
 



Перехід до інформаційного суспільства суттєво змінює вимоги до 

існуючих телекомунікаційних мереж. В галузі зв'язку нашої та інших країн 

виникають нові задачі більшої складності і масштабу. 

Своєчасне розв'язання цих задач є дуже важливим для України. Також 

велике значення при модернізації мереж має можливість прорахувати 

заздалегідь ефективність запланованих змін за допомогою математичного 

моделювання, застосування методів економетрії та обробки відповідних даних 

на високошвидкісних обчислювальних пристроях. Це суттєво збереже 

економічні та людські ресурси, що дуже важливо для економіки нашої країни, 

зокрема, в умовах кризи. 

Задачі удосконалення інфокомунікаційних систем і мереж відносяться до 

задач аналізу і синтезу. Складність таких задач обумовлена значною кількістю 

показників (критеріїв) і чинників впливу на них, необхідністю розробки систем 

управління і методів розрахунків пристроїв, оптимізацією основних показників 

і чинників мережі в умовах її еволюції. 

Вирішення проблеми створення сучасної масштабної телекомунікаційної 

мережі є однією з необхідних умов забезпечення розвитку держави. Без такої 

мережі розвиток інформаційних технологій, що відповідає рівню світових 

досягнень, неможливий. 

Сьогодні вже можна з упевненістю заявити, що процес інтеграції тієї або 

іншої країни або регіону у всесвітній ринок не може бути здійснений без 

наявності розвиненої інфраструктури інформаційних технологій, а саме, 

високошвидкісних засобів обробки і накопичення, а також, що найважливіше, 

засобів передачі інформації - сучасних телекомунікаційних систем і мереж 

зв′язку. 

Мережі передачі даних грають сьогодні важливу роль. Це авторизація 

кредитних карток, передача телеметричних даних, охоронна сигналізація, 

організація платежів населення, забезпечення міжстанційних зв′язків між 

базовими станціями систем персонального виклику, електронна і голосова 



пошта, телевідеоконференцзв′язок, доступ в INTERNET, комп’ютерна 

телефонія і т.д. 

Сьогодні терміни введення в експлуатацію мереж передачі даних значні. 

Але цього можна уникнути, якщо скористатися передовими технічними 

рішеннями, які пропонуються на ринку телекомунікацій. 

Найбільш перспективним, конкурентоздатним і економічно виправданим 

рішенням, здатним надати альтернативу навіть волоконно-оптичним лініям 

зв′язку, на сьогоднішній день є бездротові мережі. 

Слід зазначити, що бездротові мережі деколи стають єдиним засобом для 

вирішення проблеми останньої милі, тим самим, забезпечуючи для кожного 

абонента видалений доступ в труднодоступних для дротяних засобів місцях. На 

сучасному етапі існує безліч продуктів, що дозволяють реалізувати 

різноманітні конфігурації бездротових мереж. Продукти, представлені на 

сьогоднішній день у великій різноманітності на ринку, відрізняються один від 

одного по своїх споживчих якостях, цільовому призначенню, цінам і можуть 

бути використані для ухвалення різних технічних рішень, деколи 

взаємодоповнюючих один одного. 

Створення та розвиток телекомунікаційних мереж операторів 

телекомунікацій грунтується на використанні сучасних цифрових систем 

комутації, передачі, абонентського доступу тощо. 

Технічне переоснащення мереж, їх цифровізація з застосуванням 

сучасних інтелектуальних технологій дозволяють створити телекомунікаційну 

мережу на новому технологічному рівні, що дає можливість краще 

використовувати ресурси телекомунікаційних мереж, зменшити експлуатаційні 

витрати, в тому числі за рахунок зменшення кількості персоналу, покращити 

якість надання телекомунікаційних послуг і розширити їх номенклатуру, 

підвищити надійність функціонування телекомунікаційних мереж. 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні та 

телекомунікаційні технології стають основними факторами розвитку світової 



економіки. Поява нових технологій - це крок до створення єдиного 

інформаційного суспільства, електронної економіки, де географічні кордони 

втрачають своє значення як економічний фактор. 

Перевага зазначеної мережі для операторів телекомунікацій буде 

полягати в оптимізації мультисервісної телекомунікаційної мережі і як 

наслідок в зменшенні експлуатаційних витрат, а для кінцевих споживачів в 

збільшенні кількості і якості ІКТ послуг. 

Різноманіття послуг і додатків, які надаються мережами наступного 

покоління NGN (Next generation network), в цілому ширше, ніж набір послуг, 

що надаються по традиційним телекомунікаційним мережам з визначеним і 

кінцевим типом послуг. Поява значної кількості додатків, що базуються на 

протоколі ІР, веде до зростання ролі NGN в інфраструктурі оператора 

телекомунікаційних послуг. Проте, базуючись на технології комутації пакетів, 

мережа наступного покоління ще здебільшого використовується для додатків, 

що не вимагають обміну інформацією в режимі реального часу. З іншого боку, 

маючи переваги технології комутації пакетів, NGN починає займати все нові 

сегменти ринку користувачів телекомунікаційних послуг. Вже зараз можна 

передбачити переростання пакетних мереж в мережі наступного покоління, на 

базі яких буде забезпечуватись обмін інформацією в режимі як реального, так і 

нереального часу. Рушійною силою даних еволюційних процесів являється 

можливість забезпечити на базі пакетної мережі економічне масштабування, 

інтегровану підтримку рівня ІР, відкритість для майбутніх змін. 

Проведений концептуальний аналіз свідчить, що реалізація NGN буде 

мати можливість надати вільний доступ користувачам до ІКТ ресурсів та 

інтелектуального надбання людства в будь-якому географічному місці, 

гарантованої якості, прийнятної вартості, в будь-який час на базі нових та 

інноваційних технологій. 

В умовах, коли нові технології все більше завойовують світовий ринок, 

невідкладним завданням стає створення такої мережі, яка забезпечить розвиток 



міжнародної економіки у відповідності до загальносвітового руху в напрямку 

глобального інформаційного суспільства. NGN є перспективним і логічним 

розвитком телекомунікацій, що передбачає використання нових та 

інноваційних технологій для забезпечення додаткових можливостей. 

Розробки автора вирішили комплексну проблему побудови принципово 

нової телекомунікаційної мережі із досягненням, необхідних в сучасних 

умовах, ефективності та економічності, яка за своїм рівнем відповідає 

найкращим світовим розробкам, а за рядом параметрів і перевищує їх. 

Останнім часом спостерігається тенденція інтегрування різних видів 

інформації (мова, дані, зображення, інформація для телеуправління і контролю) 

та послуг зв'язку у єдину мережу, яка оснащена різними видами апаратури 

систем передавання та різними терміналами, тобто створюються та 

впроваджуються інфокомунікаційні мережі. Крім того, технічний прогрес у 

сфері засобів зв'язку, обчислювальної техніки зумовлює потребу 

вдосконалення мереж. В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему 

дослідження функціонування інформаційних мереж нового покоління та їх 

систем управління на основі застосування інтелектуальних технологій. 

Тому проблема удосконалення телекомунікаційних мереж є доцільною і 

своєчасною. 

Аналіз літератури показав, що на сьогоднішній день напрацьовано різні 

методи, механізми, принципи і методики визначення стану телекомунікаційних 

мереж, застосування інтелектуальних технологій. Виникає необхідність 

розробки методології підвищення показників якості системи управління 

телекомунікаційними мережами, особливо часу виконання транзакції в системі 

управління, достовірності отримання інформації управління з урахуванням 

фактору вартості системи управління і визначення оптимальної системи 

управління за обраними показниками якості. 

Тому дисертаційна робота, яка присвячена дослідженню та розробці 

методології підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж 



шляхом розв’язання комплексу науково-технічної проблеми, пов’язаної з 

розробкою науково-тетодологічного апарату застосування інтелектуальних 

технологій у процесі функціонування цих мереж, є актуальною. 

Це буде сприятиь реалізації концепції розвитку телекомунікацій України, 

прискоренню рішень важливого завдання – інформатизації держави. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Автор добре розуміє специфіку задачі, що розглядається у дисертації та 

коректно формулює її постанову.  

При проведенні досліджень використовувалися теорії мереж зв’язку, 

інтелектуальних технологій, сплайнів, автоматичного керування, 

багатокритеріальної оптимізації, методи математичного програмування та 

імітаційного моделювання. 

Здобувачем зроблений змістовний огляд перспектив і тенденцій розвитку 

телекомунікаційних мереж, досліджено проблему оцінювання параметрів 

якості функціонування телекомунікаційних мереж та проведений ретельний 

аналіз факторів, які впливають на ефективність у підвищенні якості 

функціонування телекомунікаційних систем. 

Під час проведення досліджень автор спирається на відомі факти та 

наукові досягнення в обраній сфері, які отримані з використанням 

апробованого математичного апарату, який є адекватним моделі 

функціонування телекомунікаційних систем, що розглядаються.  

Розроблені автором практичні рекомендації ґрунтуються на 

розробленому ним науково-методичному апараті, який є достатньо чутливим 

для відповідних змін вихідних даних.  

Відмічаю, що наукові положення та рекомендації, які сформульовані у 

висновках по всім п’яти розділам та загальних висновках зроблено науково 

обґрунтовано і логічно по результатам аналізу, узагальнення відомих та 



отриманих результатів, теоретичних досліджень, а також по результатам 

математичного моделювання на ЕОМ. 

 

Достовірність одержаних результатів. 

Достовірність наукових положень, які захищаються здобувачем, 

висновків і рекомендацій підтверджується їх відповідністю методології 

дослідження поставленій проблемі; повнотою розгляду на теоретичному і 

експериментальному рівнях об'єкту дослідження, що охоплюють його 

змістовні і процесуальні характеристики; застосуванням комплексу методів, 

адекватних предмету дослідження; тривалістю практичної роботи і 

можливістю її відтворення. 

Достовірність і обґрунтованість результатів дисертації ґрунтуються на: 

• використанні результатів аналізу складу і можливостей сучасних і 

перспективних телекомунікаційних систем для вирішення тематичних завдань; 

• коректності виведення математичних залежностей для розрахунку 

ефективності телекомунікаційної мережі. 

• узгодженістю із наявними результатами інших авторів, які надруковано 

у вітчизняній та зарубіжній літературі; 

• даних про їх успішне практичне застосування для побудови 

телекомунікаційних систем. 

 

Наукова новизна та важливість результатів, які одержані автором в 

дисертації, полягають в наступному:  

У результаті проведених досліджень науково обгрунтовано методологію 

підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж, наукові 

розробки якої сприяють реалізації концепції розвитку телекомунікаційної 

галузі держави. 

При цьому отримано наступні нові наукові результати: 



1. Вперше розроблено методологію підвищення якості функціонування 

телекомунікаційних систем і мереж зв'язку на основі інтелектуальних 

технологій, яка за рахунок взаємопов’язаного використання розроблених 

підходів до верифікації нейромережевих засобів, визначення оптимальної 

топології нейронної мережі, розробленого методу побудови лінійних сплайнів 

для задачі обробки статистичної інформації телекомунікаційних мереж, методу 

контролю захищеності вузлів бездротової мережі, створення ефективних 

нейромережевих засобів оцінювання, забезпечує можливість їх верифікації, 

дозволяє розширити функціональні можливості застосування інтелектуальних 

технологій для підвищення якості функціонування телекомунікаційних систем 

і мереж зв'язку. 

2. Вперше запропоновано ітераційний метод побудови лінійних сплайнів 

для задачі обробки статистичної інформації телекомунікаційних мереж, який 

дозволяє моделювати уточнені параметри функціонування ТКМ з випадковими 

відхиленнями від оптимальних значень. 

3. Вперше розроблено метод пріоритетного розподілу пропускної 

здатності низхідного каналу зв'язку в технології LTE мережі, який на відміну 

від відомих, спрямований на забезпечення гарантованої якості обслуговування 

користувачів бездротової мережі шляхом виділення призначеним для 

користувача станціям необхідної пропускної спроможності в низхідному 

каналі зв'язку. 

4. Вдосконалено метод навчання за алгоритмом зворотного поширення 

помилки для багатошарових персептронів Румельхарта, в якому на відміну від 

існуючого в якості активаційної функції було обрано гіперболічний тангенс – 

неперервно диференційовану сигмоїдну нелінійну функцію активації, що дало 

можливість визначення доцільності застосування нейромережевих засобів 

оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних систем і 

мереж зв'язку. 



5. Вдосконалено метод навчання за алгоритмом зворотного поширення 

помилки для багатошарових персептронів Румельхарта, в якому на відміну від 

існуючого в якості активаційної функції було обрано гіперболічний тангенс – 

неперервно диференційовану сигмоїдну нелінійну функцію активації, що дало 

можливість визначення доцільності застосування нейромережевих засобів 

оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних систем і 

мереж зв'язку. 

6. Отримали подальший розвиток моделі нейромережевих засобів 

підвищення якості функціонування телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, 

які за рахунок застосування розроблених нейромережевих засобів дозволяють: 

визначити перелік параметрів якості функціонування телекомунікаційних 

систем, які доцільно оцінювати нейромережевими засобами; створювати 

шаблони часткових критеріїв оцінювання, адаптовані до складного характеру 

параметрів якості; апріорно оцінювати обчислювальні потужності, необхідні 

для реалізації нейромережевої моделі; за допомогою експертних даних навчати 

нейромережеву модель; формалізувати процес створення ефективних 

нейромережевих засобів, що є основою для підвищення ефективності методів 

їх розробки. 

7. Набув подальшого розвитку нейромережевий метод обробки сигналів 

розподілених волоконно-оптичних вимірювальних мереж (ВОВМ), в якому на 

відміну від існуючого впроваджено каскад нейронних мереж (НМ), що 

дозволяє для обробки проекційних даних, що надходять від ВОВМ серед таких 

НМ вибирати мережу найменшої розмірності, що забезпечує реконструкцію 

просторових розподілів параметрів фізичних полів в реальному часі; 

8. Набув подальшого розвитку метод контролю захищеності вузлів 

бездротової телекомунікаційної мережі, в якому на відміну від відомих, за 

рахунок  використання нейро-нечіткої (гібридної) мережі здійснюється 

паралельний процес контролю показників вузлів і перевірок та його адаптація 



до умов функціонування мережі, що дає можливість зменшити загальний час 

контролю без порушення працездатності мережі, в реальному часі;  

9. Набув подальшого розвитку метод оцінки ефективності застосування 

нейромережевих засобів оцінювання параметрів якості функціонування 

телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, який на відміну від існуючих за 

рахунок застосування запропонованих критеріїв оцінки ефективності, що 

відображають ступінь виконання основних вимог до побудови та застосування 

нейромережевих засобів, запропонованих вагових коефіцієнтів важливості 

критеріїв ефективності та розробленого генерального критерію ефективності 

нейромережевих засобів дозволяє, відповідно до визначених критеріїв, обрати 

найбільш ефективний засіб. 

Наукова новизна положень, висновків та рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, підтверджується відсутністю у відкритій пресі аналогічних 

підходів. 

Результати дисертаційної роботи у галузі методології проектування 

телекомунікаційних систем є пріоритетними.  

Створення комплексної методології підвищення якості функціонування 

телекомунікаційних систем і мереж зв'язку здійснено на основі 

інтелектуальних технологій. Ця технологія передбачає взаємопов’язане 

використання розроблених підходів до верифікації нейромережевих засобів, 

визначення оптимальної топології нейронної мережі, створення ефективних 

нейромережевих засобів оцінювання, забезпечує можливість їх верифікації, 

дозволяє розширити функціональні можливості застосування інтелектуальних 

технологій в процесі функціонування телекомунікаційних систем і мереж 

зв'язку. 

Одним з недоліків застосування штучних нейронних мереж у вирішенні 

сьогоднішніх завдань є невідповідність явно паралельної архітектури штучних 

нейронних мереж переважно послідовній обчислювальної архітектурі 

персональних ЕОМ, що використовуються в переважній більшості випадків 



для їх реалізації. Наслідком даної обставини є суттєва обчислювальна 

складність вирішення нейрозадач за допомогою персональних комп ' ютерів ,  у 

випадках, коли для отримання рішення необхідно використання нейронних 

мереж великих розмірів. Спеціально розроблені явно паралельні 

нейрокомп'ютери та інші апаратні рішення дозволяють усунути згадану 

проблему невідповідності архітектур, однак, на практиці вони 

використовуються рідко через їх високу вартість. Внаслідок зазначених вище 

причин для підвищення продуктивності доводиться йти по шляху створення 

паралельних обчислювальних систем на базі персональних комп’ютерів. 

На сучасному етапі розвитку обчислювальної техніки такий спосіб є 

одним з основних способів прискорення обчислень і досягнення необхідної 

продуктивності. Існує два основних варіанти організації систем паралельних 

обчислень: із загальною пам'яттю та з поділюваною пам'яттю. Перший підхід 

забезпечує однорідний доступ до пам'яті і є основою для побудови 

симетричних мультипроцесорів - SMP (symmetric multiprocessor). Цей підхід 

може зокрема бути реалізованим на базі персональних комп’ютерів з 

багатоядерними процесорами. Представниками систем другого классу є 

мультикомп’ютери багатопроцесорні системи з розподіленою пам'яттю 

NORMA (no-remote memory access). Принципова особливість 

мультикомпьютерів -  кожний  процесор системи може використати тільки 

свою локальну пам'ять. При цьому для доступу до даних, розташовуваним на 

інших процесорах, необхідно явно виконати операції передачі повідомлень. 

Даний підхід використовується при побудові двох важливих типів 

багатопроцесорних обчислювальних систем – масивних – паралельних систем 

MPP (massively parallel processor) і кластерів. Це системи з розподіленою 

пам'яттю і з довільною комунікаційною системою. При цьому, як правило, 

кожний із процесорних елементів MPP системи є універсальним процесором, 

що діє по своїй власній програмі. Даний підхід може бути реалізованим при 

обчисленнях на базі кластерів персональних комп’ютерів. 



Вибір структури нейронної мережі здійснюється відповідно до 

особливостей і складності задачі. При цьому можливості мережі зростають при 

збільшенні кількості нейронів, кількості зв’язків між ними та кількості шарів. 

Для рішення окремих типів задач вже існують оптимальні конфігурації, які 

називають парадигмами. Якщо ж задача не може бути зведена до жодної з 

відомих парадигм, треба розв’язувати проблему синтезу нової парадигми. 

Таким чином, архітектура мережі складається з опису того, скільки шарів має 

мережа, кількості нейронів в кожному шарі, виду функцій активації кожного 

шару і інформації про з'єднання шарів.  

Багатошарові нейронні мережі поділяються на: мережі прямого 

розповсюдження та мережі зі зворотними зв’язками. У мережах прямого 

розповсюдження нейрони вхідного шару отримують вхідні сигнали, 

перетворюють і передають їх нейронам першого шару, останні – нейронам 

другого, потім третього і так дальше аж до вихідного шару, який видає їх 

користувачу. У мережах зі зворотними зв’язками інформація з подальших 

шарів передається на попередні. Мережі прямого розповсюдження є 

статичними в тому розумінні, що на заданий вхід вони виробляють одну 

сукупність вихідних значень, яка не залежить від попереднього стану мережі. 

Мережі зі зворотними зв’язками є динамічними, оскільки в них модифікуються 

входи нейронів, що призводить до зміни стану мережі. Для правильної роботи 

зворотні зв’язки повинні містити елементи затримки TDL (time delay link – 

ланка затримки часу). Використання TDL рівносильне диференціюванню в 

аналогових системах, тому вони застосовуються не тільки у колах зворотних 

зв’язків. Наприклад, для реалізації цифрових фільтрів (типово динамічні 

системи) використовують мережі ADALINE (ADAptive LInear NEtwork – 

адаптовані нейронні мережі) в яких TDL знаходяться в колах прямого 

проходження сигналів. Мережі, які містять TDL і/або зворотні зв’язки, 

називаються рекурентними. 



Лінійні нейронні мережі по своїй структурі аналогічні персептрону і 

відрізняються лише функцією активації, яка є лінійною (PURELIN). Вихід 

лінійної мережі може приймати будь-яке значення, тоді як вихід персептрона 

обмежений значеннями 0 або 1. Лінійні мережі, здатні вирішувати тільки 

лінійно відділені завдання класифікації, проте в них використовується інше 

правило навчання, засноване на методі найменших квадратів, яке є набагато 

ефективнішим, ніж правило навчання персептрона «дельта». Настройка 

параметрів виконується так, щоб забезпечити мінімум помилки. Поверхня 

помилки як функція входів має єдиний мінімум, і визначення цього мінімуму 

не викликає труднощів. На відміну від персептрона настройка лінійної мережі 

може бути виконана за допомогою як процедури адаптації, так і процедури 

навчання. В останньому випадку використовується правило WH (Widrow - 

Hoff) навчання Б. Уїдроу і М. Хоффа  

Крім того, лінійні нейронні мережі можуть використовуватись в 

адаптивному режимі. Вони дозволяють коректувати ваги і зсуви нейронів під 

час вступу на вхід кожного нового елементу навчальної множини і тому 

широко застосовуються при рішенні задач фільтрації сигналів і в системах 

управління. Такі адаптивні мережі отримали назву ADALINE (ADAptiv LInear 

neuron NEtworks). (Основоположною роботою в цій області є книга Б. Уїдроу і 

С. Стернcа в якій вони і ввели скорочення ADALINE). 

Для навчання мережі необхідно сформувати масиви вхідних даних p, 

цільових даних t, а також масив даних, призначений для тестування мережі з 

метою перевірки якості навчання.  

Створення мережі полягає у розробці і створенні комп’ютерної моделі, 

яка в подальшому може навчатися і потім використовуватись для 

моделювання. За допомогою GUI NNTool можуть бути створені тільки окремі 

типи одно- та двохшарових мереж (персептрон, радіальна базисна мережа, 

мережа з прямим розповсюдженням сигналу, мережі Кохонена, Елмана і 



Хопфільда тощо). Тоді як у робочому вікні MATLAB за допомогою функції 

NETWORK  можна створити будь-яку мережу користувача. 

Після того, як при створенні мережі визначені кількість шарів і кількість 

нейронів у кожному з них, необхідно знайти значення ваг і зміщень кожного з 

нейронів, тобто здійснити настройку параметрів моделі. Це може бути 

досягнуто за допомогою процедури навчання мережі. Вона зводиться, як 

правило, до мінімізації помилки, яку  мережа допускає при пред’явленні до неї 

всіх даних навчання. У процесі навчання може з’явитися вибір: типу навчання 

(без вчителя, з вчителем); процедури навчання: ADAPT (адаптувати – метод 

для об’єктів класу network (проект мережі), при якому значення ваг і зміщень 

нейронів поновлюються після кожного пред’явлення до мережі вектора входу) 

або TRAIN (навчати – метод для об’єктів класу network, при якому значення 

ваг і зміщень нейронів поновлюються тільки після пред’явлення до мережі 

закінченої послідовності векторів входу); функції адаптації або навчання, що 

визначає алгоритм навчання, та параметрів цих функцій; кількості циклів або 

епох навчання тощо. Правильний вибір перелічених можливостей є доволі 

складною задачею. Тому при першому застосуванні доцільно вибирати опції, 

призначені за умовчанням, які часто залишаються придатними і для 

дослідження кінцевого варіанта системи.  

Алгоритм навчання з вчителем передбачає визначення цільового масиву. 

При цьому навчання здійснюється з використанням функції ADAPT. Також для 

навчання мережі можна використати функцію TRAIN, та це недоцільно, 

оскільки ця функція на відміну від ADAPT проводить навчання зразу на цілому 

проміжку, а потім аналізує результат. Функція ADAPT проводить 

налаштування вагових коефіцієнтів та коефіцієнта зсуву і перевіряє похибку 

при кожному надходженні вхідних даних, таким чином навчання мережі 

проходить швидше і за меншу кількість ітераційних циклів (епох). 

В кінці останньої ітерації вихідний вектор даних приблизно рівний 

вектору цільових значень, отже процес є збіжний. В іншому випадку, тобто при 



незбіжності процесу чи при недостатньому прямуванні абсолютної похибки до 

нуля потрібно збільшити кількість ітераційних циклів навчання мережі. 

Моделювання мережі полягає в створенні придатної для практичного 

використання моделі, в якої збережені архітектура мережі і знайдені в 

результаті навчання значення вагових коефіцієнтів і зміщень всіх нейронів. 

Функція SIM (симулювання) виконує процес моделювання і обчислює 

реакцію мережі  на вхідний масив Р. Для тестування та моделювання мережі 

використовується той самий масив даних, що й при навчанні. Для аналізу 

отриманих даних, тобто для перевірки правильності роботи мережі потрібно 

знайти відносну похибку. 

Сучасні наукові дослідження характеризуються, перш за все, 

впровадженням сучасних математичних методів, а також появою новітніх 

комп’ютерних технологій , що робить можливим дослідження складних явищ і 

процесів. На сьогодні , зважаючи на швидкий процесс розвитку і впровадження 

новітніх технологій, задача прогнозування є ще більш актуальною.  

Прогнозування– це одна із найнеобхідніших і водночас найскладніших 

задач інтелектуального аналізу даних. Часто у процесі прогнозування 

виникають труднощі, пов’язані з недостатньою кількістю й якістю вхідних 

даних, неоднорідністю середовища, в якому протікає процес, впливом тих чи 

інших суб’єктивних факторів. Прогнозування, зазвичай, здійснюється з деякою 

похибкою, оскільки вхідні дані можуть бути неповними і неточними, а від 

цього й залежить, у свою чергу,  модель прогнозу.  

В умовах різноманітності телекомунікаційних технологій, їх швидкого 

прогресу, зростаючого попиту користувачів на нові послуги виникають нові 

задачі, пов’язані з забезпеченням якості роботи телекомунікаційних мереж. 

Сучасний стан розвитку телекомунікацій характеризується процесами 

конвергенції телекомунікаційних мереж – взаємного проникнення традиційних 

мереж з комутацією каналів і пакетних мереж, на шляху побудови 

універсальної мультисервісної, мультимедійної телекомунікаційної мережі.  



Аргументування та критичне оцінювання порівняно з відомими 

рішеннями запропонованих автором нових рішень. 

В роботі автором визначені мета роботи і завдання досліджень, - 

підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж шляхом 

розв’язання комплексу науково-технічної проблеми, пов’язаної з розробкою 

науково-методологічного апарату застосування інтелектуальних технологій в 

процесі функціонування цих мереж. 

Для досягнення мети у роботі вирішено наступні наукові задачі:  

1. Аналіз стратегії розвитку та дослідження загальних принципів 

функціонування телекомунікаційних мереж в структурі телекомунікаційного 

ринку в Україні та засобів підвищення параметрів якості функціонування 

телекомунікаційних систем і мереж зв'язку. 

2. Виявлення та аналіз найбільш значущих факторів, що впливають на 

побудову та процес функціонування телекомунікаційних мереж, подальший 

розвиток теоретичних положеннь побудови нейромережевих засобів 

оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних систем і 

мереж зв'язку. 

3. Побудува моделей, що враховують запропоновані теоретичні рішення 

та використовуються в нейромережевих засобах оцінювання параметрів якості 

функціонування телекомунікаційних систем і мереж зв'язку. 

4. Вдосконалення методу оптимізації параметрів волоконно-оптичної 

вимірювальної мережі, що дозволяє зменшити середнє значення помилки 

обробки проекційних даних для відновлення інформації, що надходить з 

вимірювальних ліній розподіленої волоконно-оптичної вимірювальної системи. 

5. Розробка методу побудови лінійних сплайнів для задачі обробки 

статистичної інформації телекомунікаційних мереж, який дозволяє моделювати 

уточнені параметри функціонування ТКМ з випадковими відхиленнями від 

оптимальних значень. 



6. Розробка методу пріоритетного розподілу пропускної здатності 

низхідного каналу зв'язку в технології LTE мережі, спрямованого на 

забезпечення гарантованої якості обслуговування користувачів бездротової 

мережі. 

7. Розробка методу контролю захищеності вузлів бездротової 

телекомунікаційної мережі, що дозволяє підвищити ефективність контролю 

вузлів і оперативність дій адміністратора мережі. 

8. Розробка методу оцінки ефективності застосування нейромережевих 

засобів оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних 

систем і мереж зв'язку, який дозволяє обрати засіб, найбільш ефективний в 

умовах відхилення від нормальної поведінки системи. 

Порівняльний аналіз з відомими рішеннями запропонованих автором 

нових рішень дозволяє визначити нові підходи до створення та застосування 

технології синтезу телекомунікаційних мереж на основі інтелектуальних 

технологій. 

Рішенню завдання глобального синтезу системи управління сучасними 

телекомунікаційними мережами присвячено багато робіт українських та 

закордонних вчених. Створення методів побудови систем управління 

телекомунікаційними мережами, теорії масового обслуговування і теорії 

завадостійкості, пов’язано з роботами таких вчених, як Варакін Л.Є., Вітербі 

Е.Д., Лазарєв В.Г., Аріпов М.Н., Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Нетес В.А., 

Нечипоренко В.І., Якубайтіс Е.А., Назаров М.В., Фінк Л.М., Куо Ф.Ф., 

Бертсекас Д.В., Галлагер Р., Захаров Г.П., Гуткін Л.С., Батіщев Д.І., 

Красовський О.А., Поспєлов Г.С., Шеннон К., Шахгільдян В.В., Шнепс М.А., 

Блек Ю., Гандел Р., Девід Е., Болгер Дж., Сігалл А. та інші. 

Термін “нейронні мережі” сформувався до середини 50-х років XX 

століття. Основні результати в цій області зв’язані з іменами У.Маккалоха, 

Д.Хебба, Ф.Розенблатта, М.Мінського, Дж.Хопфілда.  



Питаннями розробки штучних нейронних мереж займалися такі вчені як 

Круглов В.В., Борисов В.В., Медведев В.С., Потемкин В.Г., Дьяконов В.П., 

Иванников В., Ланнэ А. Сьогодні існує чимало праць, в яких вирішується 

задача побудови прогнозу на основі ймовірнісних методів і суб’єктивних знань 

експертів . Дослідження в даній галузі проводили такі відомі науковці, як Дж. 

Бокс, В.П. Боровіков, Г.І. Івченко [1, 2] та ін.  

Питаннями оцінювання ефективності впровадження телекомунікаційних 

технологій зменшення протокольної надлишковості займалися такі вчені як 

В.А.Каптур, К.Д.Гуляєв, П.С.Кравченко,О.О.Яніна. 

Вирішенню проблем побудови телекомунікаційних мереж, дослідженню 

тенденцій розвитку та взаємодії телекомунікаційних систем і мереж 

присвячено ряд робіт українських і закордонних вчених, таких як Харкевич 

А.Д, Стеклов В.К., Хиленко В.В., Беркман Л.Н., Воробієнко П.П., Гольдштейн 

Б.С. та інших. В науковій літературі досліджуються методи та засоби 

забезпечення надійності та якості роботи телекомунікаційних мереж, 

аналізуються процеси конвергенції мереж. 

У науковій літературі досліджуються різноманітні концепції побудови 

систем управління телекомунікаційними мережами, але більшістю всі вони 

мають недоліки – в основному придатні для однорідних телекомунікаційних 

мереж, не враховують процес конвергенції сучасних телекомунікаційних 

мереж, що є властивим для мереж операторів телекомунікацій зі значним 

ринковим впливом, таких як ВАТ “Укртелеком”.  

У відомій науково-технічній літературі на сьогодні практично не 

проаналізовані методи підвищення якості функціонування телекомунікаційних 

мереж на основі інтелектуальних технологій. 

Сучасному етапу розвитку телекомунікаційних мереж властива низка 

особливостей. По-перше, формується платоспроможний попит на нові 

телекомунікаційні послуги у споживачів, що приносять операторам 

телекомунікацій основні доходи. По-друге, нові технології передачі, комутації 



та обробки інформації дозволяють ефективно модернізувати телекомунікаційні 

мережі, істотно підвищивши конкурентоспроможність операторів 

телекомунікацій. Це досягається за рахунок поступового переходу до мереж 

наступного покоління - NGN (Next Generation Network), які підтримують 

широкий спектр інфокомунікаційних послуг.  

В умовах конвергенції телекомунікаційних та інформаційних технологій, 

переходу до мереж нового покоління, різноманітності типів та розгалуженості 

мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог 

до якості їх надання, конкуренції операторів на ринку телекомунікацій тощо 

виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з управлінням 

телекомунікаційними мережами. Відомо, що від організації системи 

управління телекомунікаційними мережами залежить надійність і, відповідно, 

конкурентоспроможність оператора телекомунікацій. На початковому етапі 

розвитку, або в умовах жорстких фінансових обмежень, можна обійтися 

мінімальними можливостями у сфері управління. Проте для оператора 

телекомунікацій, який займає достатньо стабільне положення на ринку 

телекомунікацій, пропонує широкий спектр послуг, і, відповідно, має у 

власному розпорядженні велику кількість обладнання, потрібна система 

автоматизованого управління телекомунікаційними мережами. Крім того, 

з'являється необхідність виробити єдину концепцію автоматизації управління 

для подальшого розвитку телекомунікаційної мережі.  

Критеріями оптимальної роботи системи управління 

телекомунікаційними мережами є її продуктивність і надійність, які, в свою 

чергу визначаються конкретними показниками оцінки, наприклад, часом 

реакції, коефіцієнтом помилок, вартістю системи управління тощо. Ці 

параметри, що прямо або побічно впливають на критерії оптимальності, 

можуть змінюватися з метою підвищення показників ефективності роботи 

системи управління. При розробці оптимальної системи управління необхідно 

задавати порогові значення критеріїв оптимальності.  



Побудова раціонального варіанту системи управління 

телекомунікаційними мережами пов'язана з вибором великої і різнорідної 

множини параметрів – типів і моделей обладнання, яке використовується, 

модифікацій цього обладнання, об'єктів управління, типів операційних систем, 

стеків протоколів, їх параметрів тощо.  

Саме тому в даний час на перший план виходять задачі оптимізації 

систем управління телекомунікаційними мережами, вирішувати які слід, 

починаючи з вибору критерію оптимізації, визначення структури і сукупності 

параметрів системи управління. До найбільш визначальних критеріїв побудови 

оптимальної системи управління є час виконання транзакції бізнес-процесу 

управління, вартість системи управління, завадостійкість її каналів і 

достовірність інформації управління. 

На сьогодні не розроблено концепцію побудови системи управління 

телекомунікаційними мережами в умовах переходу до мереж наступного 

покоління в Україні. Не розроблено методику векторного синтезу оптимальної 

системи управління для таких мереж. Тема дисертаційної роботи, яка 

присвячена підвищенню ефективності функціонування системи управління 

телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій в умовах переходу 

до NGN є значущою. 

Усі вище визначені чинники визначають аргументування та критичне 

оцінювання запропонованих автором нових рішень порівняно з відомими 

рішеннями.  

 

Практична значимість та важливість для галузі полягає в тому, що 

тема дисертаційної роботи безпосередньо пов'язана з виконанням концепції 

розвитку галузі зв'язку України. Отримані у дисертаційній роботі наукові 

результати є методологічною базою для розробки і впровадження ефективних 

інструментальних засобів у вигляді програмних або програмно-апаратних 

модулів оцінюваня параметрів якості функціонування телекомунікаційних 

систем і мереж зв'язку, які мають підвищену оперативність, адаптованість до 



умов застосування, дозволяють реалізувати їх із застосуванням технологій 

надвисокого ступеня інтеграції.  

Застосування розробленого методу оцінювання параметрів якості 

функціонування телекомунікаційних систем і мереж зв'язку на основі 

впровадження нейромережевих засобів дозволяє в 2-3 рази зменшити 

обчислювальні витрати на навчання та до 3 разів зменшити сумарну похибку 

навчання двошарового персептрону; 

Впроваджений каскад нейронних мереж для розподіленої волоконно-

оптичної вимірювальної системи, дозволяє зменшити середнє значення 

помилки для елементів з навчальної виборки в 2 рази (акт впровадження від 

9.06.2016);  

На основі розробленого методу пріоритетного розподілу пропускної 

здатності низхідного каналу зв'язку в технології LTE мережі встановлено, що 

пропускна здатність каналу передачі з формуванням MIMO-діаграми 

спрямованості на 30% вище, ніж без застосування методу (акт впровадження № 

7 від 9.01.2014 р.); 

Розроблений метод побудови лінійних сплайнів для задачі обробки 

статистичної інформації телекомунікаційних мереж дозволяє скоротити в 2,4 

рази час навчання нейронної мережі за рахунок застосування сплайн-

апроксимації простору ознак, що вказують на відхилення від нормальної 

поведінки системи (акт впровадження № 2 від 4.04.2015);  

На основі розробленого методу контролю захищеності вузлів бездротової 

комп'ютерної мережі за рахунок використання нейро-нечіткої (гібридної) 

мережі здійснюється паралельний процесс контролю показників вузлів і 

перевірок та його адаптація в реальному часі до умов функціонування мережі, 

що дає можливість зменшити загальний час контролю без порушення 

працездатності мережі в 1,5 рази (акт впровадження № 1 від 14.05.2016);  

Методика оцінювання параметрів якості функціонування 

телекомунікаційних систем дозволяє інкапсулювати різні протоколи передачі 



даних, що дозволяє забезпечити  доступ напряму до стану об'єкта виключно 

через заданий інтерфейс. Ефективність методики було випробувано в 

обчислювальній системі управлінської інформації гідроенергетичного 

комплексу України, якість функціонування телекомунікаційної мережі 

підвищено на 20%. (акт впровадження № 1 від 14.06.2016).  

 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому, відповідність 

оформлення дисертації  вимогам, затвердженим МОН України. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, розкрито сутність і стан 

наукової проблеми, зазначено зв'язок роботи з науковими програмами, планами 

та темами, сформульовано мету та задачі досліджень. Сформульовано 

положення, що виносяться на захист, їх наукова новизна та практична цінність. 

Наведено підстави для виконання роботи, її апробація та структура. 

У першому розділі проведено огляд перспектив і тенденцій розвитку 

телекомунікаційних мереж. Досліджено проблему оцінювання параметрів 

якості функціонування телекомунікаційних мереж. Виявлено, що найбільшу 

ефективність у підвищенні якості функціонування телекомунікаційних систем 

забезпечує оптимальне управління мережними ресурсами, до яких слід 

віднести: частотні, часові, інформаційні, буферні, обчислювальні, трафік. 

Установлено, що вдосконалення управління мережними ресурсами може 

проводитися на трьох рівнях: рівень технологічний, «рівень методу» та «рівень 

моделі». Проведена класифікація користувачів телекомунікаційними мережами 

за визначеним критерієм та визначені основні їх групи. Зроблено висновок, що 

розробка системи і методів моніторингу телекомунікаційних мереж вимагає 

розвитку методів оцінки якості функціонування телекомунікаційних мереж. 

При цьому для збору і обробки інформації, необхідної для прогнозування 

якості роботи мереж, потрібне створення апаратно- програмного 

телекомунікаційного комплексу багатовимірного статистичного аналізу даних. 

В другому розділі виявлено, що проблема оцінювання параметрів якості 

функціонування телекомунікаційних систем має статистичний характер і може 



розв’язуватися методами теорії ймовірностей і теорії статистичних рішень. 

Запропоновано у статистичній системі аналізу телекомунікаційної мережі 

оцінювати наступні одновимірні статистичні характеристики: характеристики 

положення (середне значення); характеристики розкиду (дисперсія, стандартне 

відхиленя) ;характеристики розкиду, стійки до викидів ( середне абсолютне 

відхілення, медіани абсолютних відхилень, інтерквартильний інтервал, 

найкоротша половина). Запропоновано головні компоненти в системі 

статистичного аналізу телекомунікаційних мереж (для скорочення розмірності 

даних з мінімальною втратою інформації, для візуального аналізу особливостей 

розташування точок вихідної виборки, для змістовної інтерпретації виділених 

чинників). 

Третій розділ присвячено теоретичному обґрунтуванню застосування 

інтелектуальних технологій в системах ефективного функціонування сучасних 

телекомунікаційних мереж та розвитку теоретичних положень побудови 

нейромережевих засобів оцінювання якості функціонування 

телекомунікаційних систем. В розділі представлено структуру системи 

інтелектуального управління. Головною архітектурною особливістю, яка 

відрізняє інтелектуальну систему управління від побудованої по “традиційній” 

схемі є те, що склад системи при необхідності доповнюється засобами 

самонавчання, які забезпечують узагальнення досвіду, що накопичується. 

Визначено, що для підвищення якості функціонування телекомунікаційних 

систем за рахунок застосування засобів автоматичного розпізнавання 

показників (параметрів) телекомунікаційної послуги необхідно вирішити 

наукове завдання, яке полягає у нейромережевому розпізнаванні таких критерів 

якості: доступність послуги, повнота послуги і безперервність послуги. 

Четвертий розділ присвячено розробці методів побудови нейромережевих 

засобів (НМЗ) оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних 

систем. Вдосконалено метод навчання за алгоритмом зворотного поширення 

помилки для багатошарових персептронів Румельхарта, в якому на відміну від 



існуючого в якості активаційної функції було обрано гіперболічний тангенс – 

неперервно диференційовану сигмоїдну нелінійну функцію активації. Набув 

подальшого розвитку нейромережевий метод обробки сигналів розподілених 

волоконно-оптичних вимірювальних мереж (ВОВМ), в якому на відміну від 

існуючого впроваджено каскад нейронних мереж (НМ), що дозволяє для обробки 

проекційних даних, що надходять від ВОВМ серед таких НМ вибирати мережу 

найменшої розмірності, що забезпечує реконструкцію просторових розподілів 

параметрів фізичних полів в реальному часі. Вперше запропоновано ітераційний 

метод побудови лінійних сплайнів для задачі обробки статистичної інформації 

телекомунікаційних мереж, який дозволяє моделювати уточнені параметри 

функціонування ТКМ з випадковими відхиленнями від оптимальних значень. 

Набув подальшого розвитку метод контролю захищеності вузлів бездротової 

телекомунікаційної мережі, в якому на відміну від відомих, за рахунок  

використання нейро-нечіткої (гібридної) мережі, як основи для побудови модулю 

нечіткого висновку здійснюється паралелельний процесс контролю показників 

вузлів і перевірок та його адаптація до умов функціонування мережі, що дає 

можливість зменшити загальний час контролю без порушення працездатності 

мережі, в реальному часі. Зроблено висновок, що наданий підхід рішення задачі 

визначення контролю захищеності вузлів бездротової  мережі служить основою 

для його автоматизації, що дозволить підвищити ефективність контролю вузлів і 

оперативність дій адміністратора мережі. 

П’ятий розділ призначений реалізації прикладної частини дисертації. 

Представлено розроблену комплексну методологію підвищення якості 

функціонування телекомунікаційних мереж, яка за рахунок взаємопов’язаного 

використання розроблених підходів до верифікації нейромережевих засобів, 

визначення оптимальної топології нейронної мережі, створення ефективних 

нейромережевих засобів оцінювання параметрів дає можливість підвищити 

якість функціонування телекомунікаційних мереж. Розроблені науково-

методичні рекомендації щодо практичного використання запропонованих у 



роботі рішень як у рамках існуючих стандартів безпроводового зв’язку (IEEE 

802.11, IEEE 802.15, 3GPP LTE), так і в рамках перспективних 

телекомунікаційних технологій. 

Тема дисертації та її зміст відповідають паспорту спеціальності 05.12.02 

– телекомунікаційні системи та мережі (напрям досліджень п. 5).  

 

Оцінка мови та стилю викладення дисертації і автореферату. Мова та 

стиль дисертації та автореферату свідчать про вміння автора аргументовано 

викладати свої думки та, у цілому, відповідають вимогам МОН України. 

Сформульовані у дисертаційній роботі основні положення, висновки та 

рекомендації викладені у логічній послідовності та доказовій формі, що значно 

сприяє усвідомленню думок автора. Всі розділи дисертації мають внутрішню 

єдність і завершеність. Змістовне наповнення підрозділів роботи відповідає 

змісту визначених розділів.  

Отримані підсумкові результати дисертації співпадають із загальною 

метою і конкретними науковими завданнями, сформульованими у вступі. В 

цілому, дисертаційна робота сприймається як закінчена наукова праця, що 

містить нові наукові результати.  

Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає     

320 с. друкарського тексту, у тому числі містить 89 с. рисунків та таблиць, 24 с. 

списку використаних джерел та 12 с. додатків. 

 

Підтвердження повноти викладу основних результатів дисертації в 

наукових фахових виданнях. Наукова новизна безсумнівна та достатня для 

докторської дисертації. Основні наукові і практичні результати, що отримані в 

ході дисертаційного дослідження, опубліковано з необхідною повнотою після 

захисту кандидатської дисертації в 70 наукових публікаціях (20 з яких 

одноосібні) та в 2 навчальних посібниках. Серед праць 36 наукових статей, з 

яких: 28 - в фахових виданнях України, у яких можуть публікуватися 



результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й 

кандидата наук, 1 з яких входить до наукометричної бази Scopus; 6 – в 

зарубіжних виданнях, 4 з яких, входять до наукометричних баз Scopus та в 34 

тезах і матеріалах доповідей на конференціях та семінарах, 2 доповіді 

представлені на конференціях, що проходили під егідою IEEE та викладені в 

базах IEEEXplore і Scopus. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи доповідалися та 

обговорювалися на 34 науково-практичних конференціях і семінарах. 

 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації і дає повне 

уявлення про отримані результати дослідження та їх наукову новизну та 

практичну значимість. 

Відмічаю в цілому науково-коректний стиль викладення матеріалів 

дисертації. Назва роботи відповідає суті роботи, яка відповідає паспорту 

спеціальності 05.12.02- телекомунікаційні системи та мережі. 

Недоліки 

У якості недоліків у роботі потрібно відмітити наступне. 

1. У якості мети досліджень автором визначено “підвищення якості 

функціонування телекомунікаційних мереж шляхом розв’язання комплексу 

науково-технічної  проблеми, пов’язаної з розробкою науково-методологічного 

апарату застосування інтелектуальних технологій в процесі функціонування 

цих мереж”. Однак в роботі узагальнено, наприклад визначається, що у 2-3 

рази зменшується обчислювальні витрати на навчання та до 3 разів сумарна 

похибка навчання двошарового персептрону; зменшьшується середня помилка 

для елементів з навчальної виборки у 2 рази; скорочується у 2-4 рази час 

навчання нейронної мережі; зменшується загальний час контролю без 

порушення працездатності мережі в 1,5 рази. На мій погляд, мова повинна йти 

про саме підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж.  



2. В роботі оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж 

грунтується на використанні оптимального співвідношення системи параметрів 

якості, однак визначення цього співвідношення в роботі немає. Питання 

багатокритеріальної оптимізації для телекомунікаційних систем потребують 

подальших досліджень, наприклад, або як парето-оптимізація або як 

оптимізація скалярого показника якості з визначеними ваговими 

коефіцієнтами. 

3. У другому розділі при оцінюванні параметрів якості функціонування 

телекомунікаційних мереж досить формально визначено закони розподілу 

випадкових величин (чому нормальний, де симетричний унімодальний). Це 

питання обгрунтування теоретичних припушень та адекватності процесам у 

реальних телекомунікаційних мережах. 

4. У третьому розділі зроблено важливий висновок про можливість 

підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж за рахунок 

застосування засобів автоматичного розпізнавання показників 

телекомунікаційної послуги. Однак не формалізована процедура розпізнавання 

таких критеріїв якості, як «доступність послуги», «повнота послуги», 

«безперервність послуги», яки визначени як досліджуємі. 

5. В дисертаційній роботі проведена теоретична верифікація лише 

нейромережевих моделей радіально- базисного типу та багатошарового 

персептрону. Інші типи нейромережевих моделей не верифіковано, що дещо 

звужує отримані результати. 

6. В тексті дисертації не досить чітко визначені обмеження на 

використання запропонованого автором методу контролю захищеності вузлів 

бездротової телекомунікаційної мережі. 

7. В роботі присутні окремі стилістичні помилки та (на мій погляд) відомі 

наукові материали, например «причиною великої відносної помилки …..є запис 

критерію оцінки  навчання у вигляді квадратиного функціонала»,  приведення 

Схеми віднвлення параметра фізичного поля», схеми «Інтерференція і потік  



 


