стані транзакція 

знаходиться в часовій затримці переходу; 

- стан очікування якого-небудь ресурсу. У цьому стані транзакції нерідко 

утворюють черги; 
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- стан без очікування. У цьому стані транзакція тільки "повідомляє" про 

необхідність виконання якої-небудь події. 

Кожному стану транзакції поставлено у відповідність позицію або часову 

затримку переходу мережної моделі. 

 

2.3 Розрахунок затримки виконання транзакції  на основі моделей 

масового обслуговування 

 

Збільшення мереж передачі даних, постійний розвиток існуючих і 

впровадження нових інформаційних технологій, конвергенція голосу, даних і 

мультимедійної інформації, зростаюча роль мережі Internet, створення розподілених 

систем обробки інформації - всі ці чинники сприяють постійній трансформації 

архітектури і структури інформаційних систем операторів телекомунікацій і послуг. 

Особливостями сучасних телекомунікаційних мереж є те, що вони складаються з 

великого числа різнотипних компонентів, підтримують велике число інтерфейсів і 

мають високу пропускну здатність.  

Однією з найважливіших проблем при проектуванні мережі управління є вибір 

оптимальної швидкості передачі інформації управління між об'єктами і центром 

управління. З одного боку, завищення необхідної пропускної спроможності веде до 

непродуктивних витрат засобів. З іншого, якщо канал не зможе забезпечити 

необхідних швидкості і якості зв'язку, то затримка інформації управління в мережі 

може бути неприпустимо великою. Таким чином, велике практичне значення має 

завдання аналізу і мінімізації часу виконання транзакції в системі управління і вибору 

оптимальної швидкості роботи телекомунікаційної мережі. Оптимізувати час 

виконання транзакції в системі управління дозволяє математичний апарат теорії 

масового обслуговування.  

За допомогою математичного апарату теорії масового обслуговування, можна 

визначити залежність часу передачі інформації управління від швидкості роботи 

мережі без потреби в підключенні до реальних каналів. Дані обчислення дозволяють 

відповісти на безліч питань щодо продуктивності мережі і системи управління; 
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завдяки ним стає зрозумілим, який середній час затримки інформації управління на 

обслуговуючому пристрої (маршрутизаторі, мосту тощо), як може вплинути на 

величину цих затримок зростання швидкості роботи каналу зв'язку мережі і за яких 

умов зростання швидкості обміну інформацією по каналах не приводить до істотного 

збільшення продуктивності системи управління.  

Об'єктами дослідження в теорії масового обслуговування є системи масового 

обслуговування (СМО) і мережі масового обслуговування (ММО). Системи масового 

обслуговування класифікуються за такими ознаками: 

- характеру надходження вимог (регулярний і випадковий потік вимог); 

- зв'язки між вимогами (потоки з післядією і без післядії); 

- кількості вимог, що поступають в один і той же момент часу (ординарний і 

неординарний потоки вимог); 

- характеру обслуговування вимог (СМО з відмовами та очікуванням); 

- характеру вимог (однорідні і неоднорідні); 

- числу одиниць ресурсу (одноканальні і багатоканальні СМО); 

- дисципліні обслуговування (з пріоритетом, перший прийшов – перший 

обслужився, в зворотному порядку, у випадковому порядку); 

- числу одиниць ресурсу (одноканальні і багатоканальні СМО); 

- кількості етапів обслуговування вимог (однофазні і багатофазні СМО); 

- характеру заняття ресурсу (з детермінованим і випадковим часом заняття); 

- обмеженості потоку вимог (замкнуті і розімкнені СМО).  

- кількості вимог, що поступають в один і той же момент часу (ординарний і 

неординарний потоки вимог). 

Як відомо, теорія масового обслуговування встановлює залежність між 

характеристиками потоку інформації, числом пристроїв, які обслуговують цей потік, 

їх продуктивністю та ефективністю.  

Для характеристики системи управління з позицій теорії масового 

обслуговування розглядаються такі показники: 

1) Вхідний потік вимог або, інакше кажучи, моменти надходження вимог в 

систему.  В більшості випадків прийнято за допомогою пуасоновського процесу 
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моделювати процес надходження вимог. Пуасоновській процес найчастіше знаходить 

застосування в теорії черг для опису вхідного потоку. 

2) Час обслуговування вимоги кожним каналом. 

3) Система обслуговування, що складається з накопичувача і обслуговуючих 

пристроїв. Вимоги можуть знаходитися в очікуванні вільного обслуговуючого 

пристрою, утворюючи одну або декілька черг. 

4) Дисципліна обслуговування, тобто сукупність правил, відповідно до яких 

вимога вибирає прилад, яким воно буде обслужене.  

5) Дисципліна черги, тобто сукупність правил, відповідно до яких вимога віддає 

перевагу тієї або іншої черги (якщо їх декілька) і розташовується у вибраній черзі. 

6) Дисципліна очікування, тобто набір правил, що регламентують кількість 

вимог, які знаходяться в один і той же момент часу в системі. 

 

2.3.1 Розрахунок часу затримки виконання транзакції в системі управління 

на основі моделі масового обслуговування без пріоритетів 

 

Як відомо, при дослідженні мереж з комутацією пакетів проблеми черг 

виникають абсолютно природно. Пакети, що поступають на вхід проміжного вузла 

або мережі на шляху до пункту призначення, нагромаджуються, обробляються з 

метою вибору відповідного каналу передачі до наступного вузла, а потім зчитуються 

каналом в визначений час їх передачі. Важливим показником, що характеризує 

роботу мережі є час, затрачений на очікування передачі в накопичувачі. Оскільки час 

очікування (затримка передачі) входить як складова до однієї з основних 

характеристик, які безпосередньо може відчувати користувач. Час очікування 

звичайно залежить від часу обробки у вузлі і довжини пакету, а також залежить від 

пропускної спроможності каналу передачі, який виражається числом пакетів, 

переданих за секунду, інтенсивністю надходження пакетів у вузол (число пакетів за 

секунду), і дисципліни обслуговування, що застосовується при обробці пакетів 

[53,109]. 
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Теорія черг виникає також при дослідженнях мереж з комутацією каналів, і не 

тільки при вивченні обробки викликів, але і з аналізу залежності між числом 

доступних каналів (кожний з яких одночасно може обробляти один виклик) і 

ймовірністю того, що виклик, який потребує встановлення з'єднання буде 

заблокований або поставлений в чергу для очікування на обслуговування [24,110]. 

Слід зазначити, що історично, велика частина сучасної теорії черг була розроблена в 

ході дослідження телефонних повідомлень. Для процесу необхідно дослідження 

інтегральних мереж, в яких завдання комутації пакетів і комутації каналів 

об'єднуються. Доцільно звернути увагу також на застосування теорії черг. 

Розглянемо найпростішу модель обслуговування, показану на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6  Модель однолінійної системи обслуговування 

 

Для більшої конкретності, вважатимемо, що черга складається з пакетів даних. 

Наведеними пакетами можуть бути також виклики, що чекають обслуговування в 

системі з комутацією каналів. 

Пакети поступають випадково з середньою швидкістю  пакетів за одиницю 

часу (найчастіше буде застосовуватися пакет/с). Вони чекають обслуговування в 

накопичувачі, і обслуговуються відповідно до деякої конкретної дисципліни зі 

середньою швидкістю  пакетів в одиницю часу. 

У контексті мережі передачі даних обслуговуюча лінія - це засіб передачі 

(вихідний канал або лінія), який передає дані з вказаною швидкістю з блоків даних за 

одиницю часу. Частіше замість блоків даних вказуються символи або знаки, а 

швидкість передачі або пропускну спроможність каналу вказують в біт/с або знаках/с. 
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Наприклад, канал, який обробляє пакети довжиною 1000 біт і передає зі швидкістю 

С=9600 біт/с, буде передавати пакети з інтенсивністю =9,6 пакет/с. В більш 

загальному випадку, якщо середня довжина пакету в бітах дорівнює 1/' біт і 

визначається в одиницях біт/пакет, пропускна спроможність в пакетах складає =' 

С пакетів/с. У разі викликів в мережі з комутацією каналів одиницею вимірювання є 

виклик і величина  виклик/с представляє інтенсивність надходжень або середнє 

число викликів, що обробляються за секунду. Параметр 1/ в с/виклик називається 

середньою тривалістю зайняття. 

Очевидно, якщо інтенсивність надходження пакетів  наближається до 

швидкості обробки пакетів , черга починає зростати. При накопиченні максимальної 

ємності (реальний випадок), якщо  перевищить , черга досягне найбільшої 

допустимої величини і буде продовжувати рости. Блокується надходження всіх 

насупних пакетів у випадку переповнення накопичувача. Для простоти передбачимо, 

що накопичувач є нескінченним (таке припущення ми будемо часто робити для 

спрощення аналізу), тоді черга при  стає нестабільною. 

Ми доведемо, що в аналізованій однолінійній системі обслуговування 

стабільність забезпечується при . Зокрема, знайдемо параметр =/, який 

відіграє вирішальну роль в аналізі черг. Параметр  часто називають коефіцієнтом 

використання каналу або інтенсивністю навантаження. 

Зазначимо, що він визначається як відношення навантаження системи до її 

пропускної спроможності. Для однолінійної системи обслуговування виникає 

перевантаження (скупченість), коли  наближається до одиниці або перевершує її, 

затримка починає швидко зростати, і вданому випадку пакети, що поступають, 

блокуються частіше. 

Для кількісного обговорення часу затримки, характеристик блокування і 

пропуску пакетів (фактичного числа пакетів, що проходять через систему за одиницю 

часу) та їх зв'язку як з пропускною спроможністю , так і з ємністю накопичувача, 

представленого на рис. 2.6, необхідна більш докладна модель системи 

обслуговування. Конкретно, нарівні з деякими іншими будуть показані 
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характеристики, які залежать від імовірностей стану черги. Стан, в свою чергу, 

визначається числом пакетів в черзі (включаючи і той, який знаходиться на 

обслуговуванні). Для розрахунку ймовірностей стану повинні бути відомі такі 

характеристики: 

 Процес надходження пакетів (обслуговування в порядку надходження – ОПН; 

обслуговування в зворотному порядку – ОЗП, тобто першим обслуговується пакет, 

який прийшов останнім; деякі дисципліни обслуговування з пріоритетами). 

Для чисельних систем імовірність стану залежить від числа обслуговуючих 

ліній (обслуговуючі лінії - канали або вихідні з'єднувальні лінії, що одночасно 

передають пакети (у випадку систем з комутацією пакетів) або виклики (у випадку 

систем з комутацією каналів). 

У більшій кількості випадків прийнято моделювати процес надходження пакетів 

або викликів за допомогою пуассоновського процесу. Пуассоновський процес 

найчастіше застосовується в теорії черг - це метод опису вхідного потоку. 

Найпростішою системою обслуговування, яка буде досліджена, так звана черга 

типу М/М/1, є системою з пуассоновським вхідним потоком і показовим розподілом 

часу обслуговування. Для такої системи досить легко отримати ймовірність стану як 

у разі кінцевої, так і у разі нескінченної черги. Після ми додаємо просту, але найбільш 

загальну залежність між середнім значенням часу затримки і середнім числом 

користувачів (пакетів або викликів) в черзі, названою формулою Літтла. Ця 

залежність є корисною при розрахунку характеристик мереж різного типу. 

Потрібно узагальнити аналіз черги М/М/1. 

У літературі [24,112] показано, як можна дослідити черги, що залежать від стану 

(це є найбільш корисним при обговоренні комутації каналів). 

Далі доцільно розглянути чергу з розподілом обслуговування загального 

вигляду і пуассонівським вхідним потоком, так звану чергу М/G/1. Це дає можливість 

визначити, в окремому випадку, вплив фіксованої довжини пакету. У більш 

загальному випадку ми отримуємо дуже корисний і цікавий вираз для середнього часу 

затримки в системі при довільній статистиці часу обслуговування (довжини пакету 

або тривалості зайняття). Цей результат являє собою просту видозміну виразу для 
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часу затримки в системі М/М/1 (при показовому розподілі часу обслуговування). 

Тому доцільно обговорити черги з пріоритетами в однолінійній системі М/G/1. 

 

2.3.2. Розрахунок часу затримки виконання транзакції в системі 

управління на основі узагальненої дисципліни переважного обслуговування 

найкоротшої вимоги з перериванням обслуговування 

 

Розглянемо систему, в яку поступає пуассоновській потік вимог інтенсивності 

. Довжина вимоги розподілена за законом G(x), причому 
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Порядок обслуговування - узагальнений порядок переважного обслуговування 

найкоротшої вимоги з перериванням обслуговування  – описується таким чином. 

Вимоги по довжинах , що залишилися (або просто довжинах), розділяються на 

пріоритетні групи, тобто вся напівпряма [0,) розділена на сімейство непересічних 

інтервалів {x}n, причому кожен інтервал може бути якого завгодно типу: (х1, х2),(х1, 

х2], [x1, x2), [x1, x2].  Тоді {x} – цілком впорядковане сімейство. Якщо 1<2,  то 

вимога довжини  х1Х1 має більший (абсолютний) пріоритет перед вимогою 

довжини х2Х2, причому вимоги з розірваним обслуговуванням дообслуговуються. 

Трьома варіантами можуть обслуговуватися вимоги з довжинами, що належать 

одному і тому ж інтервалу х: 

 Варіант 1. Обслуговування вимог у порядку надходження (дисципліна FIFO); 

 Варіант 2. Інверсійний порядок обслуговування без обривання обслуговування 

(дисципліна LIFO); 

 Варіант 3. Привласнюється деякий пріоритет у, кожній вимозі, що поступає в 

систему, з довжиною  хХ. Передбачається, що пріоритет  у  є випадковою 

величиною, незалежно від всієї передісторії функціонування системи і розподіленої 

рівномірно на інтервалі [0,1]. Для обслуговування вибирається вимога з мінімальним 

пріоритетом  у. Називатимемо рандомізацією, таке впорядкування вимог з 

довжинами, що належать одному і тому ж інтервалу Х , а (будь-який) порядок, що 

реалізовує  варіант 3 – рандомізірованою.  
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 У всіх трьох варіантах передбачається, що в кожному інтервалі Х  пріоритет 

відносний, тобто вимога, що поступила, довжиною хХ  у жодному випадку не 

перериває обслуговування вимоги з довжинами з цього ж інтервалу Х. Більш того, 

якщо вимога довжини хХ  раніше вже була обслуговувана, то вона має пріоритет 

перед всіма вимогами з довжинами з цього інтервалу. Зокрема, як тільки довжина 

вимоги, що обслуговується перетне верхню межу інтервалу Х, вона має перевагу 

перед всіма вимогами, що поступили після цього моменту, з довжинами  Х . 

 У тому випадку, коли кожен інтервал Х складається з одного елементу  х, ця 

схема описує дисципліну переважного обслуговування найкоротшої вимоги з 

перериванням обслуговування, при якій вимоги однакової довжини обслуговуються 

за одним з варіантів 1-3. Якщо ж сімейство {Х} складається всього з одного елементу 

[0,}, то приходимо до стандартних дисциплін FIFO (варіант 1) або LIFO (варіант 2). 

 Припускатимемо, що завантаження системи  =m менше одиниці. В цьому 

випадку в даній системі існує стаціонарний режим. Позначимо через Hx(z) розподіл 

повного часу обслуговування вимоги довжини х від моменту першого надходження 

на прилад до останнього відходу з приладу, тобто зважаючи на можливі переривання 

обслуговування. Хай  Wx
(1)(z)  і Vx

(i)(z)  (i=1,5) – стаціонарні розподіли часу очікування 

початку обслуговування і часу перебування в системі вимоги довжини  х  при варіанті 

обслуговування  i. Аналогічно, через Wx,y
(3)(z)  і Vx,y

(3)(z)  відмітимо ті ж 

характеристики системи у разі варіанту обслуговування 3 у випадку, якщо пріоритет 

вимоги, що надійшов, прийняв значення  у. 

 У цьому підрозділі ставиться за мету обчислення розподілів в термінах 

перетворень Лапласа-Стілтьеса (ПЛС)  )(),,)((),(),( )(

,
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Зрозуміло, що час очікування початку обслуговування і час обслуговування вимоги 

довжини х  суть незалежні випадкові величини. Отже, 
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33                                 (2.1) 

Для обрахування х
(i) (s) і х,y

(3)
 (s)  використаємо метод аналізу систем масового 

обслуговування на періодах зайнятості, модифікованих відповідно до специфіки 

даної дисципліни. Припустимо спочатку, що х= х і  х – точка безперервності 
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розподілу  G(z). Вимогу, що знаходиться в системі, називатимемо довгою, якщо її 

довжина більше  х, і короткою - інакше. Використовуючи це визначення, помітимо, 

що довгі вимоги ніяк не впливають на час очікування початку обслуговування вимоги 

довжини х, і навпаки, всі короткі вимоги, що надійшли до початку обслуговування 

вимоги довжини х будуть обслуговані раніше її. Надалі істотно використовується той 

факт, що період зайнятості системи M/GI/1/ інваріантний щодо консервативних 

дисциплін обслуговування [90].  

 При розгляді окремого періоду зайнятості, зафіксуємо моменти, які в системі 

вперше з'являються короткі вимоги, і моменти, в які система повністю звільняється 

від них. Відповідні інтервали між ними, які представляють окремі підперіоди періоду 

зайнятості і на яких обслуговуються тільки короткі вимоги, розрізнятимемо за 

способом появи відкриваючої їх вимоги. Інтервали першого типу відкриваються при 

надходженні короткої вимоги в систему, другого типу - моментом перетворення 

довгої вимоги в коротку, тобто коли довжина вимоги, що обслуговується стає рівною 

х . Зрозуміло, що інтервали першого типу незалежні і однаково розподілені з 

функцією розподілу, яку ми позначатимемо через R1(z). Аналогічною властивістю 

володіють інтервали другого типу з функцією розподілу R2(z). ПЛС розподілів R1(z) і 

R2(z) позначимо через r1(s)  і  r2(s) відповідно. Інші складові періоду зайнятості, на 

яких обслуговуються вимоги з довжинами, перевищуючими х, називатимемо 

інтервалами третього типу. Вважатимемо, що система знаходиться в стані j (j = 1,2,3 

), якщо у цей момент реалізується інтервал j–ого типу. Завдяки властивості 

пуассоновського потоку імовірність зафіксувати систему в стані j для вимоги 

довжини x  рівна стаціонарній імовірності  Pj  цього стану. Через Р0  позначимо 

імовірність застати систему вільною.  

 Переходячи до загального випадку, введемо для скорочення запису такі 

позначення. Хай хХ и  хх
-  и хх

+ - початок і кінець інтервалу X. Покладемо: 
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( 0); ( ( , ],[ , ]).

( ); ( ( , ),[ , )).
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Тут і далі верхня межа інтеграції розуміється в такому значенні: коли обраховується 

ПЛС і моменти розподілу та інтеграція проводиться до 0

x
x , якщо 


Xx

x
 , і до 

0

x
x - інакше. При виконнані аналогічних обчислень для розподілу Gx

+(z)  слід  

інтегрувати до 0

x
x , якщо  


Xx

x
   і  до 0

x
x  інакше. Для нижніх меж інтеграції 

0 )(

x
x    і 0 )(

x
x  міняються місцями. Позначимо через )()( s

x

  рішення рівняння: 

                   )()( s
x

 = ))(( )()()()( ssg
xxxx

                                         (2.2) 

Варіант 1. Будемо вважати, що вимога, довжина якої менше )(

Xxx

xz


 або 

менше чи дорівнює )(

Xxx

xz
 , є короткою; а якщо довжина вимоги, більше або 

дорівнює чи довжина більше  )(

Xxx

xz
 , то вимога є довгою. Неважко уявити, що 

функція розподілу )()( zR 1

1
 рівна функції розподілу періоду зайнятості системи 

M/GJ/1/, в яку входить потік інтенсивності, а функція розподілу довжини вимоги - 

)(zG
x


, тобто 

                                                   )()()1(

1 ssr x

                                                 (2.3) 
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Розподіл інтервалу другого типу також співпадає з функцією розподілу періоду 

зайнятості в тій же системі, але за умови, що довжина зайнятості вимоги, яка 

відкриває період, рівна 

x
x :  

                                           )]([)( )(
ssx xxxxesr

 


1

2
                                         (2.4) 

Визначимо імовірність стану   0,1, 2, 3( )jP j  . 

З імовірністю  

                                          

(1)
P = 1- r
0

                                                          (2.5) 

вимога довжини 

Xx  застає систему вільною.  Вона також може надійти на 

інтервалі типу 3, тобто потрібно обслуговувати довгу вимогу. Імовірність цієї події 

рівна добутку інтенсивності надходження довгих вимог на середній час, необхідний 

для перетворення довгої вимоги в коротку: 













xx xx

xx
dzzGdzGzGGP ))(()))((()()(

1111
11

3
                            (2.6) 

Імовірність попадання в інтервал типу 2 обчислюється так. Інтенсивність настання 

інтервалів типу 2 рівна інтенсивності надходження довгих вимог, а середня довжина 

інтервалу, як виходить з (2.4), складає 

11

12
1

  )()(

)( xx
xr      

)(1xxx
g  

Тому 

                                             
)(

)(

)( )( 1

12

1

2
1 rGP

x

                                            (2.7) 

Нарешті, імовірність попадання на інтервал типу 1 визначається рівністю: 

                                         
)()()()( 1

3

1

2

1

0

1

1
1 PPPP                                     (2.8) 

Тепер стаціонарний розподіл ),)(()( 21
1 jzФ
j

 тривалості очікування початку 

обслуговування вимоги довжини  х, що надійшла на інтервал типу j, є функцією 

розподілу періоду зайнятості системи M/GI/1/, в яку входить потік вимог 

інтенсивності 


x
 , а функція розподілу довжини вимоги - )(zG

x


, що відкривається 

вимогою довжини, розподіленої згідно із законом )()( zA
j

1 .  Розподіл )()( zA
j

1  можна 

знайти як умовний стаціонарний розподіл віртуального часу очікування початку 
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обслуговування в системі M/GI/1, завантаженої тільки короткими вимогами, за 

умови попадання на період зайнятості (j=1) або на період зайнятості, що 

відкривається вимогою довжини )( 2 jx
x

. Переходячи до ПЛС )()( sY
j

1  і )()( sa
j

1 , 

маємо: 

))((

))()((
)(

)(

)(

sgsg

sg
sa

xxxx

xx














1

1

1

11
 

))((

))((
)()(

sgsx

e
sa

xxxx

sx

x

x














 111

2
 

і співвідношення для )()1( sY j  приймають вигляд: 

    ))(()( )()( ssasY
xxxjj

  11 ,                                                                (2.9) 

де )(s
x

  - рішення рівняння (2.2). У всій решті випадків, тобто коли вимога поступає 

у вільну систему або на інтервал типу 3, час очікування початку обслуговування 

дорівнює нулю.  

 Тепер за формулою повної імовірності маємо: 

)()()( )()()()()()()( sYPsYPPPs
x

1

2

1

2

1

1

1

1

1

3

1

0

1  .                                            (2.10) 

Варіант 2. Називатимемо в цьому випадку короткою вимогу, довжина якої 

менше )(

Xxx

xx
  або довжина якої менше або дорівнює )(


Xxx

xx


, а також вимогу, 

довжина якої менш 

x
x , що раніше вже обслуговувалася. Функція розподілу інтервалу 

першого типу співпадає з функцією розподілу періоду зайнятості системи M/GI/1/, 

в яку поступає потік вимог інтенсивності 

x
 , а функція розподілу довжини вимоги – 

)(zG
x


, тобто 

              )()()( ssr
x

2

1
                                                                               (2.11) 

Розподіл інтервалу другого типу залежить від довжини  u  вимоги , відкриваючої її  

(тобто тієї, що перетворюється з довгої в коротку) і теж співпадає з функцією 

розподілу періоду зайнятості в аналогічній системі за умови, що довжина 

відкриваючої його вимоги дорівнює u: 

             
)]([)(

,
)(

ssu

u

xxxesr
 


2

2                                                                    (2.12) 
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Визначимо тепер імовірність стану ),,,()( 3210
2 jP
j

. Імовірність )(2

0
P  і )(2

3
P  

визначається точно так, як і у разі варіанту 1: 

 

                                 12

0

)(P                                                                                   (2.13) 

                                 





xx

dzzGP ))(()(
1

2

3
                                                                    (2.14) 

Імовірність )()( udP 2

2
 попадання на інтервал типу 2 з довжиною відкриваючої його 

вимоги, що належить до інтервалу, обчислюється таким чином. Інтенсивність 

настання даних інтервалів дорівнює інтенсивності )(udG  (або, )( 
x
G1 , якщо 


x
xu ) надходження довгих вимог, а середня довжина інтервалу, як випливає з (2.12), 

складає 

               12

12
1

 )()(

)(, xu
ur  ,        

)(1xxx
g . 

Тому  

              )()( )(

)(,,

)( udGrudP
u

2

12

2

2
                                                                  (2.15) 

Якщо в (2.15) 
x
xu , то  

             
)(,

)()( )()(
1

2

2

2

2
1 


xxx

rGudP  .                                                           (2.16) 

Загальна імовірність попадання  на інтервал типу 2 задається формулою: 

12

2
11

 







 





)()()()(

xx

x

x

x
GxuudGP

x

x

  

Врешті решт, імовірність попадання на інтервал типу 1 визначається рівністю: 

         
)3(

2

)2(

2

)2(

0

)2(

1 1 PPPP  .                                                       (2.17) 

 Звернемо увагу, що стаціонарний розподіл )()2(

1 zФ  тривалості очікування 

початку обслуговування вимоги довжини x , що надійшла до інтервалу типу 1, є 

функцією розподілу періоду зайнятості системи M/GI/1/, в яку поступає потік вимог 

інтенсивності 

x , а функція розподілу довжини вимоги - )(zGx

 , що відкривається 

вимогою довжини, розподіленої згідно із законом )()2(

1 zA . Розподіл )()2(

1 zA  можна 

знайти як умовний стаціонарний розподіл віртуального часу очікування початку 

обслуговування в системі M/GI/1/, в яку надходить потік вимог інтенсивності 

x , а 
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функція розподілу довжини вимоги – )(zGx

 , за умови попадання на період зайнятості, 

тобто 

 

                                
))((

))(1)(1(
)(

)1(

)2(

1
sgsg

sg
sa

xxxx

xx













 

Таким чином, 

 

              ))(()( )()( ssasY
xxx

  2

1

2

1
.                                                     (2.18) 

 

Аналогічно, стаціонарний розподіл )()2(

,2 zФ u  тривалості очікування початку 

обслуговування вимоги довжини x , що поступила на інтервал типу 2, який 

відкривається вимогою довжини u, є функцією розподілу періоду зайнятості системи 

M/GI/1/, в яку поступає потік вимог інтенсивності 

x , а функція розподілу довжини 

вимоги - )( yGx

 , що відкривається вимогою довжини, розподіленої згідно із законом 

)()2(

,2 zA u . Розподіл )()2(

,2 zA u  можна знайти як умовний стаціонарний розподіл віртуального 

часу очікування початку обслуговування в системі M/GI/1/, в яку надходить потік 

вимог інтенсивності 

x , а функція розподілу довжини вимоги - )( yGx

 , за умови 

попадання на період зайнятості, що відкривається вимогою довжини u, тобто 

 

))((

)1)(1(
)()2(

,2
sgsu

e
sa

xxx

su

x
u 











 

 

Таким чином: 

))(()( )(

,

)(

,
ssasY

xxxuu

  2

2

2

2
                                           (2.19) 

У всій кількості випадків, тобто коли вимога поступає у вільну систему або на 

інтервал типу 3, час очікування початку обслуговування дорівнює нулю. 

 Тепер за формулою повної імовірності одержуємо: 
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)()()()()()( )(

,
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)(,
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,
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)()()()()( sYrGudGsYrsYPPPs
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xxuux
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2
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2

2
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1

2
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2
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2
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2
1 






  .  (2.20) 

 

Варіант 3. В цьому випадку називатимемо коротким: вимогу довжини, меншої 

),( Xxx xx   або довжини, меншої або рівної );(

Xxx

xx
  вимогу довжини, меншої 

),( Xxx xx   або довжини, меншої або рівної ),( Xxx xx   з пріоритетом, меншим у; 

вимогу довжини менше 

xx , яка раніше вже обслуговувалася. Функція розподілу 

інтервалу першого типу співпадає з функцією розподілу періоду зайнятості системи 

M/GI/1/, в яку поступає потік вимог інтенсивності )(   xxx y  , а довжина 

вимоги розподілена згідно із законом  
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xxxxxxx

xxxx

xz

xzxGGyGGzGyG

xzGGyGzG
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1

1

1

 

 

Тому,  )()3(

1 sr визначається з рівняння: 

 

      ))(()()3(

1 ssgsr                                                      (2.21) 

 

Розподіл інтервалу другого типу )()3(

,2 zR u  залежить від довжини u відкриваючої його 

вимоги і, як вже наголошувалося раніше, задається своїм ПЛС: 

 

            
)]([)3(

,2 )( ssu

u esr
 

                                                              (2.22) 

 

 Знайдемо імовірність стану )3,2,1,0()3( jPj . Імовірність )3(

0P  і )3(

3P  визначається 

так само, як і у разі варіанту 1: 

 

                  1)3(

0P                                                                                (2.23) 



92 

                 






xx

dzzGP .))(1()3(

3                                                                   (2.24) 

 

Імовірність  )()3(

2 udP  попадання на інтервал типу 2 з довжиною відкриваючої вимоги, 

що знаходиться в інтервалі [u, u+du), обчислюється наступним чином. Інтенсивність 

настання таких інтервалів дорівнює інтенсивності )()1( udGy  або )1(  xG , якщо         

( ) xxu  надходження довгих вимог, а середня довжина інтервалу, як випливає з (2.22), 

складає: 




 
0

1)1(

1)3(

)1,(,2 )(,)1( zzdGggur u  . 

Тому 

)()1()( )3(

)1,(,2

)3(

2 udGryudP u                                                      (2.25) 

Якщо в (2.25)  xxu , то  

)3(

)1(,2

)3(

2 )1()( 


xxx rGudP  .                                                         (2.26) 

Загальна імовірність попадання на інтервал типу 2 обчислюється за формулою: 
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x

xx GxuudGyP )1()()1(
1

)3(

2



 

 

Імовірність попадання на інтервал типу 1 визначається рівнянням: 

)3(

3

)3(

2

)3(

0

)3(

1 1 PPPP                                                        (2.27) 

 

 Зазначимо, що стаціонарний розподіл )()3(

1 zФ  тривалості очікування початку 

обслуговування вимоги довжини x  пріоритету y , яка поступила на інтервал типу 1, є 

умовним стаціонарним розподілом часу очікування закінчення періоду зайнятості 

системи M/GI/1/, в яку поступає потік вимог інтенсивності 
 , а функція розподілу 

довжини вимоги - G*(z), за умови попадання на період зайнятості, тобто  



 


)1(

)3(

1

)1))((1(
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sg

s
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                                                     (2.28) 
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Аналогічно, стаціонарний розподіл )()3(

,2 zФ u  тривалості очікування початку 

обслуговування вимоги довжини x  і пріоритету y , що поступила на інтервал типу 2, 

і відкривається вимогою довжини  u, є умовним стаціонарним розподілом часу 

очікування закінчення періоду зайнятості тієї ж системи, але за умови попадання на 

період зайнятості, що відкривається вимогою довжини u, тобто 

su

e
sY

ssu

u

))((
)(

)]([

)(

,

 


 113

2
                                    (2.29) 

У решті випадків, коли вимога поступає у вільну систему або на інтервал типу 

3, час очікування початку обслуговування дорівнює нулю. 

 Тому за формулою повної імовірності одержуємо: 
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       (2.30) 

 Тепер знайдемо )(shx . Час обслуговування вимоги довжини складається власне 

з x  і сумарного часу переривання обслуговування. Моменти переривання по 

відношенню до довжини вимоги z , що залишилася, утворюють нестаціонарний 

пуассоновський потік інтенсивності  

z
 , а тривалість переривання, що відбулося при 

залишковій довжині вимоги z , розподілена так само, як період зайнятості системи 

M/GI/1/, в яку поступає потік вимог інтенсивності 


z
 , а функція розподілу довжини 

вимоги – )(uG
z

 , тобто тривалість переривання має ПЛС )(s
z

 . Звідси функція 

розподілу часу обслуговування вимоги довжини x  має ПЛС 

 


 



x

zzz dzss

x
esh 0

))((
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                                                          (2.31) 

що є вирішенням рівняння 

)())((
)(

shss
dx

sdh
xxxx

x     

з початковою умовою 1
0

)(sh . 
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2.3.3 Система з відносними пріоритетами 

 

Розглянемо систему M/GI/1/, в яку поступає пуассоновський потік вимог 

інтенсивності  . Нехай кожній вимозі, що надійшла, відповідає деякий пріоритет 

0 , до того ж цей пріоритет є випадковою величиною, незалежною, як від інших 

пріоритетів, так і від процесів обслуговування і надходження вимог, і розподіленої 

згідно із законом }{)( xPxF   . Довжина вимоги пріоритету x розподілена згідно з 

законом, де )(yG
x

 - вимірна по x  функція. Першою обслуговується вимога з 

мінімальним пріоритетом, але переривання обслуговування не допускається. За 

аналогією із звичайними пріоритетними системами таку систему природно назвати 

системою з відносними пріоритетами.  

 Покладемо 



00

)(),( xdFmmyydGm
xxx

. Припускатимемо, що завантаження 

системи менше одиниці, а F(x) - безперервна функція. Через )(x
y

  позначимо 

вироджений розподіл, зосереджений в точці y , тобто  










yx

yx
x

y
;

;
)(

1

0
                                                               (2.32) 

 Нехай )()( yyG
xx

 , тобто пріоритет співпадає з довжиною вимоги, що 

надійшла. Дисципліну обслуговування в даному випадку природно назвати 

дисципліною переважного обслуговування найкоротшої вимоги без переривання 

обслуговування. Якщо ж, наприклад, )()( yyG
x

x 1
 , тобто на обслуговування 

вибирається щонайдовша вимога, то таку дисципліну називатимемо дисципліною 

переважного обслуговування вимоги найбільшої довжини без переривання 

обслуговування. Нарешті, якщо припустити, що пріоритет   приймає лише кінцеве 

число значень, приходимо до звичної системи M/GI/1/  з відносними пріоритетами. 

 Метою даного підрозділу є визначення стаціонарного розподілу часу 

очікування початку обслуговування вимоги пріоритету і розподілу числа вимог в 

системі.  

Введемо необхідні позначення. Покладемо : 
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)(,))()(()()(),( ydGegxFzdFyGyGxF
x

sy

x

x

zxx







 
0

1

0

  

Позначимо через )(yW
x

 стаціонарний розподіл часу очікування початку 

обслуговування вимоги пріоритету x , а через )(sg
x

 і )(s
x

  – ПЛС функцій розподілу 

)(yG
x

 і )(yW
x

. Також визначимо виробляючу функцію (ВФ) числа вимог різних 

пріоритетів в системі. Нехай )),[)((  0xxzz  - довільна комплексно значна вимірна 

функція, 1z . Припустимо, що у момент t в системі знаходиться   вимог пріоритетів 


xx ,...,

1
(у початковий момент 0 система вільна, хоча неважко узагальнити одержані 

результати на системи з довільним початковим станом). Тоді P(z,t)=Mz(x1)…z(x) 

назвемо  ВФ  числа вимог в системі у цей момент. Знаючи ВФ числа вимог в системі 

у момент t, неважко одержати і інші характеристики черги у цей момент. Так, ВФ 

загального числа вимог різних пріоритетів, як функція від скалярного аргументу z, 

вийде, якщо покласти z(x)=z, а імовірність того, що в системі немає вимог пріоритету  

у і менше задається формулою, де функція визначається формулою (2.32). Через P(z) 

позначимо ВФ стаціонарного розподілу числа вимог в системі. Покладемо: 

1

0

))(1()(~,),(),( 



   ssgsgdttzPeszp xx

st  

Стаціонарний середній час очікування початку обслуговування вимоги 

пріоритету x  задається виразом:  

2

21
1

2

 )(
)()( xx

m 


 , 

де  
)(2e

m - другий момент довжини вимоги пріоритету y . Безумовний 

стаціонарний середній час очікування початку обслуговування: 

.)()(
)()(

2

1
1

2

0

21
xdFm

x





                                            (2.33) 

Вираз для стаціонарного середнього числа вимог в системі: 




 



 )()(
)(

xdFma
x

2

0

2

2

1
2

                                        (2.34) 

Стаціонарний розподіл числа вимог в системі можна знайти іншим способом - 

скористатися вкладеним ланцюгом Маркова, утвореним кількістю і пріоритетами 
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вимог, що залишилися після виходу обслуженої вимоги, в моменти закінчення 

обслуговування. У зв'язку з цим можна відзначити, що стаціонарне середнє число 

вимог в системі по вкладеному ланцюгу Маркова співпадає з просто стаціонарним 

середнім числом вимог в системі. 

У випадку, коли пріоритет вимоги, що поступила в систему, дорівнює її  

довжині (дисципліна переважного обслуговування найкоротшої вимоги без 

переривання обслуговування), у всіх рівняннях, одержаних в цьому розділі треба 

покласти mx=x  і   }exp{)( sxsg
x

 . }exp{)( sxsg
x

   

В кінці даного розділу скажемо декілька слів про узагальнення одержаних 

результатів на розривні функції розподілу F(x). Припускаючи, що дисципліна вибору 

з черги вимог одного пріоритету не залежить від довжин вимог цього пріоритету, що 

знаходяться в системі, для обчислення стаціонарного розподілу часу очікування 

початку обслуговування необхідно задати дисципліну вимог одного пріоритету. Для 

окремих випадків, описаних варіантами 1-3 попередніх підрозділів, знаходження 

цього розподілу за допомогою методів, висловлених в тому ж підрозділі, не 

представляє ніяких труднощів. Також відзначимо, що для розривних функцій 

розподілу F(x)  справедлива  така формула: 
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Що стосується стаціонарного розподілу кількості вимог в системі, то тут зручно 

перейти до нових пріоритетів з безперервною функцією розподілу F(x), розділяючи 

вимоги одного пріоритету за допомогою процедури рандомізації варіанту 3 

попереднього підрозділу. У загальному, при обчисленні стаціонарного розподілу 

числа вимог в системі цілком можна обійтися одним яким-небудь безперервним 

розподілом пріоритету F(x), наприклад, рівномірним. 
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2.3.4 Система з абсолютними пріоритетами 

Розглянемо систему M/GI/1/, в яку поступає пуассоновській потік вимог 

інтенсивності . Так само, як і в підрозділі 2.3.3, припустимо, що кожній вимозі, що 

надійшла, відповідає пріоритет >0, причому цей пріоритет є випадковою величиною, 

незалежною як від інших пріоритетів, так і від процесів обслуговування і 

надходження вимог, і розподіленою згідно із законом }{)( xPxF   . Довжина 

вимоги пріоритету розподілена за законом Gx(y) , де Gx(y)  – вимірна по x  функція. 

Першою обслуговується вимога з мінімальним пріоритетом, проте пріоритет 

абсолютний, тобто вимога меншого пріоритету, надійшовши, перериває 

обслуговування вимоги більшого пріоритету. Недообслуговані вимоги 

дообслуговуються. За аналогією із звичайними пріоритетними системами 

називатимемо таку систему системою з абсолютними пріоритетами. 

Покладемо,  )dFxmm
x




0

. Припускатимемо, що завантаження системи m   

менше одиниці (в тому разі, що коли мова йде про стаціонарні розподіли), а F(x) - 

безперервна функція. Окрім того, для простоти викладу припустимо, що  F(x)>0  для 

будь-якого x  . 

Нехай )()( yyG
xx

  (пріоритет співпадає з довжиною вимоги, що поступила). 

Дисципліну обслуговування в цьому випадку природно назвати дисципліною 

переважного обслуговування вимоги якнайменшої довжини з перериванням 

обслуговування. Якщо ж для обслуговування вибирати щонайдовшу вимогу (по 

довжині у момент надходження в систему), то таку дисципліну називатимемо 

дисципліною переважного обслуговування вимоги найбільшої довжини, що 

поступила, з перериванням обслуговування. Тому, якщо допустити можливість 

пріоритету  приймати лише кінцеве число значень, приходимо до звичної системи 

M/GI/1/ з абсолютними пріоритетами [100,106,108]. 

Позначимо через )(sg
x

 ПЛС функції розподілу )(yG
x

. Покладемо: 
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Через )(s
x

  позначимо рішення рівняння 

))(()( ssgs
xxxxx

                                                                         (2.35) 

Покладемо також )()( ss


 . Для будь-якої комплексно значної вимірної 

функції 10  ||)),,[)(( zxxz  визначимо, як і в попередньому параграфі, ВФ числа 

вимог (різних пріоритетів) в системі. Зокрема, через P(z,t) позначимо ВФ числа вимог 

в системі у момент t (передбачається, що в початковий момент 0 система вільна), а 

через P(z) – ВФ стаціонарного розподілу числа вимог в системі. Покладемо: 





0

),(),( tzPeszP st  ,     1
1

 ssgsg
xx
))(()(~  

Неважко одержати вирази для моментів відповідних характеристик. Так, 

стаціонарний середній час очікування початку обслуговування, середній час 

обслуговування і стаціонарний середній час перебування в системі вимоги пріоритету 

x  задаються формулами: 

  

x

xyx
ydFm
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)( xxx
mh  , 

)()()( 111 xxx
hu  . 

Тут 



0

2

2
)(

)(
udGum

yy
 – другий момент довжини вимоги пріоритету y . ПЛ 

середнього числа вимог в системі в момент t . Тому, стаціонарне середнє число вимог 

в системі виглядає так: 

)1()()1)((
2

1

0 0

2

)2(

2




  


 uxdFydFma

x

xy                          (2.36) 

У випадку, якщо пріоритет вимоги, що поступила, співпадає з його довжиною 

(дисципліна переважного обслуговування вимоги якнайменшої довжини з 

перериванням обслуговування), в одержаних в цьому підрозділі формулах треба 

покласти і }exp{)( sxsg
x

 .  

В кінці підрозділу вкажемо на ті зміни, які потрібно зробити для узагальнення 

одержаних результатів на випадок розривної функції розподілу F(x). Зрозуміло, що 
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для знаходження відповідних характеристик потрібно задати дисципліну 

обслуговування вимог однакового пріоритету. Для дисциплін, що представлені 

варіантами 1-3 у підрозділі 2.3.1, обчислення розподілів, зв'язаних з часом 

перебування в системі вимоги певного пріоритету, з використанням результатів того 

ж підрозділу не викликає ніяких труднощів. 

Ці ж характеристики можна також обчислити і для певних дисциплін з 

перериванням обслуговування усередині одного пріоритету. Найприроднішою з 

таких дисциплін для даної системи є рандомізована дисципліна, задана варіантом 3 

підрозділу 2.3.1, але при додатковій умові, що всередині кожного пріоритету 

обслуговування відбувається також з абсолютною перевагою. В даному випадку всі 

одержані в цьому підрозділі формули (у тому числі і для розподілу числа вимог в 

системі) залишаються справедливими, якщо визначити їх по безперервності в точках 

розриву F(x). Тому, у формулі (2.35) потрібно покласти:   
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Потім, коли ми говоритимемо про систему з абсолютними пріоритетами, то, за 

наявності у F(x) точок розриву, якщо не обумовлено окремо, матимемо на увазі саме 

цю модифікацію системи. 

 

2.3.5 Інваріантна дисципліна обслуговування 

 

Розглянемо систему M/GI/1/n-1  )(  n2 , в яку поступає пуассоновський 

потік вимог інтенсивності . Довжина вимоги розподілена за законом G(x) з середнім 

значенням  



0

1 dxxGm ))(( . Дисципліна обслуговування така: якщо в системі 

знаходиться менш за n вимог, то вимога, що поступила, порівнюється за довжиною з 

вимогою, що знаходиться на обслуговуванні, і, за умови, що довжина вимоги, що 

поступила, менше (залишкової) довжини обслуженої вимоги, вимога, що знов 
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поступила, стає на обслуговування, а вимога, що обслуговувалася раніше, 

переміщається в чергу на перше місце; інакше обслуговувана вимога продовжує 

обслуговуватися, а вимога, що поступила, ставиться першою в чергу. Решта вимог, 

відповідно, зміщується на одне місце очікування. Недообслужені вимоги 

дообслуговуються. Якщо в системі вже знаходиться n вимог (одна обслуговується  і 

n-1 в черзі), то вимога, яка щойно прибула, втрачається. Далі припускатимемо, що, 

якщо n=, то завантаження системи m   менше одиниці. Таку дисципліну назвемо 

інваріантною дисципліною обслуговування. 

Позначимо через )}(),({)( ttt    марківський випадковий процес, що описує 

функціонування даної системи і одержаний таким чином: nt ,...,,)( 10   - число вимог 

в системі у момент t, а )}(),...,({)(
)(
ttt

tN


1
 - довжини вимог, що знаходяться в 

системі у момент t і розташованих по черзі, тобто )(t
1
 - довжина обслуговуваної 

вимоги, )(t
2

 - довжина вимоги, що знаходиться на першому місці в черзі, і т.д. Якщо

0)(t , то вектор )(t  не   визначається. 

Цілком: 

})({)( 0
0

 tPtP  , 

),...,,}()(,...,)(,)({),,...,( 121
111

 nkxtxtktPtxxP
kkkk

  

})(,...,)(,)({),,...,(
nnnn
xtxtntPtxxQ  

111
 

 

Стаціонарну імовірність процесу )(t  позначатимемо тими ж буквами, 

опускаючи ).,...,(),,...,(,:
nnrk
xxQxxPPt

110  

 Далі покладемо: 

).,...,,)(,...,,()( 132  nkxPxP
kk

 

).,...,,()(  xQxQ
nn

 

 

Врешті решт, стаціонарну імовірність числа вимог в системі позначимо через 

)1,...,1,0(  nkPk  і Qn, а ПЛС функції розподілу G(x), як завжди, через q(s). 

Позначимо через Rn (x) функцію розподілу періоду зайнятості системи  

M/GI/1/n-1 з інваріантною дисципліною обслуговування, а Rn(x,t) – функцію 

розподілу періоду зайнятості тієї ж системи за умови, що довжина відкриваючої його 



101 

вимоги рівна t. Через  )(s
n

  і ),( ts
n

  позначатимемо відповідно, ПЛС розподілів Rn(x)  

і Rn(x,)t. 

Очевидно, що  
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tx
txR
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Рівняння для Rn(x,t) (n=2,3,…) у разі t<x знаходимо шляхом таких міркувань: за 

час обслуговування вимоги довжини t в систему з імовірністю exp{-t} не поступить 

більше жодної вимоги, а з імовірністю dyzdGy )(}exp{    на інтервалі [у,y+dy) 

поступить вимога довжини [z,z+dz). Тому, якщо здійснюється останнє, то, залежно 

від співвідношення між довжинами t-у і z, вимога, що знов прийшла, ставиться на 

обслуговування, відтісняючи ту, що обслуговувалася раніше, на перше місце в чергу, 

або, навпаки, стає на перше місце в чергу. Тепер помітимо, що через досліджувану 

дисципліну обслуговування, до початку обслуговування вимоги, що знаходиться на 

першому місці в черзі, пройде час, рівний періоду зайнятості системи M/GI/1/n-2 з 

інваріантною дисципліною обслуговування, що відкривається вимогою відповідної 

довжини. Таким чином, маємо: 
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Якщо t >x, то .),( 0xtR
n

 Переходячи до ПЛС, одержуємо рівняння вигляду: 

.dA
nnn
   

Помітимо, що оператор An залежить від ),( ts
n 1

 . Розглянемо простір 

безперервних обмежених функцій, заданих на інтервалі [0.),с нормою )(sup trr
t 0

 . 

Враховуючи, що, маємо: 
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Звідси видно, що 1
n
A  при  s>0. Таким чином, рівняння має єдине рішення, 

причому, як неважко помітити, при 0s . 

У разі  n =   рівняння матиме вигляд: 
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)(),()()( udGusss  . 

Розв’язуючи це рівняння, одержуємо формули, що є стандартними для ПЛС 

періоду зайнятості і періоду зайнятості, що відкривається вимогою довжини  t, в 

системі M/GI/1/. 

Знайдемо стаціонарний розподіл  Wx(z) часу очікування початку 

обслуговування вимоги довжини x . Для визначеності вважаємо, що вимога, що 

дістала відмову, вважається миттєво обслуженою. Вимога довжини x , що приходить 

в систему, застає в ній k   вимог і на обслуговуванні вимога довжини ),( dyyy    з 

імовірністю )(ydP
k

. Якщо yx  , то вимога, що поступила, зразу ж починає 

обслуговуватися.  Якщо  yx  , то вимога, що поступила, чекає початку 

обслуговування час, який дорівнює періоду зайнятості системи M/GI/1/n-k-1  з 

довжиною відкриваючої його вимоги y .  

Для системи M/GI/1/: 
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Стаціонарний розподіл )(yH
x

 часу обслуговування вимоги довжини x  

визначається аналогічно. Позначимо через ),( xsh
k

 ПЛC  часу обслуговування першої 

M/GI/1/k-1 вимоги, що поступила  в систему, за умови, що її довжина дорівнює x . 

Зрозуміло, що цей час розподілений так само, як і час обслуговування вимоги 
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довжини x  в системі M/GI/1/n-1 за умови, що на початку обслуговування в черзі 

знаходиться ще n-к вимог, і  ),( xsh
1

задається формулою: 

sxexsh ),(1  

Залишається помітити, що якщо в системі знаходиться k вимог, то вимога, що 

поступила, перериває обслуговування на період зайнятості системи M/GI/1/n-k-1 цією 

вимогою або збільшує число вимог в системі на одиницю. 

Тому можна вивести рівняння:   

 

),())((),())](),(([),( xshxGxshydGyssxsh
kk

x

kk 1

0

1
11


          (2.37)  

з початковою  умовою 10 ),(sh
k

. Рішення цього рівняння виглядає так: 

dyesh

x y

zdGzss

x

 




0 0

))()),(1(

)(


 

У випадку n   (2.36) перетворюється на рівняння, рішення  якого має вигляд: 

)]()),(()[,(),()( ydGyssxshxshsh
x

x  


0

1   

Тому неважко одержати формули для ПЛС стаціонарного розподілу )(yv
x

 часу 

перебування в системі вимоги довжини x . 

Безумовні розподіли відповідних характеристик визначаються 

усереднюванням за розподілом G(x). Неважко також одержати різні моменти 

характеристик, що вивчаються, для системи M/GI/1/ з інваріантною дисципліною 

обслуговування. Зокрема, стаціонарне середнє значення часу очікування початку 

обслуговування, середній час обслуговування і стаціонарний середній час 

перебування в системі вимоги довжини x  задаються формулами:  




x

x
dyyGy

0

1

1
11 )())((

)(
 , 




x

x dyyGyxxh
0

1

)1( )1())(1)(2(  , 




x

x
dyyGyxxU

0

1

1
11 )())()((

)(
 . 

 



104 

З приведених формул виходить, що стаціонарний розподіл числа вимог в 

системі M/GI/1/n-1 з інваріантною системою обслуговування при фіксованому 

завантаженні  не залежить від розподілу довжини вимоги G(x) і, як неважко бачити, 

співпадає із стаціонарним розподілом числа вимог в системі M/GI/1/n-1 (постійна 

довжина вимоги) з дисципліною FIFO і тим же завантаженням . Ця інваріантність 

стаціонарної імовірності станів виправдовує вибір дисципліни обслуговування, що 

розглядається в даному підрозділі.  

В кінці цього підрозділу розглянемо системи M/GI/1/n-1  (n )  з так званим 

інверсійним порядком обслуговування і пріоритетом імовірності.  В систему поступає 

марківський потік вимог інтенсивності  k, залежний тільки від числа k вимог в 

системі. Основна різниця інверсійного порядку обслуговування з пріоритетом 

імовірності від розглянутої вище інваріантної дисципліни обслуговування в тому, що 

після порівняння довжини  x  поступаючої вимоги з довжиною y  вимоги, що 

знаходиться на обслуговуванні, з імовірністю ),( yxw
k

, залежною тільки від числа k 

вимог в системі, вимога, що знов поступила, перериває обслуговування і сама 

починає обслуговуватися, відтісняючи вимогу, що обслуговувалася раніше, на перше 

місце в черзі, і, навпаки, з імовірністю ),(),( yxwyxU
kk

1  стає на перше місце в 

черзі (тут ),( yxw
k

- вимірна відносно    - алгебри борельовських множин у 2R  

функції). 

Для системи M/GI/1/n-1  з інверсійним порядком обслуговування справедливі 

рівняння: 

kkkkk
dpAp        ),,...,,( 121  nk                                 (2.38) 

де  
nn
dq  ,  

     ))(()( xGPxd  1
001

          

11 


kkkk
PBd   

k
A і 

k
B - лінійні оператори, діючі на функцію )(xp  за формулою: 

)()(),()()(),()( ydudGupuyUydudGupuyUxpA
x x

kRk    
   


0 0
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ydudGupuyUydudGupuywxpB

k
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kkk

     (2.39) 

У системі  M/GI/1/n-1 з інверсійним порядком обслуговування і пріоритетом 

імовірності при ),(),( yxwyxw
k

  ВФ ),( zxp , що введена вище, задовольняє 

рівнянню: 

 













   
   

x x
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x

ydudGzupuyUydudGzupuyU

zzpPxGzzxp
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0
11
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              (2.40) 

 

2.3.6 Замкнена одноканальна і багатоканальна система масового  

обслуговування 

 

2.3.6.1 Замкнена одноканальна СМО 

 

Розглянуті в попередніх підрозділах СМО мали загальні властивості - вхідний 

потік заявок Пвх і його інтенсивність не залежали від стану системи. Джерело 

заявок, що надходять, перебувало поза системою. 

Розглянемо СМО, в яких інтенсивність заявок залежить від стану системи. Такі 

СМО називають замкненими або системами Енгсета . 

Нехай одноканальна СМО містить і джерел заявок, кожне з яких породжує 

найпростіший потік заявок з інтенсивністю  . 

Заявка, що прийшла від джерела в момент, коли канал зайнятий, стає в чергу і 

чекає обслуговування. При цьому джерело може подати наступну заявку тільки тоді, 

коли подана їм попередня заявка вже обслужена. Середній час обслуговування заявки 

 об 1/Т   , 

де   – інтенсивність найпростішого потоку обслуговувань. 

Отже, маємо СМО, що містить скінчену кількість джерел заявок, кожне з яких 

може перебувати в одному з двох станів: пасивному або активному.  
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Пасивний стан характеризується тим, що подана джерелом остання заявка ще 

не обслужена, тобто знаходиться або у черзі, або чекає обслуговування. 

Активний стан – це такий стан, при якому вже обслужена подана джерелом 

остання заявка. 

В активному стані джерело може подавати заявки, а в пасивному – ні. 

Звідси, інтенсивність загального потоку заявок залежить від того, скільки джерел 

в пасивному стані, тобто скільки заявок пов’язано з процесом обслуговування 

(знаходиться в черзі або безпосередньо обслуговується).  

Характерною для замкненої СМО є залежність потоку заявок від стану самої 

СМО. Дана залежність виявляється істотною при скінченній невеликій кількості 

джерел заявок. Але якщо кількість джерел досить велика, то практично можна 

вважати, що інтенсивність потоку заявок не залежить від стану СМО. 

Занумеруємо стан СМО за кількістю джерел, що перебувають у пасивному 

стані, тобто за кількістю заявок, що знаходяться в черзі і чекають обслуговування: 

s0 – всі і джерел в активному стані, канал вільний, черги немає; 

s1 – одне джерело в пасивному стані, канал обслуговує подану цим джерелом 

заявку, черги немає;  

s2 – два джерела в пасивному стані, заявка, подана одним з них, обслуговується, 

а заявка, подана іншим джерелом, – в черзі; 

si – всі і джерел в пасивному стані, заявка, подана одним з них, обслуговується, 

а і–1 заявок, поданих іншими джерелами, у черзі. 

Граф стану наведено на рис. 2.7, а. 

Зі стану s0 у стан s1 систему переводить сумарний потік, що складається з 

потоків всіх і активних джерел; тому інтенсивність цього сумарного потоку 01 i   . 

Зі стану s1 у стан s2 система переходить під впливом сумарного потоку і – 1 

потоків активних джерел, оскільки одне джерело в пасивному стані; отже, 12 ( 1)i     

тощо. Зі стану sі–1 у стан si систему переводить тільки один потік, який породжується 

єдиним джерелом, що знаходиться в активному стані (всі інші і – 1 джерел у 

пасивному стані); тому 1,i i   . 

                                  𝛌𝟎𝟏 = 𝒊𝛌                         𝛌𝟏𝟐 = (𝒊 − 𝟏)𝛌                    𝛌𝟐𝟑 = (𝒊 − 𝟐)𝛌                   𝛌𝒊−𝟏,𝒊 = 𝛌 
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                                 𝛌𝟎𝟏 = 𝛍                                𝛌𝟐𝟏 = 𝛍                           𝛌𝟑𝟐 = 𝛍                         𝛌𝒊−𝟏,𝒊 = 𝛍 

a) 

 
                     𝛌𝟎𝟏 = 𝒊𝛌    𝛌𝟏𝟐 = (𝒊 − 𝟏)𝛌   𝛌𝟐𝟑 = (𝒊 − 𝟐)𝛌   𝛌𝒏−𝟏,   𝒏 =               𝛌𝒏,   𝒏+𝟏 =     𝛌𝒏+𝟏,   𝒏+𝟐 =          

𝛌𝒊−𝟏,   𝒊 = 𝛌 

                                                                                                               = (𝒊 − (𝒏 − 𝟏))𝛌   = (𝒊 − 𝟏)𝛌   = (𝒊 − (𝒏 + 𝟏))𝛌 

 
           𝛌𝟎𝟏 = 𝛍        𝛌𝟐𝟏 = 𝟐𝛍       𝛌𝟑𝟏 = 𝟑𝛍         𝛌𝒏,𝒏−𝟏 = 𝒏𝛍       𝛌𝒏+𝟏,𝒏 = 𝒏𝛍      𝛌𝒏+𝟏,𝒏+𝟐 = 𝒏𝛍     

𝛌𝒊,𝒊−𝟏 = 𝒏𝛍 

б) 
Рис. 2.7  Графи стану замкнених СМО: 

а – одноканальна; б – багатоканальна 

 

Отже, обчислено усі щільності ймовірностей переходів системи по стрілках 

наліво-направо. Інтенсивності потоків, що переводять СМО по стрілках направо-

наліво, однакові і дорівнюють  , оскільки весь час працює один канал з інтенсивністю 

обслуговування  . Таким чином, , 1 , 1,k k k i    . 

Параметри замкненої одноканальної СМО: 

 число каналів обслуговування n = 1; 

 число джерел заявок 1i  ;  

 інтенсивність найпростішого потоку заявок, що породжується кожним 

джерелом, const  , де   не залежить від часу; 

 продуктивність каналу – інтенсивність найпростішого потоку обслуговувань     

Поб ==const, 

де   не залежить від часу; 

 продуктивність l кожного джерела при здійсненні ним корисної роботи в 

активному стані. 

Граничні характеристики функціонування замкненої одноканальної СМО: 

 показник (коефіцієнт) навантаження системи, яке породжується кожним 

джерелом заявок,  

  /q    ;                                                      (2.41) 
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 показник (коефіцієнт) навантаження системи, що породжується всіма і 

джерелами заявок, 

           /iq i   ;                       (2.42) 

 імовірність того, що канал вільний, 

        
1

0

0

!

( )!

i
k

k

i
P q

i k





 
  

 
 ;          (2.43) 

 імовірність стану СМО 

 0( !) /( )!, 1,kP i qP i k k i   ;                                                              (2.44) 

 імовірність того, що канал зайнятий, 

  з 01P P  ;                                                                                   (2.45) 

 абсолютна пропускна здатність 

 з 0(1 ) ;A P P                           (2.46) 

 інтенсивність вихідного потоку обслугованих заявок 

 з 0(1 )A P P       ;        (2.47) 

 відносна пропускна здатність 

 1Q  ;  

 середнє число заявок у системі (тобто середнє число джерел, що перебувають 

у пасивному стані) 

 сис пас 0

1

(1 ) / ;
i

k

k

N N i P q kP


                              (2.48) 

 середня інтенсивність середнього сумарного вхідного потоку заявок 

 пас( ) ;i N                                                                                      (2.49) 

 середнє число заявок для обслуговування 

 об 01N P  ;              (2.50) 

 середнє число заявок, розташованих в черзі, 

 чер сис об 0(1 )(1 1/ );N N N i P q                                  

 коефіцієнт готовності – ймовірність того, що довільне джерело в активному 

стані, 

 акт сис1 / /( );P N i i        
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 імовірність того, що в момент надходження заявки СМО перебувала в 

стані sk, 

 сис( ) /( ), 0, 1k kP i k P i N k i     ;  

 середній час очікування заявки в черзі 

 
1

чер чер
сис 1

1
( ) / ;

( )

i

k

k

T k i k P N
i N





  
 

  

 середній час обслуговування однієї заявки 

 об об об1/ / ;T Т N        

 середній час перебування заявки в системі 

 сис чер об сис / ;T Т Т N            (2.51) 

 середня продуктивність групи джерел, що перебувають у активному стані, 

 акт пас 0( ) [(1 ) / ] ;N l i N l P q l          (2.52) 

 середня втрата продуктивності за рахунок групи джерел, що перебувають у 

пасивному стані, 

 пас 0[ (1 ) / ]N l i P q l   .  

 

2.3.6.2 Замкнена багатоканальна СМО 

 

Замкнена багатоканальна СМО складається з 1n   каналів обслуговування і i n  

джерел заявок. Як і було наведено в попередньому розділі, кожне джерело може 

перебувати тільки в одному стані з двох: пасивному або активному. Під час 

перебування поданої джерелом останньої заявки в системі (для обслуговування або у 

черзі) джерело знаходиться в пасивному стані, в якому воно не може надіслати 

наступну заявку. Щойно подана джерелом заявка буде обслужена, джерело відразу 

переходить в активний стан, в якому воно може надіслати наступну заявку. Кожне 

джерело породжує найпростіший потік заявок з інтенсивністю  . Кожен канал 

породжує найпростіший потік обслуговувань з інтенсивністю  . Ми  допускаємо, що 

i n , тому що, якби число джерел i  не перевищувало число каналів n , то це 

спричинило б істотне простоювання каналів.  
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Занумеруємо стан системи за кількістю джерел, що перебувають у пасивному 

стані, або, що те саме, – за кількістю заявок, що є в СМО (як для обслуговування, так 

і у черзі): 

0s  – усі i  джерел перебувають в активному стані, усі n  каналів вільні, черги 

немає; 

1s  – одне джерело в пасивному стані, один канал зайнятий обслуговуванням 

заявки, поданої цим джерелом, інші 1i   джерела в активному стані, 1i   каналів вільні, 

черги немає; 

2s  – два джерела перебувають у пасивному стані, два канали зайняті, 2i   

джерела в активному стані, 2i   каналів вільні, черги немає; 

ns  – усі n  джерел у пасивному стані, усі n  каналів зайняті, i n  джерел в 

активному стані, черги немає;  

1ns   – 1n   джерел у пасивному стані, n  каналів зайняті, одна заявка в черзі, 

( 1)i n   джерел в активному стані; 

is  – усі i  джерел у пасивному стані, n  каналів зайняті, i n  заявок у черзі. 

Граф стану розглянутої СМО зображено на рис 2.7, б. 

Зі стану 1ks   у стан ( 1, )ks k i  систему переводить сумарний потік заявок, що 

складається з потоків усіх ( 1)i k   джерел, що знаходяться в активному стані; тому 

 1, ( 1) ;k k i k      1,k i .                                         (2.53) 

Зі стану ks  у стан 1ks  , 1,k n i  , СМО переходить під впливом сумарного 

потоку обслуговувань, що складається з n  потоків обслуговувань на кожному із n  

зайнятих каналів (у стані ks , 1,k n i   ) з інтенсивністю  ; отже, 

, 1 ;k k n           1,k n i  .                                        (2.54) 

Зі стану ks  у стан 1ks  , 1, ,k n  систему переводить сумарний потік обслуговувань, 

що складається з k  потоків обслуговувань на кожному із k  зайнятих каналів у стані 

ks  з інтенсивністю  :  

, 1 ;k k k      1,k n .         
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У системі, як видно з графу стану на рис. 2.7, б, проходить процес “загибелі і 

розмноження”. 

Нижче наведені параметри замкненої багатоканальної СМО та її граничні 

характеристики функціонування [53]. 

Параметри замкненої багатоканальної СМО: 

 число каналів обслуговування 1n  ; 

 число джерел заявок i n ; 

 інтенсивність найпростішого потоку заявок, що породжується кожним 

джерелом, дорівнює const  , де   не залежить від часу; 

 продуктивність кожного каналу – інтенсивність найпростішого потоку 

обслуговувань – дорівнює const  , де   не залежить від часу; 

 продуктивність кожного джерела при здійсненні ним корисної роботи в 

активному стані дорівнює l . 

Граничні характеристики функціонування замкненої багатоканальної СМО: 

 показник навантаження системи, що породжується кожним джерелом заявок, 

/q    ; 

 показник навантаження системи, що породжується всіма i  джерелами заявок, 

/iq i   ; 

 імовірність того, що усі  n   каналів вільні, 

1
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  ;                                (2.55) 

 імовірність стану СМО 
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                 (2.56) 

 середнє число заявок під обслуговуванням – середнє число зайнятих каналів 

1 1
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  ;                    (2.57) 
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 середнє число заявок у системі (у черзі і під обслуговуванням) – середнє 

число джерел у пасивному стані 

сис пас

1

( / )
i

k

k

N N kP i K q


    ;    

 середнє число заявок у черзі 

чер сис об

1

(1/ 1) ( )
i

k

k n

N N N i K q k n P
 

       ;             (2.58) 

 абсолютна пропускна здатність 

сис( )A K i N       

 інтенсивність вихідного потоку обслужених заявок 

сис( )A K i N        

 відносна пропускна здатність СМО 

1Q  ; 

 середня інтенсивність середнього сумарного вхідного потоку заявок 

сис( )A K i N          

 коефіцієнт готовності – ймовірність того, що довільне джерело знаходиться в 

активному стані,  

акт сис1 / /( ) /( ) /( )P N i K iq A i i         

 імовірність того, що в момент надходження заявки СМО знаходилася в стані 

ks : 

сис( ) /( )k kP i k P i N   , 0, 1k i   

 імовірність того, що заявка, яка надійшла, відразу буде прийнята на 

обслуговування: 

1 1
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  ;                        (2.59) 

 імовірність того, що заявка, яка надійшла, встане в чергу для очікування 

початку обслуговування: 
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               (2.60) 

 середній час очікування в черзі 

1

чер

1
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 середній час обслуговування заявки 

об об1/ (1/ )T N    ;      (2.61) 

 середній час перебування заявки в системі 

сис чер об сис(1/ )T T T N    ;     (2.62) 

 середня продуктивність групи джерел, що перебувають в активному стані, 

акт пас( ) ( / )N l i N l i K q l     

 

 середня втрата продуктивності за рахунок групи джерел, що знаходяться в 

пасивному стані, 

пас ( / )N l i K q l  . 

 

2.4 Розрахунок затримки транзакції з врахуванням структури системи 

управління 

 

Об’єм управляючої інформації визначається виходячи з умови, що для кожної 

відмови в системі управління отримується запит на її відтворення. У цьому випадку 

між елементами мережі та системою управління виникає стохастичний потік запитів 

(заяв). З метою обслуговування цих заяв існують спеціальні пристрої, де час даного 

обслуговування може мати довільний і детермінований характер. Виходячи з цього 

можливо розрахувати кількість інформаційного обміну, за умови, коли відомо і число 

мережевих елементів і кількість обслуговуючих пристроїв. 
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За умови визначеної кількості управляючої інформації система управління 

телекомунікаційною мережею повинна своєчасно аналізувати отриманні запити щодо 

стану мережі та приймати адекватні рішення для з метою нормалізації робочого стану 

мережі. Іншими словами, для середньої затримки управляючої інформації 

встановлені відповідні норми і стандарти, які не повинні бути перевищені і, очевидно, 

не повинні негативно впливати на функціонування мережі. 

В теорії передачі інформації встановлено базові взаємозв’язки параметрів обміну 

інформацією. В них виділяються кілька систем обслуговування: з втратою запитів та їх 

очікуванням. Також існують комбіновані системи.  Варто зазначити, що система з 

очікуванням є характерною для систем управління. Це пов’язано з можливими 

втратами корисної інформації у системах з втратою запитів, та як наслідок – 

неможливості її обробки. Виходячи з цього, задля розрахунку і оцінки параметрів 

систем управління доцільно користуватися апаратом теорії телетрафіка при 

обробленні запитів з очікуванням [107]. 

Візьмемо до розгляду методику складання мережних моделей взявши за 

приклад систему масового обслуговування. Проінтерпретувавши СУ в термінах 

транзакцій і ресурсів опишемо функціонування СУ як взаємодію транзакцій і 

ресурсів. При цьому під транзакцією будемо розуміти активні елементи системи, а 

під ресурсами – неактивні. Прикладом транзакції в СУ є команди управління, а в 

якості ресурсу виступає канал зв’язку в СУ. 

 

 

 

 

Рис. 2.8.  Система масового обслуговування 

 

 Для розгляду візьмемо СУ, інтенсивність вхідного потоку інформації  якої 

буде залежати від стану самої системи, а джерелом вимог для якої генерує обмежений 

потік запитів. Причому таке джерело вимог є внутрішнім. В цьому випадку швидкість 

надходження управляючої інформації буде на пряму залежати від кількості об’єктів 

      Черга 

Система 

розподілу 

ресурсів 

Обслужений 

потік даних 
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управління. Причому, таких, які періодично змінюють свій стан  (за одну годину або 

за добу) та від розміру кадру інформації. За умови, що в системі є хоча б один вільний 

обслуговуючий пристрій, поступивша інформація моментально оброблюється. Якщо 

ж всі обслуговуючі пристрої зайняті (у даному випадку обробкою іншої інформації) 

то вона стає в чергу і чекає звільнившийся пристрій.  

Процес ініціювання інформації можливий як за запитом одного з пристроїв 

розміщених в центрі управління, так і за запитом будь-якого іншого елементу 

інформаційної системи. Це можливо з переходом від одного стану елемента в інший, 

або зі зміною його параметрів та характеристик. 

При запиті пристрою центра управління транзакція складатиметься з наступних 

чотирьох фаз: 

- субакція запиту; 

- субакція відповіді; 

- субакція підтвердження отримання запиту; 

- субакція підтвердження отримання відповіді (рис. 2.9).  

-  

 

 

 

 

 

 

Рис.  2.9.  Фази транзакції в системі управління (варіант №1) 

 

Другий випадок транзакції складається з наступних фаз: 

- субакції передачі зміни статусу; 

- субакції підтвердження отримання інформації (рис. 2.10).  
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Рис.  2.10.  Фази транзакції в системі управління (варіант №2) 

 

Стан системи характеризується загальним числом вимог, які знаходяться на 

обслуговуванні і в черзі (рівним k, k=0, 1,..., n) та мають наступну інтерпретацію:  

S0 – обслуговуючий пристрій – вільний;  

S1 – обслуговуючий пристрій – зайнятий. Відсутня черга;  

S2 – обслуговуючий пристрій – зайнятий. Присутня черга, в якій знаходиться 

один запит;  

Sn – обслуговуючий пристрій – зайнятий. Присутня черга, в якій знаходиться 

n-1 запит.  

При цьому число об’єктів управління дорівнює n, а число обслуговуючих 

приладів – r. Якщо  – інтенсивність надходження інформації управління, а  – 

інтенсивність потоку обслуговування, то стаціонарний процес в даній системі 

можливо описати наступним чином: 
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Виходячи з результатів вирішення можливо розрахувати імовірність k-го  
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Наступним кроком визначимо імовірностні характеристики СУ: 

 Середня кількість вимог в черзі:  

( ) ;
n

q k

k r

L k r P


   

 Усереднені запити в системі (на обслуговуванні та в черзі): 

;
1





n

k

ks kPL  

 Усереднена кількість обслуговуючих пристроїв, що знаходяться без 

роботи: 

;)(
1

0







r

k

kPkrr  

 Коефіцієнт простою повідомлення в черзі: 

;1
n

Lq
  

 Коефіцієнт використовування запиту: 

;1
n

Ls  

 Коефіцієнт простою пристрою: 

;
r

r
  

 Середній час затримки запиту в СУ: 



 11





T , 

 

Результати отриманих розрахунків представимо у вигляді таблиці 2.1. 

Із зробленого розрахунку можливо зробити висновок: при роботі хоча б одного 

обслуговуючого приладу з пропускною характеристикою каналу до  256000 біт/с. 

відбувається зменшення часу затримки інформації. Значення пропускної 

спроможності каналу буде варіюватися пропорційно кількості обслуговуючих 

пристроїв. За умови подальшого збільшення пропускної спроможності мережі 

відбувається зниження виграшу в часі затримки. 
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Таблиця 2.1 

Результати розрахунку часу затримки транзакції в системі управління 

Кількість 

обслуговую

чих 

приладів 

Пропускна 

спроможність 

каналів 

зв’язку 

Час затримки повідомлень 

Кількість об’єктів управління зі зміненим станом 

 

5 

 

15 

 

25 

 

35 

 

45 
1 2 3 4 5 6 7 

1 9600 2,89796537 2,90084249 2,90295238 2,90456583 2,90583960 

1 19200 1,43963203 1,44250916 1,44461905 1,44623249 1,44750627 

1 56000 0,48129870 0,48417582 0,48628571 0,48789916 0,48917293 

1 64000 0,41879870 0,42167582 0,42378571 0,42539916 0,42667293 

1 128000 0,20004870 0,20292582 0,20503571 0,20664916 0,20792293 

1 256000 0,09067370 0,09355082 0,09566071 0,09727416 0,09854793 

1 384000 0,05421537 0,05709249 0,05920238 0,06081583 0,06208960 

1 448000 0,04379870 0,04667582 0,04878571 0,05039916 0,05167293 

2 9600 1,43963203 1,44250916 1,44461905 1,44623249 1,44750627 

2 19200 0,71046537 0,71334249 0,71545238 0,71706583 0,71833960 

2 56000 0,23129870 0,23417582 0,23628571 0,23789916 0,23917293 

2 64000 0,20004870 0,20292582 0,20503571 0,20664916 0,20792293 

2 128000 0,09067370 0,09355082 0,09566071 0,09727416 0,09854793 

2 256000 0,03598620 0,03886332 0,04097321 0,04258666 0,04386043 

2 384000 0,01775701 0,02063416 0,02274405 0,02435749 0,02563127 

2 448000 0,01254866 0,01542582 0,01753571 0,01914916 0,02042293 

3 9600 0,95352092 0,95639805 0,95850794 0,96012138 0,96139515 

3 19200 0,46740981 0,47028694 0,47239683 0,47401027 0,47528404 

3 56000 0,14796537 0,15084249 0,15295238 0,15456583 0,15583960 

3 64000 0,12713203 0,13000916 0,13211905 0,13373249 0,13500627 

3 128000 0,05421537 0,05709249 0,05920238 0,06081583 0,06208960 

3 256000 0,01775696 0,02063416 0,02274405 0,02435749 0,02563127 

3 384000 0,00560372 0,00848138 0,01059127 0,01220472 0,01347849 

3 448000 0,00213088 0,00500916 0,00711905 0,0087349 0,01000627 

 

Дана методика розрахунку затримки інформації в СУ може вирішити завдання 

оптимального проектування телекомунікаційних мереж,  що допоможе здійснювати 

їх ефективне управління, і, як наслідок, надавати якісні послуги абоненту. 



119 

 

2.5 Призначення програмного  забезпечення і умови його виконання 

 

Розроблене ПЗ призначене для отримання даних про середню пропускну 

спроможності СУ та часу затримки інформації на вузлах СУ при різних умовах. Це 

дозволить зробити висновкок щодо оптимальної структури СУ. 

 Розрахунок затримки інформації управління на вузлах СУ створено за 

допомогою спеціалізованого інструментального програмного забезпечення Visial 

FoxPro на базі операційної системи Windows.  

 

2.5.1 Структура прикладного програмного забезпечення 

 

ПЗ побудовано за модульним принципом і складається з наступних 

компонентів: 

1) головна процедура - PAR_SU (реалізує ініціалізацію змінних та підготовку 

файлів і виклик процедури меню); 

2) процедури меню - MAIN_MNU,  MENU1,   MENU2 (реалізують завдання 

інтерактивної взаємодії користувача з даними); 

3) процедури розрахунку кількості інформації управління та кількості каналів 

для її передачі - CALC, CALC1; 

4) процедури розрахунку часу затримки інформації СУ - TIM_UZL, FACTOR, 

STEPEN; 

5) процедури розрахунку середньої пропускної спроможності гілки СУ 

PROP_SPS, CALC_P; 

6) процедури виведення на екран таблиць з вхідними і вихідними даними за 

результатами розрахунку кількості інформації - TERMIN_1,TERMIN_2, TERMIN_3, 

TERMIN_4; 

7) процедури виведення на принтер таблиць з вхідними і вихідними даними за 

результатами розрахунку кількості інформації - PRINT_1, PRINT_2, PRINT_3, 

PRINT_4; 
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8) процедури виведення на екран таблиці за результатами розрахунку 

величини часу затримки інформації - TERMIN_T; 

9) процедури виведення на принтер таблиці за результатами розрахунку 

величини часу затримки інформації - PRINT_T; 

10) процедури виведення на екран таблиці за результатами розрахунку 

величини середньої пропускної спроможності гілки СУ - TERMIN_P; 

11) процедури виведення на принтер таблиці за результатами розрахунку 

величини середньої пропускної спроможності гілки СУ - PRINT_P. 

 

2.5.2  Структура вхідних та вихідних даних 

 

 Вхідні дані та результати розрахунку знаходиться в файлах бази даних. Кожен 

файл отримує власне унікальне наіменування. 

Нижче наведено перелік файлів і логічна структура кожного з них (табл. 2.2, 

2.3, 2.4) 

Таблиця 2.2 

Перелік основних файлів  

ІМ'Я ФАЙЛУ ПРИЗНАЧЕННЯ ФАЙЛУ 

SPRAVKA. DBF Файл довідок 

TIM_UZL_. DBF Файл результатів розрахунку часу  

затримки інформації 

 

Таблиця 2.3  

Логічна структура файлу довідок SPRAVKA.DBF 

 

ІМ'Я 

ПОЛЯ 

ОПИС 

ПОЛЯ 

Name Найменування параметру 

np Порядковий номер параметру 

sost Прапор необхідності розрахунку за заданими 

параметрами 

n_ko Число об'єктів управління, що враховують 

даний параметр 

typ_ko Тип об'єкту управління 
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Для розрахунку затримки інформації в СУ вхідними даними є інтенсивність 

надходження команд, час, за який обслуговується одна команда, кількість 

обслуговуючих пристроїв і пропускна спроможність каналів. 

Таблиця 2.4  

 

Логічна структура файлу результатів розрахунку часу затримки інформації  

TIM_UZL_. DBF. 

 

ІМ'Я 

ПОЛЯ 

ОПИС 

ПОЛЯ 

m_upr кількість приборів обслуговування 

k_upr Кількість об’єктів управління, що змінили 

стан 

c_kan час затримки інформації при наявності двох 

транзитних вузлів 

t_uzl час затримки інформації  

 

 

Для розрахунку затримки інформації в СУ вхідними даними є інтенсивність 

надходження команд, час, за який обслуговується одна команда, кількість 

обслуговуючих пристроїв і пропускна спроможність каналів. 

Для розрахунку прийняті наступні дані: 

- розмір кадру - 3000 біт; 

- час вимірювання трафіку - 8 год.; 

- кількість обслуговуючих пристроїв - від 1 до 3; 

- кількість об’єктів управління - 50. 

 Вихідні дані є результатом роботи програми і наводяться в таблиці разом із 

інформацією про залежність затримки повідомлень управління в СУ від кількості 

обслуговуючих пристроїв та пропускної здатності каналів (табл. 2.1.). 

  

  



122 

 

Висновки 

 

1. У другому розділі наведено метод розрахунку затримки проходження 

інформації через систему управління. Використовуючи даний метод стає можливо 

знайти залежність затримки від різних параметрів, в першу чергу таких, які 

визначають характеристику телекомунікаційної мережі, а також її структуру. 

2. З проведених розрахунків одержано залежності часу для отримання 

інформації про інтенсивність надходження запитів, про швидкість, а також про спосіб 

обслуговування. За допомогою отриманих даних можливо провести мінімізацію 

затримки в різних умовах роботи системи. 

3. Виходячи з отриманих результатів розрахунку можна зробити висновок про 

те, що затримка збільшується пропорційно інтенсивності прийому команд 

управління. Зменшення часу затримки інформації в СУ відбувається, коли пропускна 

здатність каналів мережі управління і продуктивність вузлів зростають до певного 

рівня. Подальше збільшення ресурсів призводить до зменшення економії часу 

затримки. 

4. Запропоновано методику визначення характеристик та параметрів мережі. 

Це дозволяє вирішити завдання оптимального проектування інформаційної мережі 

для різних умов реалізації систем (кількість абонентів, спектр послуг, що надаються 

тощо). 

5. Доцільно впровадити представлені методи в системах управління сучасними 

телекомунікаційними мережами України. На базі традиційного обладнання це 

дозволить більш ефективно керувати та контролювати телекомунікаційну мережу. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 

 

 

3.1 Дослідження можливостей експертних методів обробки інформації 

 

Існує багато процесів і явищ, кількісна інформація для характеристики яких 

відсутня або дуже швидко змінюється. В цьому випадку використовуються методи 

експертних оцінок, сутність яких полягає в тому, що в основу прогнозу закладається 

думка фахівця, яка базується на професійному, науковому і практичному досвіді. 

Метод експертних оцінок застосовується для порівняння якихось параметрів об'єктів, 

у тому числі можуть бути використані при проектуванні систем управління 

телекомунікаційними мережами. При цьому, якщо метод експертних оцінок 

застосовується для вибору оптимального варіанта системи управління, основними 

завданнями, для вирішення яких  використовуються експертні оцінки, можуть бути:  

структурний аналіз (аналіз структури системи управління, її параметрів, 

порядку функціонування);  

аналіз якості функціонування (технології, що застосовуються, ступінь 

автоматизації та інформатизації процесів управління);  

оцінка наслідків впровадження системи управління (оцінка перспективних 

наслідків прийнятих рішень);  

оцінка необхідності застосування конкретних технологій управління 

(програмного забезпечення);  

аналіз і розподіл ресурсів, виділених на управління (розподіл коштів, макро та 

мікрофінансове планування;  

вибір кінцевого варіанта системи управління телекомунікаційними мережами 

(вибір рішення, партнера, виконавця проектів);  
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науково-технічне прогнозування (прогнозування розвитку технологій та 

удосконалення системи управління, керівництво науково-технічними розробками у 

сфері удосконалення телекомунікаційних мереж);  

стратегічне планування діяльності щодо управління мережами (довгострокове 

планування розвитку мереж та систем управління);  

вироблення політики управління мережами. 

У результаті застосування методу експертних оцінок передбачається вибір 

кращої (оптимальної) системи управління телекомунікаційними мережами з 

множини можливих варіантів побудови на основі аналізу вектора показників якості. 

При цьому для побудови оптимальної системи управління необхідно визначити 

вагові коефіцієнти та розробити алгоритм визначення узагальнюючого критерію 

оптимальності. 

Експертний аналіз включає процеси формування моделі, отримання та обробки 

експертних оцінок і інтерпретації результатів. Виділимо основні етапи експертного 

аналізу і ролі осіб, які приймають участь у оцінюванні. 

1. Побудова моделі. Метою цього етапу є структурування предметної області і 

визначення завдань аналізу. Основною особою на цьому етапі є системний аналітик, 

який взаємодіє з експертами для ідентифікації факторів і виявлення їх взаємозв'язків. 

2. Постановка завдання експертного аналізу. На цьому етапі відпрацьовується  

формалізований опис процедури отримання експертних оцінок. Постановка повинна 

виконуватися фахівцем ‒ постановником, який спільно з аналітиком вибирає способи 

оцінювання, шкали, критерії, розробляє анкети і сценарії опитування. 

3. Проведення експертного опитування та отримання оцінок. На цьому етапі до 

роботи підключається основна маса експертів. Найчастіше процес експертного 

опитування вимагає безпосередньої взаємодії постановника з експертами. У 

залежності від обставин проведення опитування між постановником і експертами 

може залучатися ще й посередник (агент). 

4. Обробка експертних оцінок. Метою цього етапу є отримання узагальненої 

думки на підставі суджень експертів. Крім постановника в обробці повинен брати 
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участь фахівець з обробки, здатний вибрати і реалізувати коректну методику обробки 

результатів. 

5. Інтерпретація результатів, метою якої є відповідь на те питання, заради якого 

проводилася вся робота. Як і на першому етапі, тут головною дійовою особою є 

системний аналітик, здатний трактувати результати відповідно мети дослідження, яка 

була спочатку закладена у модель. 

При застосуванні експертних методів можуть використовуватися різні види 

шкал оцінювання: номінальна, порядкова, інтервальна або шкала відношення [2,3]. 

Номінальна шкала передбачає, що значення результату визначаються з 

точністю до взаємно-однозначних перетворень φ (x). Суть оцінки об'єктів в 

номінальній шкалі полягає у розбитті їх на класи еквівалентності. Кожному класу 

ставиться у відповідність певне позначення. Оцінка об'єкта полягає у визначенні його 

належності до того чи іншого класу і присвоєння відповідного позначення, 

наприклад: 1) i або є j, або є не j; 2) якщо i є j, то j є i; 3) якщо i є j і j є  k, то i є  k. 

Номінальні шкали зазвичай використовуються для класифікації дискретних 

явищ а результат представляється у вигляді бінарних оцінок двох рівнів: 1 ‒ 

ідентичний, або 0 ‒ різний. 

У випадках, коли порівнювані об'єкти можна розташувати в певній 

послідовності за певним критерієм у вигляді матриці  ijA a , де i, j = 1,2,…,n, 

використовуються порядкові шкали.  

Величини ija  встановлюють співвідношення між об'єктами і можуть бути 

визначені таким чином [2]: 

aij = +1, якщо i має перевагу перед j; 

aij = ‒1, якщо j має перевагу перед i; 

aij = 0, якщо i та j рівноцінні. 

При цьому розрізняються три різновиди порядкових шкал:  

простого порядку, якщо будь-яку пару оцінюваних об'єктів можна однозначно 

впорядкувати за перевагою;  
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слабкого порядку, якщо не кожну пару можна однозначно впорядкувати за 

перевагою і деякі об'єкти вважаються рівними;  

часткового порядку, якщо є пари об'єктів, які неможливо порівняти між собою. 

Інтервальні шкали використовуються для формалізації оцінок, одержаних від 

експертів, коли припускається можливість трансформації оцінок, одержаних на одній 

шкалі, в оцінки на іншій шкалі за допомогою рівняння 
'x ax b.   У шкалах 

інтервалів зберігаються відносини різниць чисельних оцінок об'єктів. Інтервальні 

шкали можуть мати довільний початок відліку і одиниці масштабу. 

Шкала відношень передбачає, що чисельні значення визначаються з точністю 

до перетворень подібності   0,   xx . У таких шкалах відносини чисельних 

оцінок об'єктів залишаються незмінними. Шкали відношень мають абсолютний нуль, 

хоча свобода у виборі одиниці масштабу залишається. Так, при вимірюванні ваги 

предмета в кілограмах і фунтах одержувані чисельні значення різні, проте показання 

терезів будь-яких двох предметів однакові і не змінюються при переході від однієї 

шкали до іншої. 

Рішення щодо оптимальної структури системи управління мережами має 

прийматися з урахуванням багатьох чинників. При цьому необхідно здійснити 

структурування предметної області, що буде включати: 

1) визначення та структурування системи управління та опис її основних 

властивостей; 

2) виділення факторів, що впливають на систему; 

3) класифікацію, визначення взаємозв'язків у системі і побудова ієрархії 

чинників, які впливають на її функціонування; 

4) формування критерію, що визначає відношення між значеннями факторів 

ефективністю функціонування системи управління. 

При розгляді альтернативних варіантів системи управління мережами слід 

брати до уваги фактори: часу розгортання, вартості наданих послуг, залучених 

технічних ресурсів, кількості та якості наданих послуг, пропускної спроможності 

каналів тощо. Крім того, необхідно ввести параметри, що характеризують значущість, 
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корисність того або іншого фактора впливу. Такі комплексні параметри будуть 

застосовуватись для оцінки якості системи управління в цілому.  

Визначення значущості фактора за номінальною шкалою може бути здійснено 

наступним чином. Нехай задано множину факторів, що становлять модель 

предметної області управління телекомунікаційними мережами F = {f k | k = 1...l}. 

Задамо на множині факторів F відношення підпорядкованості RF, яке встановлює для 

кожної пари факторів ієрархічну залежність (причинно-наслідковий зв'язок) одного 

фактора від іншого. Дане відношення може бути представлено за допомогою матриці 

відносини П(RF) = {πij | i, j = 1...l}, елементи якої дорівнюють 1, якщо фактор fj 

підпорядкований фактору fi (i ≠ j), і 0, якщо фактори fj і fi не пов’язані один з одним, 

або i = j. Суми рядків і стовпців цієї матриці П(RF) характеризують ролі факторів в 

ієрархії. 

При застосуванні порядкової шкали мета полягає у впорядкуванні елементів 

початкової множини та виявленні прихованої впорядкованості за допомогою думок 

експертів. Експертові надається увесь набір факторів і пропонується вказати розбиття 

їх на класи. При великому числі факторів експерту можна пред’явити лише частину 

факторів (наприклад, два), які він повинен розбити на класи. Після того як експерт 

впорається із запропонованою задачею, пред'являється новий фактор, який він 

повинен або віднести до одного з виділених класів, або утворити новий клас. Процес 

закінчується, коли класифікується останній фактор. 

Результати оцінки переваги представляються у вигляді квадратної матриці 

парних порівнянь П = {πij | i, j = 1...n} або графа (правильного багатокутника) переваг 

G: A × П → A, дуги якого спрямовані від більш пріоритетного фактора до менш 

пріоритетного. Якщо при цьому виконується властивість транзитивності (тобто 

відсутня непослідовність суджень, коли експерт вказує, що фактор a1 більш 

впливовий, ніж фактор a2, а a2 більш впливовий, ніж a3 і в той же час a3 більш 

впливовий, ніж a1, отримуємо просте впорядкування (ранжування). У протилежному 

випадку слабке впорядкування. 

При оцінюванні варіантів рішення (об’єктів) щодо побудови системи 

управління телекомунікаційними мережами застосовуються різноманітні методи. 
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При цьому найбільш поширеним є метод парних порівнянь. Експертові послідовно 

надаються пари об'єктів, для кожної з яких пропонується вказати, який з об'єктів 

кращий або чи може дана пара об'єктів належати одному класу. 

При встановленні переваги для кожної пари об'єктів ai і aj можуть визначатися: 

1) факт переваги одного об'єкта по відношенню до іншого; 

2) рівність двох об'єктів; 

3) непорівнянність двох об'єктів; 

4) ступінь переваги одного об'єкта над іншим. 

Перевага об’єктів встановлюється на основі їх ранжування. Експертові 

пред'являється весь набір об'єктів, що підлягають оцінюванню, і пропонується 

упорядкувати їх по перевагах. Найбільш відомі два способи ранжування. При 

першому способі експерту пред'являється весь набір об'єктів і пропонується вказати 

найкращий. Зазначений об'єкт виключається з подальшого розгляду а його ранг 

визначено, після чого вибирається найкращий об'єкт з решти. Процес триває до тих 

пір, поки не залишиться останній об'єкт. При другому способі експерту 

пред'являється частина об'єктів (наприклад, два) і пропонується упорядкувати їх по 

перевагах. Потім додається один новий об'єкт і експерту пропонується вказати його 

місце серед уже проранжованих. Процес закінчується, коли проранжується останній 

об'єкт. Обидва способи дозволяють виконати просте впорядкування. При частковому 

упорядкування (якщо існують непорівнянні об'єкти) використовується тільки другий 

спосіб. 

Так, наприклад, нехай існує 7 ранжованих варіантів системи управління 

телекомунікаційними мережами (табл. 3.1). У даному випадку деякі варіанти мають 

однаковий ранг. 

Тоді, об'єктам з однаковим рангом привласнюється середній ранг. Тобто, 

об’єкти 3 і 4 матимуть стандартизований ранг 2,5, а об’єкти 5 і 6 будуть мати 

стандартизований ранг 6,5. Результати стандартизації рангів призводять до нового 

ранжирування  (табл.  3.2). 
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Таблиця 3.1  

Початкове ранжування об’єктів 
 

№ об'єкта 1 2 3 4 5 6 7 

Ранг 4 7 2 2 6 6 1 

 

 

Таблиця 3.2  

Стандартизовані ранги об’єктів 
 

№ об'єкта 1 2 3 4 5 6 7 

Ранг 4 7 2,5 2,5 6,5 6,5 1 

 

 

Сума рангів Sn, одержана в результаті ранжування, дорівнює сумі чисел 

натурального ряду: 

 

n

n i
i 1

n(n 1)
S x

2


  .    (3.1) 

 

Більш точним і водночас складним методом є метод ранжування, коли  експерту 

пропонується не тільки проранжувати об'єкти, але й упорядкувати різниці їх оцінок. 

Так, наприклад, якщо об'єкти a1 ... a4 впорядковані як a3 → a1 → a2 → a4, а різниці їх 

оцінок як Δ24>> Δ31> Δ12, то відповідно розташування оцінок об'єктів x1 ... x4 буде 

пропорційним величині різниці в оцінках.  

Для проведення ранжування системи управління телекомунікаціями оберемо у 

якості параметрів впливу:  

необхідна пропускна здатність каналів управління (Q), відповідно до концепції 

TMN; 

затримка керуючої інформації (t) на об’єктах управління; 

надійність (L) системи управління; 

достовірність інформації (Pупр), яка передається у системі управління; 

вартість розгортання системи (С). 
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Також встановимо важливість цих показників за стобальною шкалою. У такому 

випадку узагальнююча таблиця ранжування буде мати вигляд (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3  

Ступінь важливості показників ранжування 
 

Показники якості 

системи управління 
Q t L Pупр С 

Оцінка (балів) 70 60 50 100 20 

Ранг 3 2 5 1 4 

  

Таким чином, на основі урахування параметрів впливу та важливості цих 

показників за стобальною шкалою можна здійснити ранжування об’єктів. 

Ранжирування може бути проведено і іншим способом: після попереднього 

нормування оцінки. З цією метою оцінки за всіма показниками якості 

підсумовуються, а потім кожна з них ділиться на одержану суму. Коли в експертизі 

беруть участь декілька експертів, то необхідно одержати усереднену оцінку (вагу) для 

кожного об'єкту (показника якості). Для цього нормовані оцінки підсумовуються, а 

потім одержана ділиться на кількість експертів. 

 

3.2 Обґрунтування методики перевірки погодженості і вірогідності 

експертних оцінок 

 

Для обробки думок експертів необхідно здійснити статистичну обробку 

інформації, метою якої є оцінка ступеня узгодженості їх думок. При цьому оцінки, 

отримані від експертів, розглядаються як випадкова змінна. Розподіл змінної 

відображає судження експертів про ймовірність результатів подій (ознак). 

Найбільш часто оцінюється узгодженість думок експертів про відносну значущість 

об'єктів. Показниками узгодженості є варіація і варіаційний розмах. Коефіцієнт 

варіації визначає узгодженість думок всіх експертів про відносну значущість одного 

об'єкта експертизи, а варіаційний розмах характеризує амплітуду коливань оцінок 

одного об'єкта експертизи. 
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Для аналізу варіаційного розмаху оцінок i-го об'єкта використовується або 

відстань d  min, maxX X , або коефіцієнт інтерквартильної варіації 
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 ,     (3.2) 

 

або приблизно  

3 1

3 1

3 1 3 1

Q Q
Q Q2q

Q Q Q Q

2




 
 

.     (3.3) 

 

Саме ці величини (відстань між ними) визначають, коли оцінюють розмах 

варіації. Коефіцієнт інтерквартильної варіації коливається між ‒1 і +1 і прямує до 

нуля у випадку симетричного розподілу з дуже малою варіацією. 

Аналіз варіації надзвичайно важливий для вивчення об'єктів, при якому 

виявляється сильна розбіжність думок експертів. Однак існує й інший спосіб оцінки 

узгодженості відносних значимостей на основі їх перетворення в ранги з подальшим 

аналізом відповідних рангових показників узгодженості. Наприклад, два експерти 

вказали відносну перевагу одного об'єкта над іншим. При цьому відносна ступінь 

переваги, зазначена першим експертом, набагато вище, ніж у другого. Незважаючи 

на те, що експерти по-різному оцінюють величину відмінності двох об'єктів, їх оцінки 

сходяться в одному ‒ перший об'єкт кращий, ніж другий. В умовах відносних (а не 

абсолютних) оцінок рангові критерії узгодженості думок можуть виявитися більш 

цінними, ніж показники варіації значимості. 

Достатньо ефективними характеристиками розкиду оцінок є середні 

відхилення. Вони показують ступінь суперечливості думок, засновану на 

відхиленнях оцінок від деякого центрального значення. Разом з тим, на практиці 

частіше використовується середньоквадратичне відхилення чи дисперсія 
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2

x x
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   ,     (3.4) 

 

де x ‒ варіанти  (оцінки);   


x  ‒ середнє арифметичне; т ‒ число оцінок. 

У випадку, коли число оцінок менше 30, що характерно для більшості 

експертних оцінювань, то для розрахунку середньоквадратичного відхилення 

використовується 
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x x
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.     (3.5) 

 

Часто за показник розкиду зручніше приймати дисперсію 
2 . Властивістю 

дисперсії є те, що при збільшенні (зменшенні) оцінок у k раз, дисперсія також 

збільшується (зменшується) у k2 раз. 

Також, при аналізі узгодженості оцінок експертів для оцінювання 

варіабельності нерідко використовується коефіцієнт варіації V,  

 

V

x



 100% ,    (3.6)  

 

який є відношенням середньоквадратичного відхилення до середнього 

арифметичного (у відсотках).  

Розсіювання є важливою характеристикою оцінювання узгодженості думок 

експертів, але при аналізі іноді недостатньо знати лише величину варіабельності 

ознаки, необхідно також виявити фактори, що впливають на цю мінливість. Для цього 

застосовуються спеціальні характеристики, зокрема, засновані на ентропії: 

інформаційний показник і коефіцієнт асоціації. Для двох експертів μ і ν на підставі 

векторів ідентифікаторів Cμ і Cν можна сформувати матрицю розбіжностей X = {xij | i, 
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j = 1...k}, елементи якої xij відображають число об'єктів, віднесених μ-м експертом до 

i-го класу, а ν-м експертом до j-го класу. 

Якщо ввести ймовірності  
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то можна обчислити ентропії 
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Тоді інформаційний показник узгодженості 
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Для цього показника діапазон значень складає [0,1]. Значення H = 1 відповідає 

повному збігу класифікацій, а H = 0, якщо оцінки абсолютно випадкові. 

Відзначимо, що для експертного оцінювання досить характерна ситуація, коли 

експерт не може висловити думку з приводу деяких об'єктів, вважаючи їх або 

непорівняними, або такими, що не вкладаються в запропоновану шкалу або 

класифікацію. Такі випадки є найбільш неприємними для обробки, тому що 

вимагають додаткових перетворень результатів і уточнення процедур обробки.  

У такому випадку, в умовах неповних оцінок, інформаційну міру близькості 

класифікацій двох експертів відображає коефіцієнт асоціації  
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x x


  ‒ кількість об’єктів, віднесених обома експертами до одного класу 

(сума діагональних елементів матриці розбіжностей думок). 

x , vn  ‒ кількість об’єктів, оцінених експертами. 

Діапазон значень S∈[0,1]. Значення S=1 відповідає повному збігу класифікацій. 

Зв'язок суджень експертів є більш тісним, коли кожному значенню однієї 

ознаки відповідають близькі іншої ознаки. Щільність зв'язку визначається за 

допомогою коефіцієнта кореляції 
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    ‒ коефіцієнт коваріації. 

Діапазон значень ρ∈[‒1,1]. Значення, близьке до нуля, свідчить про 

незалежність оцінок експертів. ρ = 1 відповідає збігу, а ρ = ‒1 ‒ повній протилежності 

оцінок. 

Алгоритм визначення узгодженості оцінок експертів і одержання групової 

оцінки включає: 

групування та агрегування ознак; 

оцінку ступеня узгодженості відповідей експертів; 

виділення груп експертів з «близькою» думкою щодо порядку ознак; 

виявлення причин розкиду думок; 

оцінку якості експертних оцінок і компетентності експертів; 

формування групового рішення. 
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Розглянемо етапи більш докладно. 

Групування ознак здійснюється на основі матриці зв’язності. При цьому 

мірою взаємозв'язку можуть виступати коефіцієнти кореляції, взаємної 

узгодженості, рангової кореляції, близькості двох розбивок або інші.  

За кожною ознакою можуть бути обчислені міри узгодженості відповідей 

експертів jx . Задача оцінки ступеня узгодженості відповідей є протилежною оцінці 

рівня варіації. Якщо деякий показник варіації j-ї ознаки є j , то міра узгодженості за 

цією ознакою буде (1 ‒ j ).  

Узгодженість думок експертів при ранжируванні оцінюється за допомогою 

коефіцієнтів рангової кореляції, конкордації і варіації. Коефіцієнти рангової кореляції 

оцінюють узгодженість ранжирування двох експертів, коефіцієнти конкордації ‒ 

загальну узгодженість ранжирування всіх експертів, коефіцієнти варіації ‒ 

узгодженість думок всіх експертів про ранг одного об'єкта експертизи. Розглянемо 

процедури обчислення коефіцієнтів, що характеризують узгодженість двох 

ранжування Rμ і Rν, виконаних експертами μ і ν відповідно. Для оцінки узгодженості 

двох строгих ранжирування (відповідних простому упорядкуванню об'єктів) 

використовуються наступні коефіцієнти. 

Коефіцієнт варіації рангів. Для його визначення фактичне число помітних пар 

подій порівнюється з максимально можливим числом пар.  Подібна міра варіації 

якісних ознак представляє аналог дисперсії. 

Величина коефіцієнта варіації для i-ї ознаки обчислюється за формулою 
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,    (3.13) 

 

де k - число градацій i-ї ознаки. Величина iV  лежить у межах 0 1i  ,  ijf  - число 

відповідей про присвоєння j-гo місця i-й ознаці. 
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Коефіцієнт iV  пристосований до аналізу варіації якісних ознак. При розрахунку 

його величини не враховується інформація про відстань між рангами. Відтак 

розбіжності у відповідях експертів не враховують величину розбіжності. Більш 

доцільним у цьому сенсі є коефіцієнт варіації Беккера 
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де 
2

NC  ‒  кількість сполучень з N по 2. 

Перевагою коефіцієнта варіації Беккера є урахування відстані між окремими 

відповідями, а недоліком ‒ оперування різницями рангів. 

Для оцінки міри подібності думок кожної пари експертів можуть бути 

використані також статистичні методи:  

a) дисперсія, яка характеризує варіацію суджень окремих експертів відносно 

середнього значення эŷ : 
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б) середньоквадратичне відхилення, що є аналогом дисперсії, але співпадає за 

розмірністю з розмірністю величини у: 
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в) коефіцієнт варіації 
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Оцінка суперечливості думок експертів. З точки зору статистики 

початкові оцінки iy ,  які розташовані далеко від статистичного математичного 

очікування  эŷ , можуть розглядатися як випадкові. У такому випадку доцільно 

визначити на скільки ж суперечливим є судження експерта k відносно узагальненого 

судження решти експертів. Приймемо, що судження k-го експерта ky  є крайнім серед 

оцінок т експертів. 

Реальна дисперсія  yD  є невідомою і тому доцільно скористатися її оцінкою  
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yD .    (3.18) 

 

Суперечливість судження k-го експерта можна обчислити на основі оцінювання 

аномальності результатів з невідомою дисперсією на основі наступного алгоритму. 

1. Визначити ймовірність того, що значення 
 yD

yy
t эk

ˆ

ˆ
  буде більшим, ніж 

деяке максимальне значення   

 

  yDyyP эk
ˆˆ   .    (3.19) 

 

2. Порівняти значення одержаної ймовірності з пороговим значенням. Якщо 

ймовірність більше деякого порогу (наприклад 0,05 ‒ 0,10), то гіпотеза щодо 

аномальності ky  може бути відкинута, у протилежному випадку ‒ прийнята.  

3. Прийняти рішення щодо суперечливості судження експерта ky , за яким, з 

імовірністю, меншої деякої межі   , виконується нерівність: 

 

 yDyy эk
ˆˆ  ,     (3.20) 
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де   ≤ 0,05. У випадку виконання нерівності (3.20) при умові   , приймається 

рішення щодо наявності суперечливої думки серед групи експертів. Слід також 

зазначити, що зазначений алгоритм може бути застосований лише при Гаусівському 

розподілі думок експертів. 

При наявності кількості експертів m>25 значення    можна обчислити 

наближено 
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m
tФ

m
     (3.21) 

 

де Ф ‒ функція Лапласа. 

Суперечливість судження експерта може пояснюватись як тим, що він 

недостатньо кваліфікований, так і тим, що він краще всіх уявляє майбутній стан 

системи (є дійсно висококваліфікованим експертом). Тому, на цьому етапі необхідно 

провести детальний аналіз обгрунтувань експертів, чиї судження відносяться до 

крайніх.  

Необхідно дослідити кореляційні залежності між судженнями, виявити зв'язки 

між ознаками та властивостями, які впливають на результати суджень експертів. Такі 

кореляційні залежності встановлюються не лише для кількісних ознак, а й для 

якісних, які, при цьому, можна впорядкувати. Для цього можна скористатися 

методами рангової кореляції. У загальному при наявності ряду об'єктів, ранжованих 

по двох різних ознаках, ранги можуть служити показником тісноти зв'язку між цими 

двома ознаками. Для оцінки узгодженості двох строгих ранжувань (відповідних 

простому упорядкування об'єктів) можна використати наступні коефіцієнти.  

Розглянемо п об'єктів, які ранжовані двічі за зміною їх властивостей X і У. 

Таке ранжування можна подати у вигляді двох рядів: 

 

n
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;,...,,

21

21      (3.22) 
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Ще однією умовою, яка накладається до методів рангової кореляції є 

необхідність рівності числа рангів числу об'єктів, які оцінюються. Тобто, сума 

рангів для такого ряду буде 
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  ,                                                    (3.23) 

 

де п ‒ кількість факторів. Якщо кількість оцінок експертів є меншою за кількість 

факторів, необхідно визначати стандартизовані ранги.  

Приймемо, що зв’язок між рангами ix  і jx  визначається як ija , а між 

рангами iy  і jy  ‒ як ijb . 

Величина ija  та ijb  визначається наступним чином: 
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a , якщо x x ;

a , якщо x x ;

a , якщо x x
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b , якщо y y ;

b , якщо y y ;

b , якщо y y

 

  

  

    (3.25) 

 

Тоді, можна обчислити 
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після чого формула для обчислення коефіцієнта рангової кореляції Кенделла буде 

[30] 

 

   
1 1 2

1 1
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ij ij
i j

a b
S

n n
n n


 

 





    (3.28) 

 

де S ‒ сума числа вищих рангів відносно кожного нижчого рангу (взятому послідовно 

як значення у і зіставленому з рядом значень х у висхідному чи спадному порядку), 

яка може бути обчислена, як 
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n m

ij
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 .     (3.29) 

 

Більш простим методом визначення коефіцієнта рангової кореляції є метод 

Спірмена. Він застосовується тоді, коли треба швидко приблизно оцінити зв’язок між 

змінними. У такому випадку зв’язко між рангами двох упорядкованих рядів суджень 

X  і Y можна оцінити на підставі коефіцієнтів 

 

ij j ia x x  , ij j ib y y  ,    (3.30) 

 

де ix  і iy ‒ ранги ознак X і Y для j-го об'єкта. 

Якщо ранжування нестрогі (слабо впрорядковані), то з'являються зв'язні ранги і 

зазначений коефіцієнт приймає такий вигляд: 
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де d – різниця між рангами даної пари рядів, що порівнюються;  

n ‒  кількість пар, що порівнюються.  

Значення   лежать у діапазоні від ‒1,0 до +1,0. Близькість коефіцієнта до 0 

означає найменшу залежність між двома рядами. 

Критерій   є більш потужним, ніж критерій  , і тому ймовірність відкинути 

гіпотезу щодо незалежності, коли ознаки є залежними, є вищою при застосуванні 

коефіцієнта  , ніж при застосуванні  . У той же час за допомогою   не можна 

визначити окремі кореляції для значень ряду, і якщо до ранжованого ряду необхідно 

приєднати ще якісь значення, то   обчислюється легше ніж  . Зважаючи, що   та   

співвідносяться як 
3

2


   для наближеної оцінки зв'язку можна визначити  , а потім 

обчислювати  . Для переходу від   до   за наведеними формулами можна обчислити 

коефіцієнти окремої кореляції по формулах для   на основі одержаних значень  . У 

випадку незначної кількості оцінок   можна використовувати для попередньої 

оцінки зв’язності не лише між якісними, а й між кількісними ознаками. 

Аналіз суджень експертів вимагає виявляти їх узгодженість на основі  

конкордації з метою визначення впливу декількох факторів на  кінцевий результат 

(якість) оцінювання. 

Візьмемо ряд об'єктів (факторів) 1, 2, . . ., п, які володіють тією самою якістю  X 

і проранжовані у відношенні цієї якості т експертами. 

На основі методів парного порівняння можна знайти рангову кореляцію між 

судженнями кожної пари експертів, однак коли експертів багато, такий розрахунок є 

достатньо складним. У такому випадку узгодженість суджень експертів оцінюється 

за коефіцієнтом конкордації W , який є загальним коефіцієнтом рангової кореляції 

для групи з m експертів і обчислюється за наступною методикою: 

1. Спочатку необхідно відшукати суму рангів за кожним фактором, отриману 

від всіх експертів 
1

m

ij
j

x


 , а потім ‒ різницю між цією сумою і середньою сумою рангів  
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,   (3.32) 

 

де  
1

1
2

ija m n    ‒ середнє значення для сумарних рангів ряду. 

2. Розраховується сума квадратів різниць (відхилення) S   
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  .    (3.33) 

 

Значення S буде максимальним у випадку збіжності суджень експертів. Сумарне 

квадратичне відхилення від середнього значення для сумарних рангів факторів буде 

мати вид  2 21
1

2
maxS nm n   при найкращій погодженості суджень. 

3. Визначення коефіцієнта конкордації за формулою Кендала: 
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.     (3.34) 

 

У випадку однакових рангів і неможливості установити рангове розходження 

між декількома суміжними факторами, коефіцієнт конкордації можна визначити, як 

 

 2 3

1

1

12

m

j
j

S
W

m n n m T




  

,     (3.35) 

                                                         де   31
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j

j j j
t

T t t  ,         (3.36) 

it  ‒ число однакових рангів j -го ряду. 
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4. Перевірка гіпотези про нерівномірність розподілу. Така перевірка 

здійснюється за критерієм Пірсона 
2 . Величина mW(n-1) має 

2 -розподіл з 

v = (n-1) ступенями свободи. У випадку збігу деяких рангів 
2 - розподіл буде 
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.    (3.37) 

 

5. Оцінка значимості коефіцієнта конкордації. Для такої оцінки необхідно і 

достатньо, щоб знайдене  2 1n mW    було більше за табличне 
2 , обумовлене 

кількістю ступенів свободи v і рівнем довірчої імовірності Р. Як правило, довірча 

імовірність у таких випадках приймається рівною 0,95 ‒ 0,99. 

 

3.3. Визначення вагових коефіцієнтів при побудові оптимальної  

системи управління телекомунікаційними мережами 

 

Оберемо для розгляду варіант системи управління телекомунікаційними 

мережами, який описується набором показників якості функціонування. Ці показники 

можуть розглядатися як критерії оптимізації системи управління. Щоб сформувати 

узагальнюючу цільову функцію необхідно встановити вагові коефіцієнти для 

кожного з критеріїв. Для цього проведемо ранжування застосовуючи критерій 

переваги [41].  

У якості показників, які визначають функціонування системи управління 

телекомунікаціями оберемо:  

пропускну здатність системи управління (Q), відповідно до концепції TMN; 

достовірність інформації, яка передається у системі управління (Pупр); 

вартість розгортання системи управління (С). 

Оцінивши відносну важливість вищезазначених показників, визначаються 

значення вагових коефіцієнтів  c1,…c3  для узагальнюючої цільової функції F 

[102,114,115]. 
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1 2 3упрF c Q c P c С   .    (3.38) 

 

Вагові коефіцієнти ci повинні відповідати умовам 
1

1
m

i
i

c


  і  ci >0, де  m – 

загальна кількість нормованих показників, які визначаються як: 
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,                                                   (3.39)  

 

де  '
ic  ‒ вагові коефіцієнти в абсолютних величинах. 

Абсолютні ваги призначаються двома групами експертів. До першої групи 

включаються експерти ‒ системні фахівці у сфері телекомунікацій, управління та 

розробники телекомунікаційних систем.  Друга група ‒ експерти-практики з досвідом 

експлуатації систем управління телекомунікаціями. 

Вага '
ic  в абсолютному вимірі встановлюється за бальною шкалою (наприклад, 

стобальною) [61,65] відповідно до значимості самого показника. Експерти 

заповнюють анкети, які формують таблицю оцінок кожного запропонованого 

рішення у балах. У табл. 3.4 наведено результати роботи експертів.  

  

Таблиця 3.4  

Оцінки двох груп експертів 

 

Група 

експертів 
№ експерта 

Оцінка ваг 
'
ic  в балах 

1
'c  2

'c  3
'c  

I 

1 100 80 50 

2 70 100 30 

3 100 90 40 

4 80 100 30 

5 70 100 50 

II 
1 80 50 50 

2 70 70 70 
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Група 

експертів 
№ експерта 

Оцінка ваг 
'
ic  в балах 

1
'c  2

'c  3
'c  

3 70 100 70 

4 70 80 50 

5 50 100 50 
 

 

З цієї таблиці видно, що на думку експерта 1 з першої групи найбільш 

пріоритетною є система з мінімальною кількістю інформації управління. Далі за 

значимістю випливають показники достовірності та вартості системи. За виразом 

(3.24) визначаються нормовані вагові коефіцієнти та розраховується середнє значення 

оцінок. У результаті одержуємо значення (табл. 3.5). 

Середні значення вагових коефіцієнтів за експертними оцінками дорівнюють 

0,37; 0,40 і  0,23. Далі треба оцінити ступінь надійності одержаних оцінок. 

 

Таблиця 3.5  

Результати нормування вагових коефіцієнтів 
 

Нормовані 

вагові 

коефіцієнти ci 

Експерти Сере

днє 

значе

ння 

ic  

I група II група 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

c1 0,36 0,35 0,45 0,32 0,40 0,42 0,35 0,33 0,38 0,30 0,37 

с2 0,40 0,41 0,40 0,41 0,40 0,33 0,43 0,48 0,33 0,45 0,40 

c3 0,24 0,24 0,15 0,27 0,20 0,25 0,22 0,19 0,29 0,25 0,23 

  

На основі статистичних даних можна визначити надійність оцінок окремих 

експертів чи груп (ступінь узгодженості суджень). Коли N експертів оцінюють m 

рішень, то варіативність оцінок N експертів рішення Pj  (системі Si, ваговому 

коефіцієнту ci) характеризується варіацією: 
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2
i

ic


  ,      (3.40) 

 

де ic – середнє значення а 2
i – дисперсія оцінки. 

 Дисперсія оцінки може бути визначена на основі 
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 ,      (3.41) 

 

де i i ic c c   , а N – загальна число всіх експертів.  

 Значення відхилень кожного з вагових коефіцієнтів i i ic c c    наведено у 

табл. 3.6. У підсумковому рядку таблиці наведено суму модулів  відхилень ic  

кожного експерта. Результати дозволяють зробити початкові висновки про надійність 

експертної оцінки. При варіації i  0,3 (при i=1…m) результати оцінки вважаються 

задовільними. 

 За коефіцієнтом конкордації W визначається ступінь узгодженості оцінок.  За 

коефіцієнтом рангової кореляції  визначається ступінь погодженості рішень усіх 

груп експертів. 

 Визначимо коефіцієнт конкордації  
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У виразах (3.42) - (3.46)  Rji – ранг рішення, встановлений i-му рішенню j-м 

експертом, Si – сума  рангів, встановлених i-му рішенню всіма експертами, iS – 

середня сума рангів по всіх m рішеннях, Lj – число груп рішень для j-го експерта, l - 

номер групи рангів, що сходяться, tj - кількість рішень j-го експерта в групі l, що 

сходяться. 

 

Таблиця 3.6  

Варіація вагових коефіцієнтів 
 

Відхи-

лення  

ваги ci 

Експерти  

i
2 

 

ii 
I група II група 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

c1 
-

0,01 
-0,02 0,08 -0,05 0,03 0,05 -0,02 -0,04 0,01 -0,07 0,002 0,126 

с2 0 0,01 0 0,01 0 -0,07 0,03 0,08 -0,07 0,05 0,002 0,117 

c3 0,01 0,01 -0,08 0,04 -0,03 0,02 -0,01 -0,04 0,06 0,02 0,001 0,179 





m

i

ic
1

 0,02 0,04 0,16 0,10 0,06 0,14 0,06 0,16 0,14 0,14   

 

 

Ранжування полягає у присвоєнні порядкових номерів елементам множини за 

зменшенням чи зростанням деякої ознаки. Порядковий номер елемента і є його 

рангом. У даному випадку ранжування здійснюється за убуванням балів. У випадку 

рівних значень балів їм присвоюється середньоарифметичний ранг. Ранги вагових 

коефіцієнтів 1 2 3c ,c ,c   , які розглядаються, наведені у табл. 3.7. 

Суми за ранжуванням 
1

N

i ji
i

S R


  становлять 16,5; 21,5 і 22. Середній ранг за 

трьома рішеннями становить iS  = 20. Відповідно, S1 = ‒3.5, S2 = 1.5, S3 = 2.0.  

3
2

1

18 5i
i

S ,


 . 
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Таблиця 3.7  

Ранжування експертних оцінок 
 

Ранги рішень 

Ri 

Експерти 
Сума 

рангів 

Si 

I група II група 
 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

R1 2 1 1 2 1 1 2,5 1,5 2 2,5 16,5 

R2 1 2 3 3 2 2,5 2,5 1,5 3 1 21,5 

R3 3 3 2 1 3 2,5 1 3 1 2,5 22 

 

 

Ранги, які визначені екпертами 1 ‒ 5 та 9 є різними і тому 1 10 0L ,T  ; 

2 20 0L ,T  ; 3 30 0L ,T  ; 4 40 0L ,T  ; 5 50 0L ,T  ; 9 90 0L ,T  . На основі даних з 

табл. 3.7 можна визначити 6 61 6L ,T  ; 7 71 24L ,T  ; 8 81 6L ,T  ; 10 101 6L ,T  . 

Таким чином 
10

1

42
i

T


 , відтак, коефіцієнт конкордації буде становити 

3
2

1
10

2 3

1

12

0 61
i

i

J
i

S

W ,

N ( m m ) N T






 

 





. 

У даному випадку узгодженість змінюється у межах 0  W  1 і, якщо W  0,5, 

є задовільною. Рівень значимості оцінок становить   0,01. 

Встановимо, чи є рівень значимості  випадковою величиною. Для цього 

визначимо рівень значимості по таблицях розподілу випадкової величини 2. 

 

   

2 1

1

12

28 4

1 1 1

m

I
i

N

j
i

S

,

Nm m / m m T



 



 

  





.   (3.47) 
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При порівнянні значень випадкової величини 2  бачимо, що   < 0,01 і це 

означає, що погодженість думок експертів за коефіцієнтом конкордації є величиною 

невипадковою. Коефіцієнт рангової кореляції  для оцінки погодженості суджень 

груп експертів визначається за виразом 

 

                          

 

 

2

1 2
1

2

1

1

m

i i
i

m R R

m m
 

 





,        (3.48) 

 

де  Ri1, Ri2 – ранги i-го рішення від двох груп експертів.  

У таблиці 3.8 наведено узагальнюючі ранги для кожного рішення двох груп 

експертів надано в табл. 3.8. 

 

Таблиця 3.8  

Узагальнюючі ранги 

 

 

№ групи експертів 

Ранги рішень            Ri 

R1 R2 R3 

I 
сума рангів 

7 11 12 

Узагальнюючий ранг 1 2 3 

II 
Сума рангів 

9,5 10,5 10 

Узагальнюючий ранг 1 3 2 

 

При цьому коефіцієнт рангової кореляції лежить в межах 0    1. У випадку, 

якщо б   0,85 цей коефіцієнт можна було б назвати задовільним і добрим у випадку 

  0,95.   

 Судячи з табл. 3.8 коефіцієнт рангової кореляції дорівнює 0,98, що означає 

добрий. 

 У випадку незадовільних показників W і  необхідно було б з'ясувати причини 

варіації оцінок ‒ незначна кількість експертів, чи помилка самих експертів. Також, 
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необхідно було б відшукати експерта, думка якого порушує узгодженість і замінити 

його. 

 

3.4 Обґрунтування узагальнюючого показника якості управління 

телекомунікаційними мережами 

 

Об'єктивні методи. При проектуванні системи управління 

телекомунікаційними мережами необхідно встановити єдиний показник pK , за яким 

можливо було б здійснити загальний синтез системи [18,61- 65]. Також необхідно 

встановити часткові показними 1 mK ...K  системи S, від яких залежить якість системи. 

Тобто, потребує відшукання залежність  

 

 1p mK f K ,...,K .    (3.48) 

 

Тут  1 mf K ,...,K  ‒ відома функція змінних 1 mK ,...,K , а pK  ‒ характеристика 

якості системи S. Показник pK  є узагальнюючим показником якості. Припустимо 

також, що зазначений показник підлягає мінімізації. Тобто, система вважається 

оптимальною, коли pK  досягає мінімуму 

 

 1
Д

p m
S M

K f K ,...,K min


  , 1i ..m .   (3.49) 

 

Якщо у результаті вирішення задачі (3.49) знайдено мінімум pK , тоді 

необхідно досягти виконання умови 

 

p min p maxK K ,                                          (3.50) 

 

де p maxK  ‒  максимально можливе значення узагальнюючого показника якості pK .  
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Якщо (3.50) не виконується, то це свідчить про суперечливість вихідних даних, 

які потребують уточнення. Зокрема слід послабити обмеження або змінити 

(збільшити або зменшити) значення pK , або уточнити умови роботи системи. 

Врахування обмежень на окремі показники якості 1iK ,i ...m  (3.50) є необхідним для 

того, щоб уникнути вибору значень 1iK ,i ...m , неприпустимих проектуванні 

системи. Як правило, pK  повно характеризує якість системи S з погляду висунутих 

до неї вимог. Тому, вираз (3.50) повинен бути мірилом визначеності або 

невизначеності комбінації значень 1 mK ...K  окремих показників якості системи. 

Рішення про те, що pK  відповідає встановленим вимогам і може бути 

застосованим для проектування системи може бути перевірене шляхом відповіді на 

питання: “Чи є система S найкращою (тобто, чи задовольняє вона вимогам, що 

висуваються до якості) і чи потребують коригування вихідні дані, які застосовуються 

для вибору? 

Отже, згідно зі зробленою постановкою завдання (3.50), оптимальним буде таке 

значення вектора 1p mK K ,...,K  якому відповідатиме мінімальне (на множині МД) 

значення цільової функції  1 mf K ,...,K . 

Показниками 1 mK ...K  є стандартні показники якості і один з них може бути 

обрано у якості узагальнюючої цільової функції. У той же час можна ввести єдиний 

узагальнюючий показник якості pK , який достатньо повно характеризує якість 

системи, і тому, завданням дослідника є знайти вид залежності (3.48) (загального 

показника, залежного від значень окремих показників якості 1 mK ...K ). У такому 

випадку синтез системи можна буде здійснити не за векторним показником, а за 

скалярним. 

При монотонно зростаючому вигляді узагальнюючої цільової функції рішенням 

задачі (3.49) є оптимальна система. При цьому задача (3.49) вимагає пошуку такої 

системи S, що забезпечує 
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 1
Д

p m
S M

K f K ,...,K min


  ,                              (3.51) 

за умови, що 

 

 1 2НГ mK f K ,...,K , 

 

де  1 2НГ mK f K ,...,K  ‒ рівняння оптимальної поверхні. 

Задача (3.51) є більш простою у порівнянні з (3.50), оскільки не потребує 

врахування сукупності вихідних даних, які враховуються при формуванні рівняння 

оптимальної поверхні). Таким чином застосування узагальнюючого показника якості 

pK  можливо як після визначення множини припустимих рішень, так без цього. 

У першому випадку, при пошуку множини припустимих рішень, задача може 

бути зведена до задачі скалярного синтезу і показники якості 1 mK ...K  відіграють роль 

параметрів системи S. В другому випадку, при синтезі на всій множині можливих 

варіантів, синтез є векторним і його скаляризація (введення узагальнюючого 

показника pK ) здійснюється лише на другому етапі.  

Суб'єктивні методи. У багатьох випадках системного проектування 

сформувати узагальнюючу цільову функцію достатньо складно. У такому випадку 

формулювання залежності   1p mK f K ,...,K  доцільно здійснити суб'єктивним 

способом. Зокрема, функцію (3.48) можна подати у вигляді: 

 

а) добутку окремих показників якості: 

 

1 2p mK K K ...K .       (3.52) 

 

б) у виді зваженої суми нормованих значень показників якості: 
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1 1 2 2
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K ,i ..m,

K

C ,C ,i ..m,



        

   



   




                        (3.53) 

 

де 0K  ‒ деяке опорне значення показника iK  вибране за одиницю виміру;   

iC  ‒ вагові коефіцієнти відносної важливості кожного з показників 1 mK ...K . 

Суб’єктивізм при формуванні узагальнюючої функції полягає в тому, що вибір 

комбінацій показників 1 mK ...K  та вагових коефіцієнтів здійснюється шляхом 

інтуїтивних здогадок, які надаються експертами у сфері телекомунікацій. 

Обґрунтовану таким чином функцію (3.48) називають суб'єктивною узагальнюючою 

цільовою функцією. 

Суб'єктивна узагальнююча цільова функція враховує вплив 1 mK ...K  більш грубо 

і при синтезі системи таким чином потребує додаткових перевірок. При синтезі 

систем суб’єктивними методами оптимальною є система S, яка відповідає умовам: 

 

 1
Д

p m
S M

K min f K ,...,K


 ,                                    (3.54) 

  1i iK K S ,i ...m  , 

  1i i maxK K S ,i ...m  , 

 

де i maxK  ‒ максимально припустиме значення показника якості iK .  

Система, побудована на основі вирішення задачі (3.54) буде оптимальною, 

якщо функція  1 mf K ,...,K  є монотонно зростає за кожним з аргументів. Будемо 

вважати, що множина припустимих рішень МД не порожня і замкнена.  

Розглянемо деякі варіанти застосування окремих видів суб’єктивної цільової 

функції. При використанні зваженої суми (3.53), у якості опорних значень показників 
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якості 0iK  зручно вибирати їх максимально припустимі значення. При цьому 

нормоване значення К/
і характеризуватиме відхилення у значенні показника якості iK  

порівняно з його максимально припустимим значенням 

 

1 1 2 2

1

1

1 0 1

p i i m m

i
i

i max

m

i i
i

K C K C K ... C K ... C K

K
K ,i ..m,

K

C ,C ,i ..m,



        

   



   




.   (3.55) 

 

Суб’єктивна цільова функція (3.55) володіє тією перевагою, що розходження у 

відносній вазі окремих показників якості 1 mK ...K  регулюються шляхом вибору 

значень коефіцієнтів 1 mС ...С . До недоліків суб’єктивної цільової функції виду (3.55) 

порівняно з (3.36) відноситься необхідність обґрунтування вагових коефіцієнтів Сі і 

максимально припустимих значень i maxK  показників якості. В окремих випадках 

можна відмовитися від урахування відносної вагомості показників iK  і прийняти їх 

однаковими: 

 

1 1mС ... С   .                             (3.56) 

 

Оптимізація системи управління телекомунікаційними мережами може бути 

здійснена на основі суб’єктивної узагальнюючої цільової функції ‒ адитивної функції 

втрат: 

 

 іі

m

і

ір fV  
1

 ,                                          (3.57) 
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де  1iV i ...m  ‒ вагові коефіцієнти, аналогічні параметрам Сі, що задовольняють 

умові 

 

1

1
m

і
і

V


 ,                                         (3.58) 

 

 іf K  ‒ деяка безрозмірна і нелінійна функція значень показників якості iK , що 

вибирається (обґрунтовується) спеціалістами, виходячи з вимог до системи 

управління, і яка має зміст втрати, пов'язаної зі зростанням (погіршенням) даного 

показника якості. 

Оберемо у якості мінімально можливого значення показника iK  значення 

показника 0iK  при цьому ігноруючи значення решти  1m  показників якості. Тобто, 

у даному випадку 0iK  встановлюється у якості найкращого значення окремого 

показника.  Тоді до функції  іf K  слід висунути вимогу щодо задоволення умовам 

 

    0,00  ii KfKf ,  при  0ii KK  .                  (3.59) 

 

Передбачається, що значення показників 0iK  можуть бути обчислені окремо, по 

черзі, ігноруючи решту  1m  показників. Інколи, не застосовуючи спеціальних 

методів, є можливість обчислення одного з показників при ігноруванні решти і тоді 

00 K . Але, слід зауважити, що практичний досвід проектування систем управління 

як правило забезпечує лише  0iK  через неідеальність параметрів, які беруться до 

розгляду: великі коливання трафіку, затримки у передачі інформації та ін. У такому 

випадку 0
0
iK  і тому обчислення значень 0iK  також треба буде робити завчасно. 

Вибір лінійного варіанту функції  іf K  дає результатом 
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 ,     (3.60) 

 

після чого функція (3.60) набуде вигляду 
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 .               (3.61) 

 

При підстановці значення miKi ...1,0
0

  рівняння (3.61) буде зведено до 

(3.55). У випадку miKi ...1,0
0

  у (3.61) можна вважати 0
0
iK  без суттєвого 

спотворення результатів. Це пояснюється тим, що у (3.61)  miKi ...1,
0

  є лише 

адитивними членами незмінними у процесі синтезу системи управління мережами. 

Відтак, при застосуванні лінійної суб’єктивної цільової функції можна застосовувати 
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i
i

K

K
Kf  ,      (3.62) 

 

у тому числі і тоді, коли miKi ...1,0
0

 .  

При застосуванні квадратичної функції втрат у якості суб’єктивної цільової 

функції можна обрати 
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max

0







 


і
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i

Κ

ΚΚ
Kf  .                                      (3.63) 

 

Коли порогове значення обрано достатньо високим, тобто, при виконанні умови 

 

0max ii KK  ,                                          (3.64) 

 

замість (3.63) можна обрати: 
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Kf  .                                       (3.65) 

 

У випадку, коли для оцінювання якості застосовується не m-вимірний вектор 

параметрів  mKKΚ ,...,1 ,  а  m×l - вимірною матрицею, то при m×l >> 1 адитивна 

функція втрат набуде більш загального вигляду 

 

 
 




1 1q

m

і
qіііqр ΚfVCΚ  ,                                     (3.66) 

 

де qiK  ‒ значення  і-го показника якості для q-го режиму системи. 

Вагові коефіцієнти іV  відображають відносну важливість окремих параметрів і 

і задовольняють співвідношенню (3.58). У свою чергу коефіцієнти qC  відображають  

відносну важливість режимів роботи і підпорядковуються умові: 

 

1
1




l

q
qС , 0qC .                               (3.67) 

 

У (3.66) замість вагових коефіцієнтів qC
 та іV

 доцільніше було б ввести деякі 

ваги qi
, які б характеризували комбінації параметрів системи q і і. Але в такому 

випадку при умові q >> 1 та  l >> 1 значно збільшується кількість коефіцієнтів, які 

потребують обгрунтування на основі експертних оцінок. У такому випадку значно 

знижується надійність оцінок експертів щодо вагових коефіцієнтів варіантів 

системи управління. Тому більш доцільно прийняти iqqi VC
 і вибрати суб’єктивну 

цільову функцію у вигляді (3.66). 
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При обгрунтуванні варіанта системи управління може статися так, що цільову 

функцію неможливо буде обрати жодним з наведених методів (об’єктивно чи 

суб’єктивно). Тому, у такому випадку, варто розглянути залучення мінімаксного 

критерію. 

Мінімаксні методи. Мінімаксний критерій передбачає вибір у якості 

оптимальної деякої системи мS
, для якої буде справедливим [99]: 

 

 

                     СДмм MSSSKSK  ,,max ,                        (3.68) 

 

де  i
i

KK maxmax   ‒ найбільший з нормованих показників якості mKK ...1 , 

обумовлених співвідношенням (3.65).  

Мінімаксний критерій оперує нормованими показниками і обирає найменше 

значення з найбільших показників, що входять до множини строго припустимих 

рішень СДМ . Процедура пошуку може здійснюватись у 2 етапи. Під час першого 

мінімакс мS  відшукується на множині допустимих рішень ДМ , при цьому не 

враховуються обмеження показників mKKΚ ,...,1 . Другий етап полягає у 

перевірці умови 

 

  1max  MSK .      (3.69) 

 

З виконання умови (3.69) слідує і виконання 

 

   1
іМ

і
і
Κ

Κ
Κ ,  mi ...1 .     (3.70) 

 

Таким чином, мінімаксне рішення є суворо припустимим, або таким, що входить 

до множини СДМ . 
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У випадку, коли (3.69) не виконується, це означає наявність суперечливості у 

початкових даних і тому мінімізація найбільшого з нормованих показників якості 

іМ

і

Κ

Κ
 не дозволяє одержати припустиме значення.  У такому випадку необхідно 

скоригувати початкові дані шляхом накладання нових обмежень або зниження вимог 

до них. Отже, заміна СДМ  на ДМ  у (3.68) можлива, якщо застосувати перевірку 

нерівності (3.69). 

 Розгляд зазначених методів багатокритеріального синтезу дозволяє зробити 

висновки:  

1. У кожному з методів більш доцільним є перехід від багатокритеріальної 

задачі до однокритеріальної. 

2. Застосування безумовного критерію позбавляє необхідності його 

обгрунтування відносно умов застосування та дозволяє ввести узагальнюючий 

показник якості системи. 

 

3.5 Визначення узагальненого критерію оптимальності системи 

управління  телекомунікаційними мережами 

 

Важливим питанням при проектуванні системи управління 

телекомунікаційними мережами є кількість показників якості, які є обов’язковими 

для врахування. У загальному випадку кількість показників може бути дуже великою. 

Чим більше показників, тим більше факторів впливу враховується і тому тим більшою 

і досконалою буде система, яка створюється. Але надмірне збільшення показників 

суттєво ускладнює процес пошуку оптимального варіанта і вимагає введення 

достатньо грубих припущень. Відтак, за досвідом побудови різноманітних систем 

управління, потребує вирішення задача вибору оптимальної кількості показників 

якості, які необхідно враховувати [99]. 

Раніше на основі методу експертних оцінок було одержано вагові коефіцієнти для 

системи управління телекомунікаційними мережами, до яких віднесено: 

k1 ‒ сумарна пропускна здатність каналів управління; 
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k2 ‒ ймовірність похибки передачі керуючої інформації; 

k3 ‒ вартість розгортання системи. 

У результаті вирішення задачі необхідно відшукати оптимальний варіант 

системи управління, який би задовольняв умові  

 

,3,2,1,

min,,

max

321





ikk

kkkfk

ii

p
      (3.71) 

 

де maxik  ‒ максимальне значення показника, встановлене замовником системи. 

Під максимальними показниками будемо вважати наступні показники системи 

управління: 

max1k  ‒ загальна максимально припустима пропускна спроможність каналів 

системи управління (визначається на підставі параметрів обладнання яке 

використовується у системі). 

max2k  ‒  гранично припустима ймовірність похибки передачі керуючої 

інформації; 

max3k  ‒ максимально припустима вартість розгортання системи. 

Отже, у випадку, що розглядається, вектор якості системи включатиме три 

складових. Відтак, узагальнюючий критерій буде мати вигляд  
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і
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 ,                                                  (3.72) 

 

де miCi ...1,   ‒ вагові коефіцієнти, визначені в п. 3.3, які відповідають умові 
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У якості цільової функції оберемо  ikf  ‒ безрозмірну, нелінійну функцію від 

показників ik , яка показує ступінь втрат, пов’язаних зі зростанням окремого 

показника якості. Приймемо цю функцію у квадратичному вигляді 
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kf .                                            (3.74) 

 

 Використання квадратичної функції обумовлюється тим, що у такому випадку 

еквівалентна вага показника ik  буде тим більшою, чим ближчою буде величина 

чисельника до граничного значення у знаменнику. 

У виразі (3.74) 0ik  визначає мінімально можливе значення показника якості ik  

у межах допустимої множини ДМ  при ігноруванні значень решти  1m  

показників.  

На підставі формул (3.72) і (3.74) є можливість сформувати узагальнений 

критерій оптимальності: 
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  (3.75) 

 

Початковими даними для проведення розрахунків обираються значення 

окремих показників, які характеризують якість системи управління 

телекомунікаційними мережами у рамках проведеного розгляду (табл. 3.9). 

На підставі проведених у попередніх розділах обчислень обираються вагові 

коефіцієнти: c1=0,37; c2=0,40; c3=0,23. Також, у якості максимально припустимих, 

оберемо значення показників якості системи управління: k1m=100 (Гбіт/c); k2m=3*10 -4 

; k3m=3,0 (млн. у.о.). 
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Дослідження результатів моделювання. Оберемо для моделювання 

параметри 20 варіантів розгортання системи управління телекомунікаційними 

мережами, які характеризуються різними значеннями відповідних критеріїв: 

загальної пропускної здатності каналів управління; ймовірністю похибки передачі 

керуючої інформації; вартістю розгортання системи. Загальний алгоритм пошуку 

оптимальної системи управління наведено на рис. 3.1.  

 

Таблиця 3.9 

Початкові дані можливих варіантів системи управління 

№ 

системи 

Показники якості системи 

Пропускна здатність 

каналів управління 

(Гбіт/c) 

Імовірність 

помилки 

Вартість розгортання 

(тис. у.о.) 

1.  5,0 0,00003 700 

2.  10,0 0,00005 650 

3.  10,0 0,00007 580 

4.  5,0 0,00008 500 

5.  10,0 0,00008 560 

6.  15,0 0,00002 850 

7.  35,0 0,00001 1750 

8.  30,0 0,0001 1300 

9.  10,0 0,00017 750 

10.  50,0 0,00003 1950 

11.  50,0 0,0002 1330 

12.  70,0 0,0003 2700 

13.  15,0 0,00008 800 

14.  80,0 0,00007 3000 

15.  5,0 0,000055 790 

16.  10,0 0,000045 930 

17.  10,0 0,00009 580 

18.  20,0 0,00005 1200 

19.  30,0 0,00001 1500 

20.  60,0 0,00009 2000 

 

Разом з тим, необхідно також врахувати ще один аспект застосування 

вищенаведених методі. З трьох наведених показників, пропускної здатності, 

достовірності та вартості, два (достовірність та вартість) підлягають мінімізації 

(тобто, чим менше, тим краще),  а один (пропускна здатність) ‒ максимізації (чим 
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більше, тим краще). У такому випадку, щоб результати обчислень не були спотворені, 

необхідно у якості опорного значення  взяти максимальне локальне значення 80,0. 

Аналіз табл. 3.10 свідчить, що оптимальною системою управління, у визначених 

умовах буде варіант 10 з показниками найбільш кращою, оптимальною системою 

управління є система з показниками якості  k1=50 Гбіт/с; k2=3*10-5; k3=1950 тис.у.о..  

 

  

0,1k

СТАРТ 

 Встановлення максимально  

 допустимих значень показників Встановлення опорних показників kio 

Визначення оптимального 

варіанта системи 

Розрахунок вагових коефіцієнтів 

ci 

Перевірка достовірності 

коефіцієнтів? 

ні 
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Пошук функції втрат за 

показниками якості 

        fі (kі) =[(kі - kі0) ⁄ kіm]2 

m = mmax ? 

ki0=ki  

 

kiki+1 ? 

Розрахунок узагальненого 

критерію за кожним з варіантів так 

ні 

так 

ні 

СТОП 

Відшукання оптимального варіанта 

системи  

 ki0=ki+1  

 

Рис.3.1. Алгоритм пошуку оптимального варіанта системи  
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Таблиця 3.10  

Результати розрахунку узагальненого критерію 

№ 

системи 
2

1012

1

1 )( kk
k

c

m

  
2

2022

2

2 )( kk
k

c

m

  
2

3032

3

3 )( kk
k

c

m

  
Узагальнений 

критерій  

1.  0,2081 0,0018 0,0010 0,2109 

2.  0,1813 0,0071 0,0006 0,1890 

3.  0,1813 0,0160 0,0002 0,1975 

4.  0,2081 0,0218 0,0000 0,2299 

5.  0,1813 0,0218 0,0001 0,2032 

6.  0,1563 0,0004 0,0031 0,1599 

7.  0,0749 0,0000 0,0399 0,1149 

8.  0,0925 0,0360 0,0164 0,1449 

9.  0,1813 0,1138 0,0016 0,2967 

10.  0,0333 0,0018 0,0537 0,0888 

11.  0,0333 0,1604 0,0176 0,2113 

12.  0,0037 0,3738 0,1237 0,5012 

13.  0,1563 0,0218 0,0023 0,1804 

14.  0,0000 0,0160 0,1597 0,1757 

15.  0,2081 0,0090 0,0021 0,2193 

16.  0,1813 0,0054 0,0047 0,1915 

17.  0,1813 0,0284 0,0002 0,2099 

18.  0,1332 0,0071 0,0125 0,1528 

19.  0,0925 0,0000 0,0256 0,1181 

20.  0,0148 0,0284 0,0575 0,1007 

 

   

Висновки 

 

1. Для вибору оптимального варіанта системи управління 

телекомунікаційними мережами найбільш доцільним являється сукупність критеріїв, 

що відображають: сумарну пропускну спроможність каналів, яка забезпечує заданий 

рівень якості управління; достовірність (імовірність помилки) при передаванні 

керуючої інформації; вартість розгортання системи управління. У той же час 

збільшення кількості показників якості ускладнює синтез системи і призводить до 

погіршення точності оцінок. 
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2. Запропонована методика експертного оцінювання включає основні етапи: 

побудову моделі, постановку завдання експертного аналізу, проведення експертного 

опитування з отриманням оцінок, обробку експертних оцінок та інтерпретацію 

результатів. При цьому вибір вагових коефіцієнтів (перевага об’єктів) 

встановлюється на основі їх ранжування за процедурою упорядкування переваг 

окремих об’єктів.  

3. Запропоновані засоби перевірки узгодженості і вірогідності 

запропонованої методики відрізняються способом визначення та оцінки 

коефіцієнтів варіації, конкордації і рівня значущості. Такий підхід дозволяє 

провести порівняльний аналіз існуючих методів об’єднання суперечливих критеріїв 

та дослідити їх переваги і недоліки.  

4. Запропонований метод об’єднання суперечливих критеріїв, таких як 

пропускна здатність системи, достовірність керуючої інформації та вартість 

розгортання системи дозволяє розробити методику і алгоритм отримання 

узагальненого критерію оптимальності системи управління. При цьому 

забезпечується можливість одержати ефективні значення параметрів системи 

управління з врахуванням поставлених до неї вимог. 
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РОЗДІЛ 4 

 

РОЗРОБКА ІНВАРІАНТНОЇ ДО ЗАВАД СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

НА БАЗІ БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 

 

 

Постановка задачі 

 

В розділі досліджено способи організації каналу управляючої інформації з 

інваріантними характеристиками завадостійкості, які є найважливішою задачею для 

систем керування з різнорідними телекомунікаційними мережами. Визначено 

поняття інваріантності в техніці зв’язку і зроблено порівняльний аналіз з таким же 

поняттям в теорії автоматичного керування. Досліджено елементи теорії інваріантних 

систем зв’язку. Розроблено методики, які дозволяють синтезувати канали 

управляючої інформації на базі систем, інваріантних до неадитивної і адитивної 

завади [24, 34, 41]. 

Слова «інваріант», «інваріантний» означають «незмінний». Ці терміни спочатку 

використовувалися в математиці, причому інваріантом називається величина (чи 

математичне вираз, формула), що характеризує деякий математичний чи фізичний 

об'єкт і не змінюється при певних його перетвореннях. Наприклад, дисперсія )(D  

випадкової величини   не змінюється від додання до останньої довільної постійної 

величини a , отже, величина )(D  є інваріантом перетворення виду a , тобто: 

)var()( ainD        (4.1) 

або 

ainD var)(  ,     (4.2) 

тобто )(D  є інваріантом перетворення a  або )(D  інваріантна до впливу а. 

Поняття інваріантості часто використовується в технічних науках для визначення 

властивості стійкості, нечутливості технічних систем до випадкових змін їхніх 

параметрів і до різних заважаючих впливів. 



167 

У сучасній теорії автоматичного регулювання питання, пов'язані з інваріантістю, 

займають одне з центральних місць [50]. 

Під інваріантістю розуміється здатність системи автоматичного регулювання 

протистояти заважаючим впливам. У ролі інваріанта виступає тут величина 

управляючого впливу по одній з координат (чи просто керування). Якщо керування 

по деякій координаті не залежить від заважаючого впливу, то система автоматичного 

регулювання називається інваріантною. 

Розрізняють кілька форм інваріантості в системах автоматичного регулювання, 

що відрізняються умовами і методами досягнення інваріантості. 

Перша форма припускає існування двох каналів передачі впливу, причому вплив 

по другому, штучно введеному каналу компенсує вплив по першому каналу. Умовою 

досягнення першої форми інваріантості є (крім існування двох каналів) можливість 

одержання рівного нулю сумарного коефіцієнта передачі по заважаючому впливі, від 

точки прикладання впливу до регульованої координати. 

Друга форма інваріантості пов'язана з використанням глибокого негативного 

зворотного зв'язку. Якщо величина управляючого сигналу по деякій координаті 

відома, то відхилення від неї, викликані заважаючим збурюванням, можна 

компенсувати за допомогою спеціального ланцюга зворотного зв'язку. При дуже 

великому коефіцієнті підсилення в ланцюзі будь-які відхилення практично цілком 

компенсуються [62, 73]. 

Третя форма інваріантості в системах автоматичного регулювання досягається 

при одноканальній передачі збурювання до точки керування шляхом створення 

ланцюга з рівною нулеві передатною функцією для збурювання. Створення подібного 

ланцюга можливо тільки при апріорно відомій формі збурюючого впливу. 

Поряд з інваріантними системами автоматичного регулювання існують і 

інваріантні СУ, що і є предметом даного розділу. 

Слід відразу ж зазначити, що термін «інваріантна система» вимагає додаткового 

визначення, а саме: необхідно вказати, яка числова характеристика системи є 

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

заважаючих впливів виступають перешкоди, а характеристикою системи, що повинна 
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бути інваріантом перешкод, є її завадостійкість, виражена кількісно, наприклад, через 

імовірність помилки, якщо мова йде про канали передачі управляючої інформації. 

СУ, кількісна характеристика завадостійкості якої є інваріантом певного класу 

перешкод, будемо називати інваріантною стосовно даних перешкод. Це визначення 

інваріантної СУ можна представити в математичній формі, аналогічній формулі (4.1) 

або (4.2). Якщо позначити через P деяку кількісну характеристику завадостійкості 

зв'язку, наприклад імовірність помилки, а через   безліч реалізацій розглянутої 

перешкоди, то в системі, інваріантної до перешкоди , 

 

 varinP .     (4.3) 

 

Запис виду (4.3) досить часто використовується далі, причому в лівій частині 

рівності завжди стоїть числова характеристика завадостійкості даної СУ, а праворуч 

 позначення перешкоди, стосовно якої ця характеристика є інваріантом. 

Слід спеціально зазначити відмінності в проблематиці інваріантних СУ в 

порівнянні з інваріантними системами автоматичного регулювання. 

У системах автоматичного регулювання впливи, що заважають, і управляючі 

сигнали, як правило, просторово розділені (у всякому разі, у рамках вивчених у теорії 

інваріантості ситуацій). Це дозволяє вимірювати заважаючий вплив, (навіть якщо він 

є випадковим) і застосовувати всілякі компенсаційні методи реалізації інваріантості 

(див. першу і другу форми інваріантості). 

У СУ корисний сигнал і перешкода діють в одній і тій же точці (наприклад, на 

вході приймача) і, як правило, принципово не можуть бути цілком розділені. У СУ 

завжди є суміш сигналу з перешкодою (зокрема, адитивна). Унаслідок цього в СУ, як 

правило, неможливо або важко використовувати компенсаційні методи придушення 

перешкод і проблема досягнення інваріантості вирішується іншими способами, не 

характерними для систем автоматичного регулювання. 

Інша особливість проблематики інваріантості СУ полягає в тому, що в ролі 

інваріанта тут виступає не миттєве значення вихідної величини, а деяка її статистична 
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характеристика, наприклад математичне очікування. Прикладом може служити 

імовірність помилки, що є математичним очікуванням періодичності помилок. 

Імовірно, виникає запитання, чи існують інваріантні СУ, і чи не суперечить  це 

принципу інваріантості. 

Розглянемо роль і значення інваріантних систем управління у сучасній техніці 

зв'язку [91, 92]. 

До сучасних СУ пред'являються досить жорстокі вимоги по завадостійкості. СУ, 

побудована на базі TMN, призначена для управління різнорідною 

телекомунікаційною мережею, тому, найбільш важливою є задача забезпечення збору 

даних про стан параметрів контрольованих об’єктів. Для передачі управляючої 

інформації в СУ доцільно використовувати канали зв’язку різного типу, які є 

основою, зокрема місцевих мереж зв’язку. Тобто  на другому рівні TMN (як 

відмічалося вище) необхідно реалізувати надійну систему передачі даних  

[119 - 121]. Проаналізуємо методи досягнення цієї мети. 

У каналі зв'язку з постійними характеристиками імовірність помилки є постійною 

величиною, і, отже, можна заздалегідь спроектувати систему так, щоб її 

завадостійкість задовольняла заданим вимогам. 

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

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

забезпечити середнє значення імовірності помилки нижче заданої припустимої 

величини, в окремі інтервали часу імовірність помилки стає більше припустимого 

значення. Більш того, у нестаціонарному каналі зв'язку, на відміну від стаціонарного, 

зменшення середньої імовірності помилки не свідчить однозначно про поліпшення 

якості функціонування системи. Якщо, наприклад, поряд зі зменшенням середньої 

імовірності помилки збільшився відсоток випадків, коли імовірність помилки більше 

припустимої, то варто вважати, що завадостійкість системи не збільшилася, а 

зменшилася. 

Таким чином, для забезпечення прийнятної якості роботи реальної системи 

передачі дискретної інформації в каналі зі змінними характеристиками необхідно 
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підтримувати імовірність помилки на рівні, що не перевищує деякої заданої 

припустимої величини. 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 

каналу, змінюється довільно в області значень, менших заданого, і не перевершує 

цього значення ні при яких змінах характеристик каналу зв'язку. 

В обох випадках можна говорити, що задана якість функціонування системи 

досягається завдяки незмінності ймовірності помилки, її незалежності (повної в 

першому випадку і часткової в другому) від тих причин, що викликають не 

стаціонарність каналу зв'язку. Для позначення цієї властивості доречно 

використовувати термін «інваріантість». 

Таким чином, потреба в інваріантних СУ викликається необхідністю 

забезпечення заданої якості передачі інформації в каналі зі змінними 

характеристиками. 

Зміни характеристик каналу зв'язку викликаються дуже різноманітними по своїй 

природі перешкодами - адитивними і неадитивними. 

Адитивна перешкода складається з корисним сигналом, і на вхід приймача 

надходить перекручений сигнал. Параметри адитивної перешкоди безпосередньо 

визначають завадостійкість СУ, і якщо вона є нестаціонарним випадковим процесом, 

то імовірність передачі інформації змінюється. Якщо, наприклад, потужність 

перешкоди збільшується з часом, то збільшується й імовірність помилки при прийомі 

одного елемента повідомлення [130]. 

Неадитивні перешкоди (визначення яких містить у собі заперечення властивості 

адитивності) приводять до зміни окремих параметрів сигналу і каналу. Наприклад, 

під впливом неадитивних перешкод може змінюватися частота сигналу чи коефіцієнт 

передачі каналу. Як правило, зміну параметрів каналу можна виразити через зміни 

параметрів сигналу. Неадитивні перешкоди непрямим чином впливають на 

завадостійкість: при зміні параметрів сигналу умови прийому поліпшуються чи 

погіршуються, отже, за інших рівних умов змінюється й імовірність помилки [128]. 
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Побудова ефективної системи передачі управляючої інформації, інваріантної до 

адитивної чи не адитивної перешкоди, і є основною задачею, яка вирішується далі. 

 

4.1. Система, інваріантна до адитивних завад  

 

В каналах зв’язку часто приходиться зіштовхуватися з наявністю перешкод, які 

називають зосередженими по спектру, тому що, на відміну від потужності теплового 

шуму, їхня потужність зосереджена в порівняно вузькій смузі частот. Якщо ця смуга 

менше, ніж T/1 , то на інтервалі тривалості посилки Т зосереджену заваду можна 

приблизно представити у виді гармонійного коливання з випадковими амплітудою, 

частотою і фазою: 

 

)cos()( ntnnat   .    (4.4) 

 

Якщо амплітуда корисного сигналу c
a  порівняна з амплітудою перешкоди n

a , то, 

як правило, прийом сигналу стає неможливим через часті збої. Безпомилковий 

прийом в цих умовах можна забезпечити, якщо вибрати в якості корисний сигнал 

більш складної форми, ніж завада (4.4). 

Виберемо, наприклад, сигнал у виді гармонійного коливання яке маніпулюється 

по фазі (так званий послідовний складений сигнал): 
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 ,   (4.5) 

 

де T  тривалість елемента складеного сигналу, значно менша тривалості посилки, 

тобто TT  . 
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Рис. 4.1 Перетворення сигналу та завади у приймачі широкосмугової СУ 

 

Дві посилки сигналу (4.5), що мають протилежні початкові фази c
 , зображені на 

рис. 4.1, б. Думаємо, що в системі здійснюється фазова чи фазорізницева модуляція 

сигналу (4.5). На рис. 4.1, г представлена реалізація перешкоди (4.4), причому 
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розглядається випадок, коли частота перешкоди збігається з частотою сигналу                  

( сп
  ); амплітуда перешкоди також обрана рівній амплітуді сигналу ( cn

aa  ) для 

зручності порівняння результатів їхньої обробки на виході приймача [127]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Структурна схема приймача послідовного складеного сигналу 

 

Простежимо тепер за перетвореннями сигналу і перешкоди в приймачеві. 

Приймач (рис. 4.2) складається з двох послідовно включених помножувачів П1  і П2, 

що здійснюють множення прийнятого сигналу 

)()()( ttStx       (4.6) 

на опорні коливання t
T

signtf





sin)(  та )cos()(
ccc

tat   , і інтегратора. Так як 

схема лінійна, можна розглянути окремо перетворення сигналу і перешкоди. 

Результати перемножування на виході П1 відповідно для сигналу і перешкоди 

представлені на рис. 4.1, в і 4.1, д. Як видно, у результаті перемноження 

широкосмуговий сигнал перетворився у вузькосмуговий, а вузькосмугова перешкода 

 у широкосмугову. Оскільки наступна частина схеми (П2 і інтегратор) є активний 

фільтр (корелятор), погоджений з вузькосмуговим сигналом, ефект впливу 

широкосмуговій перешкоді на виході інтегратора виявляється незначним. На рис. 4.1, 

е показаний вид вихідних напруг сигналу (суцільні лінії) і перешкоди (пунктирні 

лінії). Незважаючи на те, що потужність сигналу в даному випадку дорівнює 

потужності перешкоди, ефект перешкоди на виході приймача в багато разів (у даному 

випадку в п'ять  десять разів) менше ефекту сигналу [137]. 
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Помітимо, що при обраній амплітуді перешкоди ніяка її реалізація не може 

привести до збою, тобто розглянута система строго (абсолютно) інваріантна до 

зосередженої по спектру перешкоди з обмеженою амплітудою. Неважко зрозуміти, 

що це досягнуто за рахунок надмірності сигналу, що складається з десяти елементів, 

що несуть ту саму інформацію. Збільшуючи число елементів сигналу, тобто його 

надмірність, можна зменшувати ефект дії перешкоди або, що теж саме, забезпечувати 

інваріантність системи до перешкод з великим діапазоном зміни амплітуди. 

Для забезпечення інваріантості до перешкод з амплітудами nnn
Aaa max  

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

c

n

a

A
m 32        (4.7) 

Якщо співвідношення (4.7) виконується, то імовірність помилки в даній системі 

дорівнює нулю і, отже, varinp  . 

При заданій швидкості передачі інформації збільшення надмірності сигналу m 

приводить до пропорційного розширення його спектра  це і є плата за досягнуту 

інваріантість системи до зосередженій по спектрі перешкоді.  

Розглянута система зв'язку являє найпростіший приклад дуже розповсюджених 

зараз широкосмугових систем зі складеними сигналами. Ці системи докладно 

розглянуті в спеціальних монографіях [3  5]. 

У реальних широкосмугових системах справа ускладнюється тим, що, крім 

зосереджених перешкод, у них діє флуктуаційний шум. (Математичною моделлю 

флуктуаційного шуму є гаусівський випадковий процес з нульовим середнім 

значенням і постійною спектральною щільністю потужності.) Завадостійкість 

системи стосовно флуктуаційному шуму визначається винятково відношенням 

енергії сигналу Q  до спектральної щільності потужності шуму 
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де 
c

P  потужність сигналу, 
n

P  середня потужність перешкоди, T  тривалість 

посилки сигналу, f  ширина смуги пропуску каналу), і не залежить від форми 

сигналу, у тому числі від числа елементів складеного сигналу з фіксованою енергією. 

Як же визначити інваріантість системи стосовно зосередженої перешкоди   при 

наявності флуктуаційного шуму. Оскільки дія флуктуаційного шуму цілком 

визначається величиною h, варто вважати систему інваріантною до перешкоди , 

якщо залежність імовірності помилки від h не змінюється при дії . Таким чином, у 

даному випадку як інваріант стосовно впливу  виступає не число, а функція p(h). У 

розглянутій широкосмуговій системі ця функція не є строгим інваріантом впливу , 

однак при великій надмірності складеного сигналу функція ),( hp  мало 

відрізняється від функції )0,(hp  і, отже, можна говорити, принаймні, про часткову, 

відносну інваріантість системи до перешкоди . 

Відповідна поняттю відносності інваріантості математичний запис має вид. 

 

var)( inhp  .     (4.8) 

 

Надмірність складених сигналів прийнято оцінювати величиною їхньої бази, під 

якою будемо розуміти добуток тривалості Т сигналу на ширину його спектра f . 

Тому що Tf  /1 , то база сигналу приблизно дорівнює числу елементів складеного 

сигналу: mfT  . Збільшуючи базу сигналу, можна принципово як завгодно 

наблизити функцію ),( hp  до функції )0,(hp , тобто відносно інваріантну систему 

до абсолютно інваріантної. 

 

Рис. 4.3. Структурна схема когерентного приймача 

x(t)  
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Як оцінити величину бази сигналу, необхідну для досягнення заданого ступеня 

інваріантості системи? У випадку обох перешкод  флуктуаційного шуму і 

зосередженої перешкоди  співвідношення (4.7) можна розглядати як необхідне, але 

аж ніяк не достатньою умовою інваріантості. Для перебування достатньої умови 

варто визначити залежність програшу в завадостійкість (у порівнянні з випадком 

відсутності перешкоди ) від fT . 

Програш у завадостійкості зручно виражати величиною еквівалентного 

збільшення енергії сигналу, необхідної для компенсації цього програшу. Оцінимо 

енергетичний програш, викликаний появою зосередженої перешкоди на виході 

когерентного приймача (рис. 4.3), що обчислює згортку прийнятого сигналу x(t) 

[формула (4.6)] і опорного коливання S(t): 


T

dttStxtxJ
0

)()()]([ .    (4.9) 

Інтеграл (4.9) розпадається на два: 
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перший із яких дорівнює енергії корисного сигналу, а другий являє собою ефект дії 

перешкоди. Розклавши сигнал і перешкоду в ряд Фур'є на інтервалі [0, Т] і 

обмежившись тільки доданками з частотами усередині смуги пропущення каналу, 

одержимо: 
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де kk ba ,  коефіцієнти розкладання сигналу, kk  ,  коефіцієнти розкладання 

завади,  fTkk 112  база сигналу. 

Якби завади  не було, завадостійкість системи визначалася б енергією сигналу 

TPQ c . При наявності зосередженої завади енергія сигналу в гіршому випадку, коли 
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результати обробки сигналу і завади мають різні знаки, зменшується на величину 
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QQэкв .      (4.10) 

Оцінимо максимум величини  , вважаючи, що сигнал має рівномірний спектр і 

що cba kk  . Тоді 
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Вирахував коефіцієнти Фур’є k  і k  для завади (3.4), отримаємо 
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Враховуючи, що 
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отримаємо 
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Таким чином, для ефекту дії завади на виході приймача справедлива наступна 

оцінка зверху: 




4

)1(ln3 


fTTcan .    (4.11) 

Знайдемо тепер величину эквQQq / , що показує, у скільки разів енергія сигналу 

більше еквівалентної енергії сигналу з урахуванням дії зосередженої завади [16, 17]. 

Для цього виразимо величину коефіцієнтів розкладання сигналу через його 
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потужність. Скориставшись співвідношенням 
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ckk Pba  , з урахуванням рівності 

cba kk   одержимо: 
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Підставивши (4.12) у (4.11), на підставі (3.10) одержуємо 
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Звідси випливає, що при будь-якому фіксованому відношенні потужності завади 

до потужності сигналу Рп/Рс можна як завгодно послабити ефект дії завади шляхом 

збільшення бази сигналу fT . Зокрема, якщо за умовою відносності інваріантості 

задане максимально припустиме перевищення q, то можна знайти базу fT , при якій 

буде досягнутий заданий ступінь відносної інваріантості розглянутої широкосмугової 

системи до зосередженої завади. 

Приведений приклад інваріантної системи передачі дискретної інформації 

дозволив самим звичайним образом розглянути ряд понять, що надалі будуть введені 

формально. Головними з них є поняття абсолютно і відносно щодо інваріантних 

систем. Важливими є також особливості визначення інваріантості системи до деякої 

завади   у випадках: 1) коли ця завада єдина і 2) коли, крім її, є деяка стаціонарна 

завада (наприклад, білий гаусівський шум), стосовно якої система будується як 

неінваріантна. Остання особливість характерна саме для проблематики теорії 

інваріантних СУ; у системах автоматичного регулювання подібне трактування 

поняття інваріантості, очевидно, недоцільне. 

Дослідимо систему, адитивної схеми у виді гармонійного коливання з 

випадковими амплітудою, частотою і фазою, однак без обмеження на сталість 
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параметрів прийомного пристрою. Тим самим клас розглянутих систем 

розширюється. 

Виникає питання: чи можна в системах з змінними параметрами одержати кращі 

результати з погляду досягнення інваріантості, чим у системах з постійними 

параметрами? 

Ясно, що системи зі змінними параметрами, у принципі, мають великі 

можливості. Наприклад, потенційна завадостійкість систем передачі дискретної 

інформації досягається при використанні когерентного приймача. Когерентний же 

прийом може бути практично реалізований тільки в адаптивному пристрої, оскільки 

когерентне із сигналом опорне коливання формується з прийнятої суміші сигналу з 

завадою за допомогою спеціальних пристроїв автоматичного підстроювання частоти 

і фази [126, 129]. 

З погляду досягнення інваріантості до зосередженого по спектру завади системи 

з змінними параметрами також мають переваги в порівнянні із системами з 

постійними параметрами. 

У системі з постійними параметрами інваріантість до такої завади (абсолютна чи 

відносна) можна досягти тільки шляхом ускладнення сигналу, збільшення його бази 

fT . Як правило, базу не можна збільшувати безмежно, тому що при заданій 

швидкості передачі символів, рівної 1/Т, це можна зробити тільки розширивши смугу 

частот каналу, що завжди важко. Наприклад, у короткохвильовому радіоканалі смуга 

частот, що відводиться одній станції, не може бути більше декількох десятків 

кілогерців. Якщо навіть 100f кГц, то при швидкості маніпуляції 300 посилок/с (

33/3T мс) база системи 330fT . При такій базі максимально припустиме 

перевищення потужності завади над потужністю сигналу дорівнює тільки десяти 

(Рп/Рс =10), якщо вважати за можливе зменшення вдвічі ( экв
/QQq  ) еквівалентної 

енергії сигналу [див. співвідношення (4.13)]. 

Крім того, при розширенні смуги пропускання каналу збільшується імовірність 

влучення в неї декількох вузькосмугових завад, що викликає додаткових труднощів. 
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Таким чином, можливості досягнення інваріантості в рамках систем з 

постійними параметрами обмежені (з чого, однак, не випливає, що цими 

можливостями потрібно зневажати). 

Розглянемо тепер широкосмугову систему зі складеним сигналом і адаптивним 

прийомним пристроєм (рис.4.4). Нехай як елементи складеного сигналу 

використовуються гармонійні коливання з частотами m
 ,...,,

21 , а сам сигнал являє 

собою суму цих коливань. Такий сигнал називається паралельним складовим, тому 

що кожен інформаційний символ переноситься в той же час всіма елементами 

сигналу. Вид модуляції елементів складеного сигналу в даному прикладі не істотний: 

це може бути, наприклад, частотна чи фазорізницева модуляція [90]. Важливо тільки, 

щоб спектри модульованих елементів складеного сигналу не перекривалися. 

У прийомному пристрої (рис. 4.4) 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 підсилювач ППід з регульованим коефіцієнтом передачі і надходить на 

демодулятор. Потім демодульовані елементи складеного сигналу спільно 

обробляються з метою ухвалення рішення про переданий інформаційний символ. 

Через те що вони несуть ту саму інформацію, переданий символ можна визначати 

«методом голосування» по більшості результатів демодуляції елементів сигналу  у 

цьому випадку суматор ∑ виконує роль мажоритарної логічної схеми. Можна також 

скласти аналогові напруги на виходах демодуляторів (до ухвалення рішення про 

переданий символ у кожнім демодуляторі), тоді суматор являє собою пристрій 

додавання аналогових сигналів. 

Не будемо поглиблюватися в деталі роботи вихідної частини розглянутого 

адаптивного приймача; істотним зараз є те, що в ньому мається m галузей обробки 

сигналів, що несуть ту саму інформацію, і що результуючий ефект складається з 

приватних ефектів на виходах розділових фільтрів. 
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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 галузей приймача. Якщо виключити з подальшої 

обробки цю уражену галузь, то система буде абсолютно інваріантною до завади , 

тобто для неї можна записати 0var  inp . 

Для визначення ураженою завадою галузі приймача служить пристрій виміру 

параметрів завади. Алгоритми його роботи можуть бути дуже різними. Оскільки в 

складеному сигналі мається велика надмірність, то, порівнюючи результат сумарної 

обробки сигналу з результатами обробки в кожній з галузей, можна виявляти 

найменш «якісну» галузь. Пристрій виміру параметрів завади може також визначати 

рівень завади в галузях шляхом порівняння рівня сигналу на виході кожного фільтра 

із середнім рівнем сигналу на виході всіх розділових фільтрів. При будь-якому 

алгоритмі роботи пристрою виміру завад воно повинно виробити команду на 

установку коефіцієнтів передачі відповідного підсилювача; при дуже сильній заваді 

в i-й галузі коефіцієнт передачі i-го підсилювача практично дорівнює нулю. 

При наявності, крім зосередженої завади , ще і флуктуаційної у розглянутій 

системі з змінними параметрами так само, як у системі з постійними параметрами, 

можлива тільки відносна інваріантість до завади . Дійсно, при запиранні однієї з 

галузей приймача разом з завадою усувається і частина корисного сигналу, тому 

імовірність помилки при наявності зосередженої завади трохи більше, ніж без неї. 

Правда, це збільшення імовірності помилки можна зробити дуже незначним шляхом 

збільшення надмірності сигналу і відповідно числа галузей прийому. Однак, як 

вказувалося в попередньому прикладі, на шляху збільшення надмірності (бази) 

складеного сигналу мають визначені завади. 

Перевага інваріантної до зосередженої завади системи з змінними параметрами 

в порівнянні із системою з постійними параметрами, інваріантної до тієї ж завади, 

полягає в тому, що вона може забезпечити інваріантість (абсолютну чи відносну) до 

завад зі значно великим діапазоном амплітуд. 
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Рис. 4.4. Структурна схема широкосмугової системи зі складеним сигналом і 

адаптивним прийомним пристроєм 

 

У системі з постійними параметрами інваріантість забезпечується стосовно 

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

(надмірності) складеного сигналу. У розглянутій системі з змінними параметрами, як 

неважко помітити, максимальна припустима амплітуда завади не залежить від бази 

сигналу і визначається винятково здатністю смугових фільтрів придушувати сигнали, 

що лежать по частоті поза смугою пропущення. Тому що неважко побудувати фільтри 

з загасанням у сотні разів поза смугою пропущення, то така система може забезпечити 

придушення практично як бажано великої завади. Правда, для забезпечення малого 

програшу в завадостійкості при дії флуктуаційного шуму в системі з змінними 

параметрами також потрібно досить велика база сигналу (щоб придушення сильної 

зосередженої завади не приводило до значного зменшення енергії корисного 

сигналу). 
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Таким чином, розглянута система з змінними параметрами є інваріантною до 

зосередженого по спектрі заваді; у порівнянні із системами аналогічного призначення 

з постійними параметрами вона інваріантна до більш широкого класу зосереджених 

завад. Інваріантість широкосмугових системи з рівнобіжним складеним сигналом 

досягнута шляхом застосування складного сигналу з великою базою і ускладненням 

приймача, що повинний бути адаптивним. 

 

4.2 Система, інваріантна до мультиплікативних завад 

 

Загалом неадитивна завада викликає випадкові зміни параметрів сигналу. 

Розглядається сигнал з випадковою частотою. Причини, що викликають зміни 

частоти сигналу, дуже різноманітні: нестабільність генераторів, що задають, у каналі 

зв'язку, швидке переміщення джерела електромагнітних коливань чи середовища, що 

відбиває ці коливання (ефект Допплера), і т.д. Бувають, крім того, випадки, коли 

частота сигналу строго фіксована і стабільна, але точно не відома в місці прийому. 

Абстрагуючи від конкретної причини, що викликає невизначеність частоти сигналу, 

будемо вважати, що на вихід демодулятора з постійними параметрами надходить 

сигнал 

 

])sin[()(
0

  tatx ,    (4.14) 

 

де   випадкова величина, рівна відхиленню частоти сигналу від середнього 

значення 0
  [83]. 

Помітимо, що оскільки частота сигналу невідома, то в класі систем з постійними 

параметрами не можна здійснити прийом сигналу (4.14) когерентним чи 

оптимальним некогерентним методом і варто використовувати автокореляційний 

(енергетичний) прийом [3, 12]. 

Алгоритм автокореляційного прийому сигналу з однократною фазорізницевою 

модуляцією першого порядку (ФРМ-1) має вид [13, 14] 
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де 1I   переданий інформаційний символ, хn(t) і xn-1(t)  дві послідовні 

посилки сигналу, рівні, згідно формулі (4.14): 
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Структурна схема автокореляційного приймача сигналів із ФРМ-1 представлена 

на рис. 4.5. Тривалість затримки   дорівнює тривалості посилки Т, але в реальних 

пристроях ці величини завжди трохи відрізняються через похибки реалізації. 

 

 

Рис. 4.5. Структурна схема автокореляційного приймача сигналів з ФРМ-1 

 

Визначимо величину напруги на виході приймача (рис. 4.5), для чого обчислимо 

інтеграл у правій частині виразу (4.15). Врахуємо, що (n-1)-а посилка сигналу після 

сполучення її за часом з n-ю (за допомогою лінії затримки) прийме вид 
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При обчисленні виразу (4.16) прийнято в увагу, що kT  2
00

 . Для 

спрощення подальших викладень зневажимо другим доданком у формулі (4.16) у 

порівнянні з першим. Це можна зробити, якщо 

 

T/2
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       (4.17) 

 

тобто у випадку вузькосмугового сигналу. Тоді 
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Як видно з отриманого виразу, при ФРМ-1 результат обробки сигналу на виході 

автокореляційного приймача залежить від зміни частоти сигналу . Якщо ж 2/ 

, то знак величини J  змінюється і відповідно до алгоритму (4.15) відбудеться 

помилка в прийомі повідомлення. Таким чином система з ФРМ-1 неінваріантна до 

завад, що викликають зміну частоти сигналу: p  (ФРМ-1)  varin . 

Розглянемо тепер систему з фазорізницевою модуляцією другого порядку (ФРМ-

2), при якій інформація закладена в другу різницю фаз сигналу, рівну 
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Схема (рис. 4.6.) містить у собі два автокореляційні приймачі сигналів ФРМ-1. 

На один з них сигнал надходить через додатковий фазообертач, що змінює фазу на 

/2.Відлік напруг на виходах інтеграторів пропорційні косинусу і синусу першої 
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різниці фаз, тобто )cos(
1


nn

  і )sin(
1


nn

 . Інша частина схеми, що складається 

з елементів пам'яті (на тривалість посилки Т) постійних напруг (ЗП), помножувачів 

постійних напруг ( ) і суматора, обчислює косинус другої різниці фаз по формулі 
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Рис. 4.6. Структурна схема автокореляційного приймача сигналів з ФРМ-2 

 

В цілому приймач (рис. 4.6) реалізує наступний математичний алгоритм обробки 

трьох послідовних посилок сигналу )(),(),(
11

txtxtx
nnn  : 
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Зірочкою відзначені перетворення за Гільбертом відповідних посилок (цю 

операцію виконує фазообертач на схемі рис. 4.6). (4.20) так само, як і (4.15), означає, 

що відповідні посилки сигналу сполучені в часі на деякому умовному  

інтервалі (0, Т). 

Проводячи по (4.20) обчислення, аналогічні обчисленням (4.16)  (4.18), 

одержимо 
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де   випадкове відхилення частоти сигналу, а    тривалість затримки сигналу в 

схемі рис. 4.6, приблизно рівна тривалості посилки Т. 

Підставивши (4.21) у (4.19), одержимо, що величина напруги на виході 

автокореляційного приймача сигналів із ФРМ-2 
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Отже, вихідна напруга приймача сигналів із ФРМ-2 пропорційна косинусу другої 

різниці фаз і не залежить від частоти сигналу. Отже, p  (ФРМ-2) varin . 

Система передачі дискретної інформації з ФРМ-2, абсолютно інваріантна до 

частоти сигналу, розглядається нижче при вивченні питань синтезу інваріантних 

систем. Тому обмежимося, як і в попередніх прикладах, тільки вказівкою на те, якою 

ціною досягнута в даному випадку інваріантість. 
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У попередніх прикладах інваріантість стосовно адитивної завади досягалася 

шляхом збільшення бази сигналу й ускладнення прийомного пристрою. У даному 

випадку сигнал із ФРМ-2 по своїх характеристиках нічим не відрізняється від 

сигналів з іншими видами модуляції, а ускладнення приймача в порівнянні, 

наприклад, із приймачем ФРМ-1 дуже незначно. Однак і в даному випадку 

інваріантість до завади отримана не безкоштовно: платою за інваріантість є зниження 

завадостійкості стосовно адитивних завад. Іншими словами, 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. 4.7, на якому представлена якісна картина співвідношення між 

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

Як видно, при відсутності розклади частоти ( 0 ) 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. 4.7), то система з ФРМ-2 задовольняє цій вимозі, а система з ФРМ-1  ні. 

Таке типове співвідношення між характеристиками інваріантних і неінваріантних 

СУ. 

Зазначимо, що в розглянутому окремому випадку  канал з невизначеною 

частотою сигналу,  очевидно, не тільки система з ФРМ-2 є інваріантною. Дійсно, 

неважко придумати багато систем, інваріантних до частоти сигналу. Наприклад, 

завадостійкість системи з амплітудною модуляцією (АМ) також не залежить від 

частоти сигналу, якщо його обробка здійснюється автокореляційним демодулятором 

(енергетичний приймач). 
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Рис. 4.7. Характеристики завадостійкості інваріантної та неінваріантної систем: 

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

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

 

Таким чином, у ряді випадків існує трохи інваріантних (причому абсолютно 

інваріантних) до визначеної завади систем і, природно, виникає питання про те, яку з 

них варто вибрати. Якщо імовірність помилки в декількох систем є інваріантом деякої 

завади, то слід вважати найкращою, оптимальною інваріантною системою ту, в якій 

ця імовірність менша. Таким чином, поряд з поняттями абсолютна і відносна 

інваріантна система є поняття оптимальної інваріантної системи. 

Адаптивна система, інваріантна до адитивної завади 

Наведені вище приклади, мають переваги, разом з тим володіють одним 

загальним недоліком: у них розглядаються порівняно «прості» завади. Інколи 

вважають, що тільки для дуже простих завад можна побудувати інваріантну систему. 

Дослідимо адитивну заваду найзагальнішого виду  флуктуаційний шум. Будемо 

вважати, що потужність шуму змінюється необмежено, тобто від нуля до 

нескінченності. Математичною моделлю такої завади є нестаціонарний гаусівський 

випадковий процес з необмеженою дисперсією [4, 10]. 

В подібному нестаціонарному каналі зв'язку інваріантість до викликаючої цю 

нестаціонарність завади можна забезпечити за допомогою адаптивної СУ. Адаптивна 
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система зв'язку також має змінні параметри, але на відміну від системи, розглянутої 

вище, у ній змінюється не тільки алгоритм роботи приймача, але і, узгоджено з ним, 

алгоритм роботи передавача. 

Розглянемо адаптивну систему передачі дискретної інформації, яка має канал 

зворотного зв'язку. По прямому каналу зв'язку цієї системи передаються кодові 

комбінації довжини n, причому k  символів з кожної комбінації інформаційні, а інші 

)( kn    перевірочні. Декодуючий пристрій приймача працює в режимі виявлення 

помилок: якщо в даній комбінації виявлена помилка, каналом зворотного зв'язку 

посилається запит на повторення цієї комбінації. Помилково прийнята комбінація 

передається вдруге; якщо помилка при повторному прийомі не виявляється, то 

передається наступна комбінація, якщо ж помилка знову виявляється, посилається 

повторний запит і т.д. 

Алгоритм функціонування широко розповсюджених систем передачі 

дискретних повідомлень з так званим „вирішальним зворотним зв'язком” або просто 

„систем з перезаписом” докладно розглядається у [3]. У таких системах однією з 

характеристик завадостійкості є ймовірність невиявленої помилки онp , оскільки 

споживачу невірна інформація видається тільки в тому випадку, коли помилка не 

виявлена. 

Припустимо, що в розглянутій системі задана максимальна припустима 

ймовірність невиявленої помилки допонp : 

допонно pp  .     (4.22) 

Будемо вважати систему інваріантною стосовно описаної вище адитивної завади 

(флуктуаційного шуму), якщо нерівність (4.22) виконується при всіх можливих 

значеннях параметрів завади. 

Якщо ймовірність невиявленої помилки є монотонною функцією потужності 

завади, то значення онp  буде максимальним при максимальній потужності завади. 

Знайдемо це максимальне значення, слідуючи міркуванням роботи [43]. 

При потужності завади, яка прямує до нескінченності, ймовірність помилкової 

реєстрації одного подвійного символу кодової комбінації до 2/1 . У цьому випадку на 
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виході декодера з рівною ймовірністю виникає будь-яка подвійна комбінація. 

Помилка не буде виявлена в тому випадку, коли з випадкових подвійних символів 

складеться комбінація, яка належить коду. Отже, максимум онp  дорівнює 

відношенню числа кодових комбінацій даного ),( kn  коду до загального числа 

подвійних комбінацій довжини n, тобто nknk
онp  22/2max . 

Максимум невиявленої помилки не залежить від характеристик завади, а 

визначається винятково параметрами використовуваного коригувального коду; тобто 

якщо позначити заваду, як і раніше, через  , то varmax он inp  . Якщо до того ж 

допон2 pnk  , то дана адаптивна система зв'язку інваріантна в зазначеному вище 

значенні до флуктуаційного шуму. 

Підкреслимо відмінність поняття інваріантості, яке тут фігурує, від аналогічного 

поняття в попередніх прикладах, де ймовірність помилки не змінювалася при зміні 

параметрів завади; у даному ж прикладі ймовірність помилки змінюється, але не 

перевершує деякого максимального припустимого значення ні при яких параметрах 

завади. Іншими словами, раніше інваріантом завади була ймовірність помилки, а 

тепер інваріантом завади є припустимий максимум цієї ймовірності. Однак у даному 

прикладі можна говорити про інваріантність системи, оскільки якість зв'язку (з 

погляду завадостійкості) не може стати гіршою від заданого ні при яких обставинах. 

Отримана інваріантість у розглянутій системі досягнута за рахунок зниження 

швидкості передачі інформації. Мало того, що в системі застосовується код з 

надмірністю; при збільшенні потужності завади збільшується частота «перезапису» і 

темп передачі інформації сповільнюється. В межах при дуже потужній заваді 

фактична швидкість передачі інформації падає до нуля: власне кажучи, у цьому 

режимі система «направляє зусилля» не на передачу інформації, а на «недопущення» 

помилкових комбінацій до користувача. Таким чином, хоча властивість інваріантості 

системи зі зворотним зв'язком гарантує задану вірогідність інформації, вона не 

гарантує наперед задану швидкість передачі інформації. При дуже потужній заваді 

пропускна здатність каналу зв'язку дорівнює нулю, і єдине, чого можна досягти, це 

не приймати помилкову інформацію. 
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4.3 Методика розрахунку потенційної  завадозахищеності інваріантної 

системи мобільного зв'язку 

 

Позначимо через )(tnn   і )(t   випадкові реалізації, що належать двом 

множинам завад N і  відповідно. Довільну кількісну характеристику завадостійкості 

позначимо Р, а ймовірність помилки  р. У загальному випадку характеристика 

завадостійкості є функцією обох завад: 

 

),( NPP  .     (4.23) 

 

Цей запис означає, що розглянута характеристика завадостійкості являє собою 

результат усереднення по реалізаціях n завади N, і є функцією параметрів множини N 

і реалізації   з множини  [1].  

Будемо називати систему зв'язку абсолютно інваріантною стосовно завади , 

якщо для усіх   виконується рівність: 

 

)()0,(),( NPNPNP  .    (4.24) 

 

Еквівалентним цьому визначенню будемо вважати також запис: 

 

 varinP .     (4.25) 

 

За відсутності завади N з умови інваріантості (4.24) випливає, що 

)0()0,0(),( PPNP  . Якщо, наприклад, характеристикою завадостійкості є 

ймовірність помилки р, то 0p . При цьому, звичайно, не має змісту розглядати такі 

тривіальні випадки, як, наприклад, обрив у прийомній антені, при якому ймовірність 

помилки дорівнює 2/1  при будь-якій заваді (у тому числі і за її відсутності), і коли 

формально слід вважати систему інваріантною до завади Для того щоб не 
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зараховувати до інваріантних систем подібні, явно безглузді випадки, слід умову 

інваріантості (4.25) для ймовірності помилки представляти у вигляді 

 

,varдоп  inpp      (4.26) 

 

де допp   максимально припустиме значення ймовірності помилки в даній системі. 

Надалі скрізь будемо розуміти умови інваріантості в єдиному значенні, яке 

представляє інтерес, (4.26). 

Якщо завадостійкість системи, хоча і залежить від  , але відрізняється від 

значення  при усіх   на малу величину , так що 

),()0,(),(  NNPNP  , то система є відносно інваріантною до завади  або 

інваріантною до , де   задана відстань між ),( NP  і . В залежності від 

прийнятої метрики величина  може визначатися як максимум , середньо-

рівномірне чи середньоквадратичне від  за всіма . Відповідні визначення 

величини  мають вид: 

 

;)0,(),(max NPNP  
     (4.27) 

;)0,(),( NPNP  
 

  ,)0,(),(
2

NPNP         (4.28) 

 

де рискою позначене усереднення по реалізаціях . 

Для позначення інваріантних до  систем можна використати наступний запис: 

 varinP . 

Серед відносно інваріантних до даної завади систем існує найкраща, оптимальна 

відносна інваріантна система, в якій величина  мінімальна. Якщо, наприклад, для 

визначення  використовується метрика (4.27), то в оптимальній відносній 

інваріантній системі 

)0,(NP ),(  N

  )0,(NP

 ),(  N

),(  N 
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.min)0,(),(max 


NPNP 
    (4.29) 

Величина  показує, наскільки ймовірність помилки (чи інша характеристика 

завадостійкості) у даній системі більша від імовірності помилки в тій же системі за 

відсутності завади , тобто вона є критерієм якості реалізації властивості 

інваріантості стосовно  у даній системі. Цей критерії, однак, нічого не говорить про 

те, чи досягнутий у даній системі найкращий можливий результат. Якщо, наприклад, 

0 , тобто здійснена абсолютно інваріантна система, це ще не означає, що не існує 

інша абсолютно інваріантна або навіть відносно інваріантна система з меншою 

ймовірністю помилки. 

Іншими словами, величина  характеризує ступінь наближення в даному класі 

відносно інваріантних систем до деякої абсолютно інваріантної (можливо 

гіпотетичної) системи того ж класу. Однак ця абсолютно інваріантна система, будучи 

граничною („пороговою”) для відносно інваріантних систем даного класу, може 

уступати за завадостійкістю абсолютно інваріантній системі чи навіть відносно 

інваріантній системі іншого класу. 

Тому поняття оптимальна абсолютна інваріантна СУ, тобто яка забезпечує 

найбільшу завадостійкість стосовно завади N серед систем даного класу, абсолютно 

інваріантних до завади . 

Всі вищенаведені визначення відносилися до оптимальності усередині 

обмеженого класу інваріантних систем. Такий підхід узагалі характерний для 

технічних задач, оскільки в техніці, як правило, становлять інтерес системи, що 

доставляють максимум цільової функції при певних обмеженнях на параметри 

системи. Це, однак, не виключає інтерес до граничних, потенційних можливостей 

систем передачі інформації, у зв'язку з чим введемо поняття ідеальної інваріантної 

системи, визначивши її як абсолютно інваріантну до завади  систему з максимально 

можливою в даному каналі зв'язку за відсутності завади  завадостійкістю. 

Зазначимо, що за відсутності завади N будь-яка абсолютно інваріантна до завади  

система є ідеальною інваріантною, оскільки в цьому випадку ймовірність помилки 

дорівнює нулю.  
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Взаємозв'язок між введеними поняттями приведено на рис. 4.23 і 4.24. На  

рис. 4.8 зображено зразкові характеристики завадостійкості широкосмугових систем 

зі складеними сигналами. Пунктирні криві 1, 2, 3, характеризують завадостійкості 

систем зі зростаючою у відповідному порядку базою сигналу fT . Ці системи є 

відносно інваріантними до зосередженої завади. Чим більша база сигналу, тим 

ближче відповідна крива до кривої 4 для абсолютно інваріантної системи в класі 

систем некогерентного прийому. Пунктирні криві 5, 6, 7, відповідають так само, як 

криві 1, 2, 3, відносно інваріантним системам з різною базою сигналу, але з 

когерентним прийомом. Для цих систем гранична завадостійкість визначається 

кривою 8, що характеризує абсолютно інваріантну систему з когерентним прийомом. 

Зазначимо, коли, наприклад, криві 3 і 7 відповідають системам з максимально 

припустимою базою сигналу, то ці системи є оптимальними, відносно інваріантними 

в класах відповідно з некогерентним і когерентним прийомом  

[84, 101]. Вони інваріантні до однакового значення  , але помітно відрізняються за 

завадостійкістю. 

Аналогічно цьому й абсолютно інваріантні системи, які характеризуються 

кривими 4 і 8, також помітно розрізняються за завадостійкістю. Друга з них, мабуть, 

є оптимальною абсолютно інваріантною системою й одночасно ідеальною 

інваріантною системою, оскільки при когерентному прийомі забезпечується 

потенційна завадостійкість поелементного прийому. 
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Рис. 4.8. До понять абсолютно і відносно інваріантної системи: 

1, 2, 3 – відносно інваріантні системи (некогерентний прийом); 4 – абсолютно 

інваріантна система (некогерентний прийом); 5, 6, 7 – відносно інваріантні системи 

(когерентний прийом); 8 – абсолютно інваріантна система (когерентний прийом). 

 

На рис. 4.9 наведений приклад, який ілюструє поняття оптимальної абсолютної 

інваріантної системи. Система автокореляційного прийому сигналів із ФРМ-2, яка 

володіє найбільшою завадостійкістю, є оптимальною абсолютно інваріантною в класі 

систем з постійними параметрами. Вона, однак, не є ідеальною інваріантною 

системою, тому що за відсутності розкладів частоти можна одержати ще меншу 

імовірність помилки, використовуючи оптимальний некогерентний прийом сигналів 

із ФРМ-1. Відповідна система і буде ідеальною інваріантною до частоти сигналу 

(крива 4, рис. 4.9). Однак ця система відноситься вже до класу систем зі змінними 

параметрами, оскільки для її реалізації потрібно введення в приймач пристроїв АПЧ. 
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Рис. 4.9 До поняття абсолютно інваріантної системи: 

1, 2, 3 – абсолютно інваріантні до частоти сигналу системи відповідно до АМ, 

ЧМ та ФРМ-2; 4 – система з ФРМ-1 та АПЧ (оптимальний некогерентний прийом) 

 

Усі приведені в даному розділі визначення відносяться до першої форми 

інваріантості СУ. У ролі інваріанта (в абсолютному чи відносному значенні) в цьому 

випадку виступає безпосередньо деяка числова характеристика завадостійкості СУ, 

наприклад імовірність помилки, що не змінюється з часом. Тому якщо побудувати 

графік залежності, наприклад, імовірності помилки інваріантної системи (у першій 

формі) від часу, то він буде прямою лінією, рівнобіжною осі абсцис (рис. 4.10). 

При другій формі інваріантості в ролі інваріанта виступає граничне значення 

числової характеристики завадостійкості. У цьому випадку ймовірність помилки 

може змінюватися довільно в області значень, менших від допp , але не перевершує 

величину допp
 ні при яких реалізаціях завади. Друга форма інваріантості СУ 

ілюструється кривою 3, рис.4.10  

Математичний запис умови інваріантості в другій формі за аналогією за 

формулою (4.26) має вигляд: 

 

4 3 2 1 
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   varmaxдоп inpp
. 

 

Рис. 4.10 Дві форми інваріантності СУ: 

1 – максимальна допустима ймовірність помилки; 2 – імовірність помилки при 

першій формі інваріантності (  varinрош ); 3 – імовірність помилки при другій 

формі інваріантності (  varmax inрош ) 

 

Проблема інваріантості в СУ різних класів. 

Вище згадувалося про необхідність розрізняти СУ різного класу, оскільки вони 

мають неоднакові можливості з точки зору досягнення інваріантості до тих чи інших 

завад. Доцільно виділити наступні три класи СУ [125, 131]. 

1. Системи з постійними параметрами (або зі стаціонарними алгоритмами): 

передача і прийом сигналів здійснюються за допомогою незмінних у часі і не 

залежних від зовнішніх умов перетворень. 

2 .Системи з адаптивним приймачем: алгоритм обробки сигналу на передавальній 

стороні  постійний, а алгоритм прийому сигналів може змінюватися в залежності від 

зовнішніх умов і за внутрішньою програмою. 

3. Адаптивні системи: алгоритми передачі і прийому сигналів можуть узгоджено 

змінюватися в залежності від зовнішніх умов і за внутрішньою програмою; реалізація 

адаптивних систем вимагає, як правило, зворотного каналу зв'язку. 

3 

2 
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Системи другого і третього класів являють собою системи зі змінними 

параметрами. 

Можливості зазначених класів систем з точки зору підвищення завадостійкості, 

природно, різні. Наприклад, у системах з постійними алгоритмами, як правило, не 

можна реалізувати когерентний прийом, у той час як у системах з адаптивним 

приймачем його можна реалізувати практично завжди. В класі адаптивних систем, на 

відміну від перших двох класів, можна змінювати методи модуляції і кодування 

сигналу і т.д.  

Разом з тим вибір того чи іншого класу систем визначається не їх потенційними 

можливостями, а чисто технічними або тактичними причинами, наприклад 

неможливістю організації зворотного каналу і т.д. Тому, як правило, є сенс говорити 

не про безумовну оптимальність системи, а про оптимальність у визначеному класі 

систем. Це повністю відноситься до інваріантних систем. 

Нехай, наприклад, при відсутності завади  когерентний прийом у даному каналі 

зв'язку можна реалізувати системою з постійними параметрами, а при дії завади   

тільки системою з адаптивним приймачем. Тоді очевидно, що в класі систем з 

постійними параметрами стосовно даної завади не можна побудувати ідеальну 

інваріантну систему, оскільки вона вимагає виконання когерентного прийому, і 

можна говорити тільки про систему, оптимальну в даному класі. 

Задачу побудови інваріантної СУ можна вирішувати у всіх трьох зазначених 

класах. У системах з постійними параметрами інваріантість стосовно завади  

досягається за рахунок вибору відповідних фіксованих сигналу S (оператор 

передавача) і алгоритму його обробки   (оператор приймача). У системах з 

адаптивним приймачем сигнал S вибирається, а алгоритм   змінюється в залежності 

від характеристик  таким чином, щоб виконувались умови інваріантості. В 

адаптивних системах з метою досягнення інваріантості змінюються в залежності від 

умови зв'язку як оператор приймача, так і оператор передавача. 

Проаналізуємо можливості інваріантних систем різних класів. 

1. У класі адаптивних СУ можна побудувати систему, інваріантну до будь-якої 

випадкової завади. 
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Справедливість цього твердження випливає з загальних положень теорії 

Шеннона оптимального кодування [35], відповідно до якої ймовірність помилки за 

допомогою належного кодування (перетворення повідомлення в сигнал у передавачі) 

і відповідного декодування (перетворення суміші сигналу з завадою в повідомлення 

в приймачі) можна зробити як завгодно малою, якщо швидкість роботи I джерела 

інформації менша від пропускної здатності каналу С. 

Дійсно, в адаптивній системі зв'язку можлива погоджена зміна операторів 

передавача і приймача в залежності від характеристик завади. Отже, які б не були ці 

характеристики, можна забезпечити (за допомогою належного кодування) 

ймовірність помилки, меншу від заданої припустимої, тобто побудувати інваріантну 

в другій формі систему, якщо тільки I < C. Якщо ж під впливом зміни характеристик 

завади пропускна здатність стає рівною чи меншою від швидкості роботи джерела, то 

в адаптивній системі можна зменшити швидкість так, щоб як і раніше виконувалася 

нерівність I < C, тобто перейти до попереднього випадку. 

Приведений доказ не є конструктивним, а твердження про необмежені 

можливості адаптивних систем з погляду досягнення інваріантості має характер 

теореми існування, аналогічної другій теоремі Шеннона про кодування в каналі з 

шумом (наприклад, [25, 36]). 

У розглянутій гіпотетичній адаптивній системі зв'язку передбачається 

використання коду, що виправляє помилки і забезпечує завадостійкість не нижче від 

заданої при деяких фіксованих характеристиках завади. Якщо характеристики завади 

змінилися таким чином, що завадостійкість системи впала до неприпустимо низького 

значення, варто застосувати код з великою надмірністю або з великою довжиною. Для 

формування команд про зміну способу кодування сигналу приймач повинний мати 

пристрій вимірювання вірності передачі інформації або пристрої вимірювання 

характеристик завади, які визначають пропускну здатність каналу зв'язку.  

2. У системах з постійними параметрами характеристика завадостійкості може 

бути інваріантом обмеженого класу завад. 

Оскільки в системах з постійними параметрами способи передачі і прийому 

сигналів фіксовані, і швидкість роботи джерела не регулюється, в них при значному 
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зменшенні пропускної здатності каналу неминуче зростає ймовірність помилки, що 

свідчить про неможливість побудови в даному класі систем, інваріантних до будь-

якої випадкової завади.  

СУ з адаптивним приймачем займають проміжне місце за своїми можливостями 

між адаптивними системами і системами з постійними параметрами. З одного боку, 

клас завад, стосовно яких у цих системах може бути досягнута інваріантість, 

обмежений, власне кажучи, так само, як і в системах з постійними параметрами. Але, 

з іншого боку, оскільки в адаптивному приймачі можливе самонастроювання з 

оптимізацією прийому за характеристиками завади і параметрами сигналу, у 

відповідних системах можна одержати більш високу «якість інваріантості», тобто, 

наприклад, меншу, ніж у системах з постійними параметрами, ймовірність помилки 

стосовно завади N при збереженні інваріантості ймовірності помилки до завади . 

Слід зазначити, що можливість здійснення інваріантості в системах зі змінними 

параметрами багато в чому залежить від швидкості зміни параметрів завади і сигналу. 

Якщо адаптивні пристрої встигають відслідковувати ці параметри без зниження 

завадостійкості прийому, відповідні системи можна вважати інваріантними до діяння 

завад; якщо ж ні, то іноді приходиться використовувати інваріантні системи з 

постійними параметрами, свідомо допускаючи зниження середньої вірогідності 

інформації. 

Умови інваріантості каналу передачі управляючої інформації  

Для того, щоб досліджувати основи синтезу інваріантних СУ, варто розглянути 

необхідні і достатні умови інваріантості. 

Сформулюємо спочатку дуже просту достатню умову інваріантості систем 

різного класу; потім покажемо, що ця умова є, як правило, необхідною для систем з 

постійними параметрами і, отже, може бути основою для їхнього синтезу. 

У будь-якій системі передачі дискретної інформації алгоритм приймача містить 

у собі операції демодуляції і декодування суміші сигналу з завадою, що надходить на 

його вхід. При по-елементному прийомі прийнятий сигнал перетворюється в 

демодуляторі в сукупність аналогових величин, які потім дискретизуються і 

декодуються в декодері. При прийомі загалом операції демодуляції і декодування 
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поєднуються, однак і в цьому випадку демодулятор перетворює прийнятий сигнал у 

сукупність аналогових величин, за якими приймається рішення про переданий сигнал 

[31]. 

Позначимо через   ту частину оператора приймача, під дією якого елемент 

прийнятого сигналу перетворюється в аналогову величину, що підлягає декодуванню, 

і назвемо оператором демодуляції сигналу. Прийнятий сигнал 
)(tx
 є функцією 

переданого сигналу )(tS  і завад )(tn  і )(t : ),,( nSFx  . За відсутності завади   

прийнятий сигнал 0x   дорівнює: ),(00 nSFx  . 

Достатньою умовою абсолютної інваріантості системи стосовно завади  є 

виконання рівності )()( 0xx  , чи в розгорнутому вигляді: 

 

   ),(),,( 0 nSFnSF       (4.30) 

 

при усіх  . 

Вираз (4.30) є достатньою умовою абсолютної інваріантості (в першій формі) для 

всіх класів систем, оскільки з нього завжди випливають співвідношення (4.24)  і (4.25) 

Достатньою умовою відносної інваріантості є наближене виконання рівності 

(4.30) при усіх 


: 

 

   .),(),,( 0 nSFnSF       (4.31) 

 

Так як в загальному випадку обидві частини цієї рівності є функціями завад, то 

для встановлення необхідної точності його виконання слід задаватися деякою 

метрикою, що визначає відстань d  між порівнюваними функціями. Якщо така 

метрика визначена, то умова відносної інваріантості має вигляд: 

 

     ),(),(,),,( 0   nSFnSFd
  (4.32) 
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де )(  припустима зміна вихідного сигналу демодулятора  nSF ,()0 , викликана 

завадою  і залежна від припустимої зміни   характеристики завадостійкості 

системи P(N). 

Оптимальна відносно інваріантна система має мінімальну можливу відстань d: 

 

     .min),(,),,()( 0  nSFnSFd 
  (4.33) 

 

Можна показати, що рівність (4.30) є, як правило, необхідною умовою 

абсолютної інваріантості для систем з постійними параметрами. Для цих систем 

кількісна характеристика завадостійкості є однозначною функцією множини 

  ),,( nSF  вихідних сигналів демодулятора, тобто: 

 

  .),,(  nSFPP
    (4.34) 

 

Отже, для інваріантної до завади  системи з постійними параметрами 

виконується рівність: 

 

     .),(),,( 0  nSFPnSFP 
   (4.35) 

 

Виконання (4.35) при усіх  , як правило, можливо тільки при рівності (з точністю 

до постійної) функцій під знаком множини  , тобто з рівності (4.35) слідує (4.30), 

що дозволяє вважати відношення (4.30) також і необхідною умовою інваріантості 

систем з постійними параметрами. Відзначимо, що вона аналогічна умові третьої 

форми інваріантості систем автоматичного регулювання, яка вимагає рівності нулю 

передатної функції для збурювання ланцюгом від точки прикладання збурення до 

точки управління [47]. 
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В системах з постійними параметрами рівняння (4.30), (4.32) і (4.33) є 

безпосередньою основою синтезу інваріантних систем. Оскільки в цьому випадку S  

і  фіксовані, то задача синтезу ставиться так: 

 відомі завади N  і  , задані ймовірностями і детермінованими 

характеристиками, і результати їх взаємодії в каналі з переданим довільним сигналом 

S ;  

 потрібно знайти сигнал S і оператор , для яких виконується рівність (4.30) 

або (4.32). 

На сигнал S і оператор  зазвичай накладаються визначені додаткові 

обмеження, пов'язані з їх реалізацією й умовами функціонування СУ, наприклад, 

задаються максимальна припустима ширина спектра сигналу, максимальний 

динамічний діапазон демодулятора і т.д. З урахуванням цих обмежень функціональне 

рівняння (4.30) і нерівність (4.32) далеко не завжди мають розв’язок. Якщо, однак, 

рішення для даної завади  існує, то інваріантна до цієї завади система може бути 

побудована в класі з постійними параметрами. Відсутність цих рішень ще не доводить 

неможливість побудови інваріантної системи зі змінними параметрами, оскільки 

умови (4.30) і (4.32) у загальному випадку є тільки достатніми, але не необхідними. 

Дослідимо функціональне рівняння (4.30) у випадку, коли завади N і   

адитивні, а оператор   лінійний. Тоді прийнятий сигнал: 

 

,),,(   nSnSFx
    (4.36) 

 

а при відсутності завади : 

 

     (4.37) 

 

Підставивши вираз (4.36) і (4.37) у (4.30), одержимо з урахуванням лінійності  

наступне рівняння абсолютної інваріантості (при цьому, звичайно, передбачається, 

що для сигналу рівність (4.38) не виконується): 









.),(0 nSnSFx 
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).(,0)(  
     (4.38) 

 

Умову відносної інваріантості в даному випадку можна записати таким чином: 

 

).(,)()(   S
    (4.39) 

 

Більш точно варто було б записати: 

 

   (4.40) 

 

де ji SS ,   i -й і j -й варіанти сигналу. 

Остання нерівність означає, що ефект дії завади на виході демодулятора набагато 

менший від мінімальної відстані між варіантами сигналу на виході демодулятора. 

Зазначимо, що в задачі виявлення сигналу, коли SS 1  і 02 S , (4.39) і (4.40) 

співпадають. В інших випадках нерівності (4.39) також можна надати відповідний 

однозначний зміст. 

Синтез оптимальної відносно інваріантної системи відповідає мінімізації 

функціоналу )(  за тим чи іншим критерієм. Найбільш адекватним розв'язуваній 

задачі є мінімаксний критерій, при якому мінімізується максимум абсолютного 

значення , тобто 

 




,
min)(max
S


 .     (4.41) 

 

Тут максимум шукається по всіх реалізаціях завади , а мінімум  за оператором 

приймача  і сигналом S.  

),(,)()(min)(   ji SS

)(
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Мінімізація функціонал  за критерієм (3.41) приводить до мінімізації 

відхилення ймовірності помилки від її значення в абсолютно інваріантній системі за 

мінімаксним критерієм, тобто приводить до оптимальної інваріантної до   системи 

(формули (4.27) і (4.29)). 

Можливі й інші критерії мінімізації функціоналу , а отже, і величини 

відхилення від абсолютної інваріантості  , наприклад, відповідний метриці (4.28) 

середньоквадратичний критерій, при якому задачу можна записати так: 

 

 



 ,min)(

,

2

S
d

    (4.42) 

 

де    область існування завади  , d   елементарний обсяг області . 

Синтез інваріантних систем за функціональними рівняннями (4.38)  (4.42) 

складний, оскільки в загальному вигляді в них входять два невідомі компоненти  

оператор  и сигнал S. У виразах (4.38), (4.41) і (4.42) сигнал S присутній неявно в 

алгоритмі демодуляції, тобто в операторі . На даний час відсутні загальні методи 

рішення подібних задач. Крім того, у ряді випадків рішення заздалегідь не існує, що 

випливає з можливостей систем з постійними параметрами [33]. Існують, однак, 

окремі методи, які дозволяють вирішити деякі задачі синтезу інваріантних до 

адитивних завад систем до кінця. 

Таким чином, сформульовані вище необхідні і достатні умови інваріантості СУ 

дозволять вирішити задачу синтезу цих систем або як задачу знаходження рішення 

функціонального рівняння (4.38), якщо синтезується абсолютно інваріантна система, 

або як задачу мінімізації одного з функціоналів виду (4.41) чи (4.42), якщо 

синтезується відносно інваріантна система. 

Cлід мати на увазі, що невідомі   і S  повинні задовольняти ряду додаткових 

умов. Наприклад, до рівняння (4.38) слід добавити очевидну умову 0)(  S . Ці 

додаткові умови будуть надалі враховані при розгляданні конкретних методів синтезу 

інваріантних систем. 

)(

)(
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Задача (4.38) загалом є частковим випадком задач (4.41) і (4.42) і відповідає 

нульовому рішенню останніх: якщо мінімум функціоналу (4.41) чи (4.42) дорівнює 

нулю при деяких *  і 
*S , то *  і 

*S  задовольняють (4.38) і, отже, дозволяють 

розв’язати задачу побудови абсолютно інваріантної СУ. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

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

здійснюється каналами зі змінними параметрами або з нестаціонарними завадами. 

Встановлено, що засобами досягнення інваріантості до завад і випадкових змін 

параметрів каналів є: застосування спеціальних методів модуляції і демодуляції 

сигналу (системи з постійними параметрами); зміна алгоритму демодуляції сигналу 

відповідно до зміни характеристик завади (системи з адаптивним приймачем); 

погоджена зміна алгоритмів перетворення сигналу на передавальній і прийомній 

сторонах відповідно до змін характеристик завади (адаптивні системи). 

Запропоновано конкретне застосування кожного з цих методів для досягнення 

абсолютної чи відносної інваріантості.  

2. Проведено аналіз побудови інваріантних систем з постійними параметрами, 

які реалізують властивість інваріантості найбільш простими засобами. Встановлено, 

якщо адитивна завада є квазідетермінованою, або неадитивна завада приводить до 

спотворення неенергетичних параметрів сигналу, то інваріантість характеристик 

завадостійкості може бути досягнута в класі систем з постійними параметрами 

шляхом застосування відповідних методів модуляції і демодуляції сигналу та вибору 

оптимальної форми сигналу. 

3. Розглянуто можливість побудови адаптивної системи передачі інформації: з 

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

каналі (на рівні кодека). Досліджено реальне використання цих систем, визначено 

переваги і недоліки.  

4. 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. Використання систем з адаптацією в дискретному каналі найбільш доцільно 

при завадах, що приводять до короткочасних зникнень сигналу і сильного групування 

помилок. 
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