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УДК 621.391.3 
 

Толубко В.Б., д.т.н; Беркман Л.Н., д.т.н.; Отрох С.І., к.т.н.;  

Гороховський Є.П., здобувач; Ярош В.О., аспірант 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ N-ВИМІРНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИГНАЛІВ 

 
Tolubko V.B., Berkman L.N., Otroh S.I., Gorohovskyy E.P., Yarosh V.O. Сomparative 

characteristics of noise immunity of the systems using n-dimensional multi-positional signals.  

The problem of choosing the optimal multi-position signal for building effective digital channel 

management information is considered in the article. This problem can be solved by increasing the noise 

immunity at the expense of bandwidth and selection of the optimal signal constellation, which creates a 

digital transmission channel of control information. It is determined that the same way of receiving 

different signal constellations provide different noise immunity. This is due to the physical layout of 

boundary signals. The article is also considered the optimum stacking areas signals in three-dimensional 

space for eight, sixteen and 32 cubic positional signal amplitude phase modulation, and given their 

differences. The coefficients of the noise stability are shown and the curves of error probability with 

optimal reception in three-dimensional space above the multi-position signals are constructed. 

Keywords: multiple signal, control information, signal constellation, a ratio of a noise stability 

 

Толубко В.Б., Беркман Л.Н., Отрох С.І., Гороховський Є.П., Ярош В.О.  Порівняльна 

характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних 

сигналів.  

В статті наведено задачу вибору оптимального багатопозиційного сигналу для побудови 

ефективного цифрового каналу передачі управляючої інформації. Розглянуто оптимальне 

укладання областей сигналів в тривимірному просторі для восьми, шістнадцяти та 

тридцятидвохпозиційного сигналу кубічно амплітудно фазової модуляції, та наведено їх 

відмінність. Розраховано коефіцієнти завадостійкості  та побудовано криві ймовірності помилки 

при оптимальному прийомі в тривимірному просторі вищенаведених багатопозиційних сигналів.  

Ключові слова: багатопозиційний сигнал, управляюча інформація, сигнальні сузір’я, 

коефіцієнт завадостійкості 

 

Толубко В.Б., Беркман Л.Н., Отрох С.И., Гороховский Е.П., Ярош В.А. Сравнительная 

характеристика помехоустойчивости систем при использовании n-мерных 

многопозиционных сигналов.  

В статье приведены задачу выбора оптимального многопозиционного сигнала для построения 

эффективного цифрового канала передачи управляющей информации. Рассмотрено оптимальное 

укладки областей сигналов в трехмерном пространстве для восьми, шестнадцати и 

тридцятидвохпозиционного сигнала кубически амплитудно фазовой модуляции, и приведены их 

различие. Рассчитаны коэффициенты помехоустойчивости и построены кривые вероятности 

ошибки при оптимальном приеме в трехмерном пространстве вышеприведенных 

многопозиционных сигналов. 

Ключевые слова: многопозиционный сигнал, управляющая информация, сигнальные 

созвездия, коэффициент помехоустойчивости 

 

Вступ 

В сучасних телекомунікаційних системах для побудови високошвидкісного та 

завадостійкого цифрового каналу доречно використовувати різні сигнальні сузір’я. В наш 

час великого значення набуває дослідження укладання областей сигналів в тривимірному 

просторі.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

При однаковому способі прийому різні сигнальні сузір’я забезпечують різну 

завадостійкість. Це пов’язано з особливостями розташування границь областей сигналів. Під 

областю сигналу А розуміється геометричне місце точок простору сигналів, віддалених від 

 © Толубко В.Б., Беркман Л.Н., Отрох С.І., Гороховський Є.П., Ярош В.О., 2017 
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сигнальної точки А менш, ніж від всіх інших сигнальних точок сузір’я. Мінімум середньої 

ймовірності помилки досягається при розміщенні границь областей сигналів на рівних 

відстанях від сусідніх сигнальних точок. Оптимізація сигнальних сузір’їв зводиться до 

такого розташування сигнальних точок, при якому області сигналів мають найбільшу 

величину, найбільш близькі одна до одної за розмірами і наближаються за формою до кіл [1] 

в двовимірному просторі або шарів в тривимірному просторі. Таке розташування забезпечує 

однакову ймовірність помилки прийому будь-якого сигналу (області сигналів однакові) і 

мінімальну середню енергію сигналів (області найбільш щільно упаковані). Відомі 

найщільніші укладання реалізуються, як правило, при розташуванні сигнальних точок у 

вузлах так званих просторових мереж, що мають регулярну структуру. В одновимірному 

просторі найщільнішим є рівномірне розміщення сигнальних точок на прямій. У 

двовимірному випадку розглядається найщільніше укладання рівних кіл на площині, при 

цьому центри кіл відповідають сигнальним точкам [2]. Приклад такого укладання показаний, 

на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Оптимальне укладання областей сигналів в двовимірному просторі 

 

Сигнальні точки розташовані на вершинах трикутників, що утворюють регулярну 

трикутну мережу. У нижній частині рис. 1 показано розташування областей сигналів 

найщільнішого укладання. Області мають вигляд правильних, щільно упакованих 

шестикутників. Для побудови сигнальних сузір’їв з кінцевим числом сигналів можна 

використовувати частину трикутної мережі. Така мережа забезпечує найщільнішу упаковку 

на площині. Однак тільки для системи з трьох сигналів оптимальність розташування 

сигнальних точок зберігається, тому що в цьому випадку області всіх сигналів однакові. Така 

система сигналів утворює симплекс двовимірного простору. В інших випадках області 

периферійних сигналів відрізняються від областей сигналів усередині сигнального сузір’я. 

Якщо число сигналів у сигнальному сузір’ї, побудованому на основі мережі найщільнішого 

укладання, досить велике, то таке розміщення сигнальних точок може бути досить близьким 

до оптимального. Області сигналів у цьому випадку однакові, за винятком крайніх областей. 

Отже, для забезпечення найменшої ймовірності помилки розрізнення сигналів необхідно 

будувати сузір’я на базі трикутної мережі. Якщо така трикутна мережа будується в полярній 

координатній площині, де відстань між сигнальною точкою і полюсом відповідає  амплітуді, 

а кут між полярною віссю та вектором, спрямованим з полюсу в сигнальну точку – 

початковій фазі сигналу, відповідні сигнали є сигналами сузір’я гексагональної амплітудно–

фазової модуляції (hexagonal amplitude phase modulation - HAP). 

Для виконання умови модульності системи передачі, що використовує груповий сигнал 

OFDM [3], можливості незалежної оптимізації швидкості передачі в кожному частотному 

підканалі і, одночасно, безнадлишкового кодування, число точок в сигнальних сузір’ях  

повинно дорівнювати 2
n
, n=1,2…    
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Можливість закриття окремого частотного підканалу у випадку значного шуму в смузі 

його пропускання накладає обмеження на використання сигнальних сузір’їв з пасивною 

паузою. 

Серед частин трикутної мережі, що мають форму кола і містять 2
n
 вузли такі, що центр 

кола не співпадає з жодним з них, були відібрані ті, що забезпечують найменшу середню 

відстань вузлів в колі до його центру, що, в свою чергу, відповідає  мінімальній середній 

амплітуді сигналів сузір’я. Відібрані сузір’я для n=1,2…7 зображені на рис.4.5. Для 

порівняння характеристик завадостійкості сузір’їв HAP з найпоширенішими - сузір’ями типу 

QAM були також відібрані сузір’я QAM з активною паузою і мінімальною середньою 

амплітудою, які включають 2
n
 сигнальних точок, n=1,2…7. Відібрані сузір’я QAM зображені 

на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Сигнальні сузір’я квадратурно-амплітудної о-фазової модуляції 

 

У тривимірному просторі  розглядається найщільніше укладання при вписаному кубі в 

шар, як показано на рис. 3, де кути куба відповідають сигнальним точкам.  

 

 
 

Рис. 3. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для 

восьмипозиційного сигналу  кубічно амплітудно фазової модуляції 

 

Однак є більш ідеальні випадки трьохвимірної укладки, наприклад як зображено на рис. 

4 для 16 та 32 позиційних сигналів кубічно амплітудно фазової модуляції. 
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В сучасних системах передачі інформації використовуються різноманітні ансамблі 

дискретних сигналів, наприклад розглянемо ансамбль, який містить М сигналів: 

S1(t), S2(t), … , Sм(t). 

 

 
Рис. 4. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для 16 та 32 

позиційного сигналу кубічно амплітудно фазової модуляції 

 

В відповідності з повідомленнями, що передаються через інтервал часу Т йде посилка 

того чи іншого сигналу. Для визначення сигналів будемо використовувати наступні 

характеристики:  

енергію сигналу 


T

ii dttSE
0

2
)(  

 

взаємну енергію сигналів Si(t) та Sj(t) 

,)()(
0

dttStSE j

T

iij   

 

енергію різниці між сигналами Si(t) та Sj(t) 

  ijji

T

jiji EEEdttStSE 2)()(

2

0

   

 

коефіцієнт взаємної кореляції 

ij

ij

i j

E
ρ .

E E
  

 

Відповідно до теорії потенційної завадостійкості мінімум ймовірності помилки 

відображення сигналу на виході приймача Р0 для рівноймовірних сигналів забезпечується 

оптимальним приймачем, алгоритм роботи якого має вигляд: 

 
2

2

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ,  i, j 1, ... , M;  i j.
T T

i jX t S t dt X t S t dt         

 
При виконанні цієї нерівності приймач виносить рішення про передачу сигналу Si(t). 

Приймач містить М каналів, в кожному з яких розраховується квадрат відстані 

  
T

dtt
0

2

i

2

i M, , ... 1,i ,)(S-XS-X  та пристрій де проходить порівняння відстаней та 
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приймається рішення щодо сигналу, який надсилаєм. Для сигналів з однаковими енергіями 
алгоритм можливо представити: 

0

( ) ( ) ( ) ( ) .
T

i jX t S t dt X t S t dt   

 
В загальному випадку алгоритм можливо показати так: 

j.і M; , ... 1,j  M, , ... 1,i ,YY ji   

 
Наведені Yi, Yj – результати обробки сигналів та завад в каналах приймача. Рішення 

щодо сигналу, який надсилаємо виноситься по виходу каналу, в якому Y має найбільшу 
величину. 

Якщо надісланий сигнал Si, то ймовірність правильного прийому є ймовірність 
одночасного виконання М-1 нерівностей, або 

 .YY , ... ,YY ,YY , ... ,YYP)(SP Mi1ii1ii1iiпр    

 
Ймовірність помилки в відображенні сигналу Si на виході приймача: 

0 i пр iP (S ) 1 P (S ).   

 
При великому відношенню сигнал-шум розрахунок ймовірності помилки в 

багатопозиційній системі можливо оцінити сумарною ймовірністю помилки, що створюється 
сигналом Si та кожним з (М-1) других сигналів: 

0 0
1

( ) .
M

i ij
j
j i

P S P



  

 
Якщо розглянути ансамблі тривимірних сигналів, то в загальному випадку 

завадостійкість залежить як від виду сигналів, що передаються  так від способу прийому. 
При оптимальному прийомі реалізується потенційна завадостійкість. Тому подальша 
оптимізація системи передачі повинна проводитись вибором найкращого ансамблю сигналів. 

При одному й тому ж самому способі прийому різні ансамблі забезпечують різну 
завадостійкість. Це зумовлено особливостями розташування меж областей, які оточують 
кожний сигнал. Ймовірність правильного  відтворення будь-якого сигналу можливо 
збільшити, якщо розсунути межі області цього сигналу. При цьому зменшуються об’єми 
області сусідніх сигналів, що збільшує ймовірність помилки відтворення цих сигналів. 
Мінімум середньої ймовірності помилки досягається при розміщенні меж на рівних 
відстанях від сигнальних точок.  

Оптимізація ансамблю зводиться до находження такого розміщення сигнальних точок, 
при якому області сигналів мають найбільшу величину, найбільш близькі одна до одної по 
розмірам та наближаються по формі до кіл. 

Якщо число сигналів в ансамблі, побудованому на основі мережі найбільшої густини 
вкладки, достатньо велика, тоді таке розміщення сигнальних точок може бути достатньо 
близьким до оптимального. Області сигналів в цьому випадку однакові, за виключенням 
крайніх областей. 

При великій кількості сигналів в ансамблі М ймовірність помилки залежить від відстані 
d між ближніми сигнальними точками. Тому порівняння ансамблів можливо проводити по 
коефіцієнту завадостійкості 

.
2 б

d
a

E
  

В цьому випадку відстань d вимірюється разом з енергетичними затратами на передачу 
одного двійкового символу (біта) 

c
б

2

E
E .

log M
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В системах з обмеженою середньою потужністю ( в одноканальних системах з лінійним 
каналом та обмеженим енергоресурсом передатчика, в багатоканальних системах з 
розподілом каналів по частоті та інші) використовується середня енергія Еб ср. В системах з 
обмеженою піковою потужністю завадостійкість оцінюють по відношенню до максимальної 
енергії сигналу з ансамблю Еб max. 

При мінімальній відстані між сигналами d та рівноймовірній передачі сигналів середня 
енергія дорівнює: 

парне. -M де ,1)(2i
2M

d
E

2

M

1i

2
ср 



  

 
В цьому випадку коефіціент завадостійкості дорівнює: 

2
/2

2 ср

1

log
.

2 2 (2 1)
c M

б

і

М Md
a

E і


 


 

 
Максимальна енергія, найбільш віддаленого сигналу від початку координат  

визначається: 

 
4

)1(
2

dM
EM


 . 

 
Тоді коефіціент завадостійкості дорівнює по максимальній енергії дорівнює: 

2

2

max 
)1(

log

2 


M

M

E

d
a

б

M . 

 
При двійковій передачі Ес=Ем та ас=ам=1. З ростом числа сигналів в ансамблі М значення 

коєфіціентів ас  та ам поступово згасає, але при цьому збільшується питома швидкість: 

0 max max  H(S)/ N log M/N.c     

 
Питома швидкість є характеристикою ансамблю сигналів. Вона визначає продуктивність 

джерела рівноймовірних сигналів, що виражена в бітах на один відлік. 
На основі вище викладеного коефіціенти завадостійкості для 8, 16, 32, та 64  позиційного 

сигналу кубічно амплітудно фазової модуляції наведені в табл. 1, а криві ймовірності 
помилки при оптимальному прийому в тривимірному просторі для 8, 16, 32, та 64  
багатопозиційного сигналу на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Криві ймовірності помилки при оптимальному прийому в тривимірному просторі для 

8, 16 32 та 64 позиційного сигналу 
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Таблиця 1. Коефіціенти завадостійкості для 8, 16, 32, та 64  позиційного сигналу кубічно 

амплітудно фазової модуляції  

 М=8 М=16 М=32 М=64 

Коефіцієнт завадостійкості ас 0,707 0,632 0,501 0,465 

Коефіцієнт завадостійкості ам 0,612 0,471 0,428 0,411 

 

Висновки 

Наведено задачу вибору оптимального багатопозиційного сигналу для побудови 

ефективного цифрового каналу передачі управляючої інформації. Розроблено сигнальні 

сузір’я на основі оптимальних за завадостійкістю тривімирних регулярних структур. 

Розглянуто оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для 

восьми, шістнадцяти та тридцятидвохпозиційного сигналу кубічно амплітудно фазової 

модуляції. Розраховано коефіцієнти завадостійкості  та побудовано криві ймовірності 

помилки при оптимальному прийомі в тривимірному просторі вищенаведених 

багатопозиційних сигналів.  
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УДК 621.391.6  
 

Вишнівський В.В., д.т.н.; Савран В.О., аспірант 
 

РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЦИФРОВОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ 
СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ НА ОСНОВІ ЕНЕРГОДИНАМІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ 

ПРОЦЕСІВ В ШИНІ ЖИВЛЕННЯ 
 

Vyshnivskyi V.V., Savran V.O. Development of diagnostic model of digital device for a 
spectral method on the basis of energydynamic transients in the tire of feed. 

In the article the diagnostic model of digital device is worked out for the spectral method of 
diagnosticating. Essence consists in that at the periodic switching of logical elements there are periodic 
packs of energydynamic transients in the tire of feed, form and number of that depend on the type of the 
integrated circuit and method of her including. It is experimentally well-proven that the spectrum of 
energydynamic transients has substantial differences from the spectrum of signals that is included in a 
complex signal in the tire of feed of digital devices. Therefore this information can be used as diagnostic. 
Advantage of such going near the process of diagnosticating above existing consists in the following: the 
necessity of the use of plenty of control points is eliminated for determination of defective digital devices; 
treatment of diagnostic information is simplified; time of diagnosticating of digital devices is diminished. 
A spectral method can be taken for basis for the construction of hierarchical, universal, CASS of the 
technical diagnosticating of digital devices, that will allow to conduct diagnosticating, at relatively small 
economic expenses with the set reliability indexes.  

Keywords: diagnostic model, digital device, spectrum, method, diagnosticating, energydynamic 
transients, tire of feed 

 
Вишнівський В.В., Савран В.О. Розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для 

спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення. 
В статті розроблено діагностичну модель цифрового пристрою для спектрального методу 

діагностування суть якого полягає в тому, що при періодичному переключенні логічних елементів 
у шині живлення виникають періодичні пачки енергодинамічних перехідних процесів, форма і 
число яких залежать від типу інтегральної схеми й способу її включення. Експериментально 
доведено, що спектр енергодинамічних перехідних процесів має істотні відмінності від спектру 
сигналів, що входять до комплексного сигналу в шині живлення цифрових пристроїв. Тому дану 
інформацію можна використовувати в якості діагностичної. 

Ключові слова: діагностична модель, цифровий пристрій, спектр, метод, діагностування, 
енергодинамічні перехідні процеси, шина живлення 

 
Вишневский В.В., Савран В.О. Разработка диагностической модели цифрового 

устройства для спектрального метода на основе энергодинамических переходных процессов 
в шине питания.  

В статье  разработана диагностическая модель цифрового устройства для спектрального 
метода диагностирования суть которого заключается в том, что при периодическом переключении 
логических элементов в шине питания возникают периодические пачки энергодинамических 
переходных процессов, форма и число которых зависят от типа интегральной схемы и способа ее 
включения. Экспериментально доказано, что спектр энергодинамических переходных процессов 
имеет существенные отличия от спектра сигналов, которые входят в комплексный сигнал в шине 
питания цифровых устройств. Поэтому данную информацию можно использовать в качестве 
диагностической.  

Ключевые слова: диагностическая модель, цифровое устройство, спектр, метод, 
диагностирование, энергодинамические переходные процессы, шина питания 

 
Вступ 
Організація автоматизації контролю технічного стану цифрових пристроїв являється 

досить складним прикладним завданням в технічній діагностиці. Причому на сучасному 
етапі розвитку радіоелектронної техніки (РЕТ) та інформаційних технологій (ІТ) цілком не 
вирішені питання такої організації. Зокрема, необхідно знаходити та досліджувати нові 
шляхи отримання, аналізу і обробки діагностичної інформації для прийняття рішення про 
технічний стан цифрових пристроїв з достовірністю не нижче заданої за припустимий час [1, 
2, 5, 6]. 

 
 
 
 

© Вишнівський В.В., Савран В.О., 2017 
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Аналіз досліджень і публікацій 
Основною вимогою, що пред’являється до РЕТ являється забезпечення ефективності на 

високому рівні, тобто можливості забезпечити виконання своїх функцій з заданою якістю. 
Важливою складовою частиною ефективності функціонування РЕТ є надійність [1, 2] РЕТ, 
яка залежить від безлічі факторів. Визначальною серед таких факторів являється середня 
тривалість відновлення РЕТ. Її складовими частинами є час контролю технічного стану та 
час визначення несправного елемента. Усунення несправності РЕТ повинно забезпечувати 
заданий коефіцієнт готовності. Вирішення таких задач покладено на автоматизовані засоби 
технічної діагностики РЕТ, зокрема на автоматизовані системи технічного діагностування, а 
також на засоби функціонального діагностування. 

У науково-технічній літературі по розробці й експлуатації РЕТ основна увага 
приділяється питанням дослідження можливості мінімізації середнього часу відновлення й 
вартості засобів діагностування. Тому виникає необхідність розробки нових методів і засобів 
атоматизації отримання та обробки діагностичної інформації, що дозволило б підвищити 
показники діагностування. 

Аналіз стану й перспектив розвитку автоматизованих систем технічного діагностування 
та інформаційних технологій як в Україні, так і за кордоном, показує, що задана 
ефективність РЕТ досягається за рахунок збільшення апаратних засобів. В таких роботах 
велика увага приділяється рішенню окремих завдань, що направлені на дослідження та 
розробку автоматизованої системи технічного діагностування тільки для окремих цифрових 
пристроїв. При цьому, основним фактором, що стримує розвиток сучасних автоматизованих 
систем технічного діагностування є відсутність теорії, що здатна автоматизувати розробку 
діагностичних моделей (ДМ) цифрових пристроїв, тестів діагностування для них 

Формулювання цілей (мети) статті 
Проведений аналіз можливостей існуючих автоматизованих систем технічного 

діагностування показав, що вони не дозволяють оперативно виявляти несправності РЕТ. Для 
їх реалізації необхідні великі часові та матеріальних витрати. До основних недоліків таких 
систем, що знижують їх ефективність, відносяться складність і висока ціна програмної й 
апаратної частини, необхідність доступу до великої кількості контрольних точок, складності 
при забезпеченні автоматизації РЕТ з елементами зовнішнього логічного управління, 
відсутність ефективних сучасних методів діагностування, великі витрати на підготовчому 
етапі при розробці засобів діагностування. Однією з основних причин, що обумовлюють 
визначені недоліки є обмежене застосування інформаційних технологій. Тому існуючий 
методичний апарат отримання  та обробки діагностичної інформації орієнтований на 
непродуктивний шлях розвитку. 

Таким чином, розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального 
методу на основі перехідних процесів в шині живлення з метою забезпечення заданого 
коефіцієнта готовності РЕТ при обмежених затратах на експлуатацію є важливим 
актуальним завданням. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Величина струму живлення будь-якого цифрового пристрою залежить від технічного 

стану його елементів, вхідних сигналів та сигналів управління, які визначають його 
динамічний опір. Під час роботи цифрового пристрою його елементи переходять з одного 
логічного рівня в інший. Це приводить до того, що в моменти переходу на виходах елементів 
пристрою виникають перехідні процеси, які можна виміряти в його шині живлення. Дану 
інформацію можна використовувати для проведення діагностування цифрових пристроїв. 
Отримання і обробка такої інформації лежить в основі спектрального методу на основі 
перехідних процесів в шині живлення [3, 4].  

Розглянемо роботу елементів цифрових пристроїв в часовій та частотній областях. 
Інтегральним схемам сучасних складних цифрових пристроїв притаманні наступні 
властивості: велика кількість логічних елементів (ЛЕ) (десятки, сотні тисяч, виконаних в 
одній гібридній або монолітній схемі); короткі сполучні лінії між елементами; стійкий 
статичний і динамічний зв'язок між ЛЕ; високий ступінь розгалуженості (топологія) 
міжелементних з'єднань; наявність зворотніх зв'язків [2, 3, 4, 6]. Зазначені властивості 
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приводять до складних перехідних процесів, які також впливають на струм в шині живлення 
цифрового пристрою. Тому цю інформацію будемо використовувати для визначення 
технічного стану цифрового пристрою. Для цього визначимо параметри протікання 
перехідного процесу на виходах інтегральних схем та в шині живлення.  

Проведене експериментальне дослідження процесу функціонування цифрового 
пристрою у часовій та частотній областях дозволило отримати епюри вихідних сигналів 
інтегральних схем у двовимірній системі координат з урахуванням вищевикладених 
властивостей і ранжуванням складових їх ЛЕ за часом протікання перехідних процесів в 
шині живлення. На рис. 1 зображені сигнали в часовій області в наступних контрольних 
точках: 

а) амплітуда сигналів вхідної тестової послідовності;  
б) амплітуда сигналів вихідних сигналів інтегральних схем;  
в) амплітуда сигналів в шині живлення цифрового пристрою.  
 

 
Рис. 1. Амплітуда сигналів: а) вхідна тестова послідовность; б) вихідні сигнали ІС;  

в) енергодинамічні перехідні процеси в шині живлення цифрового пристрою 
 
Аналіз отриманих результатів показав, що при подачі на вхід інтегральної схеми тестової 

послідовності, в залежності від топології зв'язків ЛЕ всередині здійснюється одночасне або 
майже одночасне (зсунуте на невеликий проміжок часу) переключення декількох ЛЕ. Це 
приводить до того, що на виході інтегральної схеми та в шині живлення формуються сигнали 
енергодинамічного перехідного процесу від різних ЛЕ. 

Сигнали енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення мають велику 
амплітуду та малу тривалість (одиниці наносекунд). Тому обробку цих сигналів доцільно 
проводити в частотній області. На рис. 2 приведено спектр сигналів енергодинамічних 
перехідних процесів для справного (рис. 2а) несправного (рис. 2б) логічних елементів. Це 
доводить можливість отримання діагностичної інформації про технічний стан інтегральних 
схем цифрового пристрою.  

З рис. 2 видно, що “спектр-образ” еталонного справного ЛЕ суттєво відрізняється від 
“спектр-образу” несправного ЛЕ. Тому інформацією про наявність дефектів в цифровому 
пристрої при використанні спектрального енергодинамічного методу буде відмінність 
“спектр-образу” об від еталонного.  
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Рис. 2. Спектр сигналів енергодинамічних перехідних процесів: а)справний б) 

несправний логічний елемент 
 
Таким чином необхідно розробити діагностичну модель цифрового пристрою для 

спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення. 
Для визначення можливості виділення діагностичної інформації із спектру 

енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення проведемо їх аналіз. Розглянемо 
пристрій, що складається з послідовно включених інтегральних схем. При подачі на його 
вхід тестового впливу у вигляді прямокутного імпульсу інтегральні схеми будуть по черзі 
переключатись. У момент спрацьовування кожної інтегральної схеми в шині живлення 
виникає комплексний сигнал у вигляді енергодинамічних перехідних процесів. Цей сигнал 
складається з імпульсів струму квазікороткого замикання, що обумовлені переключенням 
логічних елементів інтегральних схем, імпульсів вхідного впливу, що трансформовані в 
ланцюг живлення, низькочастотний шум і "білий" шум [3, 4]. 

Імпульси переключення логічних елементів інтегральних схем можуть бути 
представлені у вигляді двох складових )(1 tU  - послідовності позитивних імпульсів і 

)τ()( 12  tUtU  - послідовності негативних імпульсів. При цьому негативні імпульси 

)τ()( 12  tUtU  слідують із тим же періодом, що й імпульси )(1 tU , але мають зсув у часі на 

величину тривалості імпульсу переключення τ . Спектральна щільність цих сигналів 
визначаються наступними виразами 

)()( 11 jwStU  , 
)τπ(

12 )()( wjejwStU  .     (1) 

 
Тоді комплексний сигнал, що описує імпульси переключення буде мати наступний 

вигляд 

]1)[()( )τπ(
1

wjejwStU  .      

 
Спектральна щільність суми двох імпульсів буде мати вид  
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Амплітудно-частотний спектр комплексного сигналу буде мати максимуми на частотах 
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Трансформований у ланцюг живлення тестовий вплив і диференційований перехідними 

ланцюгами інтегральних схем, являється одиночним сигналом, спектр якого описується 
виразом 
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Таким чином, вираз (2) представляє собою діагностичну модель цифрового пристрою для 

спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення. 
Також в спектрі комплексного сигналу також будуть присутні власні шуми інтегральних 

схем. До них належать теплові, дробові й низькочастотні. 
Спектральна щільність потужності теплового й дробового шумів не залежить від частоти, 

тому ці два види шумів відносяться до шумів з білим спектром. Вони мають рівномірно 
розподілений по всіх частотах спектр і відносяться до так званому "білого" шуму, щільність 
якого за своїм значенням порівнянна з імпульсами струму переключення ІС із одного стану в 
інший. 

Спектральна щільність потужності низькочастотного шуму пропорційна γ1 f , де γ  - 

коефіцієнт, що характеризує вид спектра. Вона займає дуже вузький (до десятків кілогерців) 
діапазон частот, і її фільтрація не внесе істотних спотворень у спектр імпульсів струму 
енергодинамічного процесу. 

Диференційований імпульс впливу, що трансформований у шину живлення, має 
максимальне значення модуля спектральної щільності на порядок менше, ніж імпульси 
струму енергодинамічних перехідних процесів. 

Тому наявність у спектрі імпульсів струму енергодинамічних перехідних процесів в 
шині живлення явно виражених максимумів і мінімумів є діагностичною інформацією про 
кількість виділених імпульсів. Таким чином між спектром імпульсів струму 
енергодинамічних перехідних процесів, з одного боку, і спектрами імпульсів переключення, 
імпульсу впливу, що трансформований в шину живлення, і шумами, з іншого боку, є істотні 
відмінності. Ці відмінності дозволяють виділяти імпульси струму енергодинамічних 
перехідних процесів. 

Проведений аналіз спектрів сигналів, що виникають у шині живлення при перемиканнях 
інтегральних схем цифрових пристроїв, показав, що спектри являються достовірними 
джерелами діагностичної інформації. Використовуючи принципи одночасного аналізу, 
технічно можливо реалізувати пристрій для визначення працездатності цифрових пристроїв 
на основі спектрального аналізу сигналів. 

Експериментальні дослідження, що проведені з різними типами інтегральних схем, 
підтверджують правильність теоретичного висновку про можливість виділення спектра 
імпульсів струму енергодинамічного процесу й використання його для визначення 
працездатності цифрових пристроїв.  

 
Висновки 
Таким чином, в статті вирішено важливе актуальне наукове завдання розробки 

діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального методу на основі 
енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення з метою забезпечення заданого 
коефіцієнта готовності РЕТ при обмежених затратах на експлуатацію. 

Спектральний метод можна взяти за основу для побудови ієрархічних, універсальних, 
автоматизованих систем технічного діагностування цифрових пристроїв, що дозволить 
проводити діагностування, при відносно невеликих економічних затратах з заданими 
показниками надійності.  
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Сутність спектрального методу діагностування цифрових пристроїв полягає в тому, що 
при періодичному переключенні логічних елементів у шині живлення виникають періодичні 
пачки енергодинамічних перехідних процесів, форма яких і число залежать від типу 
інтегральної схеми й способу включення. Маючи дискретний спектр, вони можуть бути 
представлені у вигляді сукупності гармонійних складових, що відрізняються частотою, 
початковою фазою й амплітудою.  

Експериментально доведено, що спектр енергодинамічних перехідних процесів має 
істотні відмінності від спектру сигналів, що входять до комплексного сигналу в шині 
живлення цифрових пристроїв. Тому дану інформацію можна використовувати в якості 
діагностичної. 

Перевага такого підходу до процесу діагностування над існуючими полягає в 
наступному: виключено необхідність використання великої кількості контрольних точок для 
визначення несправних цифрових пристроїв; спрощено обробку діагностичної інформації; 
зменшено час діагностування цифрових пристроїв.  
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Сайко В.Г., д.т.н.; Казіміренко В.Я., к.т.н;  

Грищенко Л. М., здобувач; Кравченко В.І., аспірант 

 
СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ СИТУАЦІЙНО-АДАПТИВНОЇ  

ДІАГНОСТИКИ ЗАВАДОНАСИЧЕНОСТІ СИСТЕМИ  

ШИРОКОСМУГОВОГО БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Saiko V.H., Kazimirenko V.Ya., Hryshchenko L.M., Kravchenko V.I. Stochastic model of 

situational and adaptive diagnostic of interference saturation for broadband wireless system. 

Continuous market growth of systems and networks of broadband and wireless communications is 

conditioned   by the increasing number of functions of Communications Operator. The traditional model 

of access to radio resource of mobile network is based on conventional positioning of subscribers in the 

network at the time of connection to the strongest radio component.  In this system there is not   forecast 

of load distribution created by subscribers. Operator network is working around the clock in mode of full 

performance of inclusion emitters and receivers in anticipation of anomalous phenomena as drastic 

changes in the concentration of subscribers served inside cells. This simultaneously results in a complex 

electromagnetic environment. The paper presents the developed new model of situational and adaptive 

diagnostic that allows to predict the distribution of the signal / noise ratio in the working zone of the base 

station and therefore to increase the information capacity of the broadband mobile system and efficiency 

of its operation. 

Keywords: situational and adaptive diagnostic, signal and time situations, interference 

saturation,hidden Markov model (HMM) 

 

Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Грищенко Л.М., Кравченко В.І. Стохастична модель 

ситуаційно-адаптивної діагностики завадонасиченості системи широкосмугового 

бездротового зв’язку. У статті розглянуто розроблену модель ситуаційно-адаптивної діагностики 

сигнально-завадового стану частотних радіоканалівмережі широкосмугового мобільного зв’язку. 

На її основі досліджено алгоритм розпізнавання сигнально-часових ситуацій в системі 

широкосмугового бездротового стільникового зв’язку, що дозволяє проводити ідентифікацію 

вище зазначених ситуацій в умовах невизначеності позиціонування координат мобільних 

абонентів. 

Ключовіслова: ситуаційно-адаптивна діагностика, сигнально-часові ситуації, завадо 

насиченість, прихована марківська модель (ПММ) 

 

Сайко В.Г., Казимиренко В.Я., Грищенко Л.М., Кравченко В.И. Стохастическая модель 

ситуативно-адаптивной диагностики помехонасыщенности системы широкополосной 

беспроводной связи. В статье рассмотрена разработанная модель ситуационно-адаптивной 

диагностики сигнально-помехового состояния частотных радиоканалов сети широкополосной 

мобильной связи. На ее основе исследован алгоритм распознавания сигнально-временных 

ситуаций в системе широкополосной беспроводной сотовой связи, позволяющий проводить 

идентификацию вышеуказанных ситуаций в условиях неопределенности позиционирования 

координат мобильных абонентов. 

Ключевые слова: ситуационно-адаптивная диагностика, сигнально-временные ситуации, 

помехонасыщенность, скрытая марковская модель (СММ) 

 

Вступ 

Постановка задачі. Постійне зростання ринку систем і мереж широкосмугового 

бездротового зв’язку обумовлено зростаючою кількістю функцій телекомунікаційного 

оператора зв’язку. З’являються додатки для бездротових інтелектуальних пристроїв, що 

вимагають більшої зони покриття, стійкого приймання, більш високих швидкостей 

передавання даних і повної відсутності блокувань і відмов в обслуговуванні. Тому основний 

акцент робиться не на перебудову фізичної частини мережі оператора зв’язку, а на логічні 

компоненти: моделі ефективності управління, системи розподілу частотно-часових і 

канальних ресурсів мережі, впровадження диференційованого доступу. 

© Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Грищенко Л. М., Кравченко В.І., 2017 
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У широкосмугових системах радіозв’язку доступ до каналів передавання організовується 

за запитом, що передається передавальною стороною в службовому повідомленні. Тому між 

станціями, що мають намір отримати канал на передавання, виникає змагання в отриманні 

часу на передавання. Базова станція (БС), щоб уникнути колізій, встановлює розклад 

можливих передач. Тривалість інтервалу, протягом якого можливе передавання, залежить від 

розміру індивідуальної потреби в кількості переданих даних в тому чи іншому вигляді 

потоку послуг. БС на основі заявок буде формувати розподіл наявних частотних смуг 

відповідно  до затребуваних розмірів байтів на передавання і складатиме розклад на 

черговість доступу до передавання для обслуговуваних мобільних станцій. 

Традиційна модель доступу до радіоресурсу мережі рухомого зв’язку основана на 

умовному позиціонуванні абонента в мережі в момент підключення за найбільш «сильною» 

компонентою радіовипромінювання. Тому в такій системі зв’язку відсутній прогноз 

розподілу сигнального навантаження, створюваного абонентами. Мережа оператора працює 

цілодобово в режимі повної потужності включення випромінювачів і приймачів в очікуванні 

аномального явища у вигляді різкої зміни концентрації абонентів всередині стільника, що 

обслуговується. Це одночасно призводить до складної електромагнітної обстановки. 

Запропонована модель ситуаційно-адаптивної діагностики стану частотних 

радіоканалів дозволяє прогнозувати розподіл рівнів сигнал/шум в робочій смузі роботи БС і 

відповідно підвищувати інформаційну ємність системи широкосмугового мобільного зв’язку 

та ефективність її експлуатації. 

 

1. Модель ситуаційно-адаптивної діагностики завадонасиченості вікон прозорості 

мережі терагерцового діапазону 

Нижчерозглянуто ймовірно-часову модель, що описує характеристики стійкості 

приймання дискретної інформації, не враховує вид сигналу і алгоритм роботи вирішальних 

схем приймального пристрою з його обробки. Завдання полягає в тому, щоб на основі 

випробування даної моделі отримувати можливість розробити раціональні правила 

оптимізації радіоканалу (оптимального управління параметрами передачі), а не конкретних 

цифрових пристроїв радіоапаратури. Ймовірно, що така можливість буде забезпечуватися за 

рахунок багатопараметричного оцінювання ефекту впливу на прийнятий сигнал завад на 

вході радіоприймального пристрою в умовах реально існуючої статистичної нерівномірності 

енергетичних характеристик сигналів і завад в робочих інтервалах часу і ділянках частотного 

діапазону.  

Ймовірно, що відповідно до зазначеної постановки питання оцінювання якості 

радіоприймання буде поширюватися на аналіз не завадостійкості приймання дискретної 

інформації, а свого роду завадо насиченості приймання. Ці два поняття відрізняються тим, 

що завадостійкість в обов’язковому порядку передбачає врахування конкретних 

можливостей радіоапаратури з демодуляції і декодування прийнятих повідомлень і у зв’язку 

з цим здійснення аналізу на виході пристроїв перетворення та обробки дискретної 

інформації.  

Під завадонасиченістю будемо розуміти виключно наявність у смузі приймання деяких 

радіозасобів мультиплікативних змін енергетичних і дисперсійних характерних 

характеристик сигналу, які проявляються на вході радіоприймача, і безпосередній вплив 

останніх на приймальну інформацію [1,2].  

З вище переліченого видно, що в основі забезпечення ситуаційно-адаптивної діагностики 

повинна лежати ситуаційна модель оцінювання зміни завадонасиченості в зоні розгортання 

мережі стільникового зв’язку.  

На наш погляд, процеси в системі мобільного радіозв’язку зручно подати на основі 

просторової моделі динаміки змін завадонасиченості, яку можна оцінити за допомогою 

географічних і демографічних областей обслуговування, з урахуванням таких (зазначених 
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раніше) факторів, як використання земель, щільності і доходів на душу населення, з 

тимчасовою і сезонною поведінкою (переміщенням) користувачів (абонентів), які вимагають 

надання різноманітних послуг зв’язку. За основу стохастичної моделі просторового 

розподілу величин рівня відносин сигнал/шум взято дискретизацію сумарної 

завадонасиченості окремої точки, так звані частотні вузли попиту. Однак, базуючись на 

даній моделі просторового розподілу завадонасиченості, слід уточнити поняття частотного 

вузла попиту. Надалі під частотним вузлом попиту будемо розуміти деякий район (зону) з 

більш-менш стаціонарним характером параметрів завадонасиченості. Тобто, поняття точки 

частотного вузла попиту замінюємо поняттям району частотного вузла попиту, тому що 

поняття частотної точки попиту вельми умовне і не завжди відображає реальні процеси, що 

проходять в системі мобільного зв’язку. 

В якості математичної моделі завадонасиченості системи мобільного зв’язку зручно 

взяти систему масового обслуговування і описати її за допомогою математичної моделі, 

основаної на так званих прихованих марківських послідовностях (моделях) (ПММ) [3]. 

Математична модель ПММ дозволяє більш точно описати особливості стохастичного 

характеру зміни інтенсивності завадонасиченості просторової моделі, що оперує категорією 

частотних вузлів попиту. Підкреслимо, що використання ПММ для ситуаційно-адаптивної 

діагностики системи мобільного радіозв’язку базується на наступних припущеннях: 

1. Територія, що обслуговується системою мобільного стільникового радіозв’язку, 

розбивається на низку сегментів (станів), всередині яких параметри завадонасиченості 

кожного типу на порівняно невеликому інтервалі спостереження розглядаються як 

стаціонарні (або квазістаціонарні). При цьому перехід між станами можна розглядати 

практично як миттєвий. Центр (або умовний центр) сегмента з точки зору просторової 

моделі завадонасиченості будемо розглядати в якості частотного вузла попиту. 

2. Можна говорити про наближені (неточні) знання географічних координат місця 

розташування частотних вузлів попиту на топографічній карті, але при цьому відомими 

можуть бути координати меж частотних вузлів попиту. Географічні координати частотних 

вузлів попиту можуть змінюватися через переміщення мобільних абонентів, рівень 

урбанізації сегмента, що обслуговується, тощо. 

Розглянемо більш докладно опис стохастичної моделі ситуаційно-адаптивної 

діагностики завадонасиченості системи широкосмугового мобільного радіозв’язку на основі 

ПММ. 

Нехай деяку територію (місцевість), що обслуговується мережею мобільного зв’язку, 

можна розбити на підтериторії (області)
1 2, ,..., NS S S , що не перетинаються, які можна 

розглядати як частотні вузли попиту. При цьому кожен частотний вузол попиту  1,kS k N

характеризується випадковим потоком даних про рівень сигнал/завада, що надходять від 

абонента, який носить яскраво виражений стаціонарний характер для деяких проміжків часу. 

Стаціонарний потік даних реєструється на приймальному пристрої базової платформи 

(ППБП) мережі мобільного зв’язку. Слід підкреслити, що послідовність даних, яка 

реєструється в ППБП, не завжди містить вичерпну (точну) інформацію про 

місцезнаходження частотних вузлів попиту. Іншими словами, послідовність частотних вузлів 

попиту, звідки надходять дані, або невідома, або відома лише частково (не в повному обсязі). 

Далі, відповідно з термінологією ПММ
1 2, ,..., NS S S  будемо називати також станами моделі, 

які позначимо через  1,..., NS S S  - множину станів моделі ( N  - число станів моделі -

частотних вузлів попиту). Слід зазначити, що в кожен дискретний момент часу 
it

спостереження за системою дані можуть надходити з будь-якого (довільного) частотного 

вузла попиту
kS , переходячи при цьому з одного стану до іншого, або залишаючись в цьому 

стані. Стан моделі в кожен момент часу
it  позначимо через 

tq  (тобто 
tq - дані з частотного 
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вузла попиту 
kS в момент часу

it ). З математичної точки зору повинен бути відомим розподіл 

ймовірностей вибору початкового стану  i  , тобто  i i iP q S   - ймовірність того, що 

в початковий момент
1t t , будуть надходити дані з вузла

iS ; і відома ймовірність переходу 

kla зі стану 
kS в стан

lS  - умовна ймовірність  1kl t l t ka P q S q S   . Перехідна ймовірність

kla  повинна задовольняти стандартним статистичним умовам, тобто 

0kla  , , 1,k l N , 
1

1
N

kl

k

a


 , 1,l N . 

 

Позначимо у вигляді  klA a матрицю перехідних ймовірностей, що має розмірність

N N . 

Далі введемо до розгляду множину  надаваних даних про значення величин відношення 

сигнал/шум  1,..., MV   , де параметр 
m позначає m -дані, які можуть бути «прив’язані» до 

адреси (номеру) вхідних даних; M - число надаваних даних. Множину V в ПММ ще 

називають множиною спостережуваних об’єктів. 

Нехай в процесі спостереження за територією, що обслуговується протягом деякого 

часу, має місце послідовність вхідних даних діагностики сигнально-часового стану 

частотного радіоканалу  1,..., nO o o , де 
no - деякий об’єкт (тобто 

no - вхідні дані 

діагностики частотного радіоканалу
m ); N - довжина послідовності об’єктів, що 

спостерігаються. З математичної точки зору відома умовна ймовірність

   l t m t lb m P o q S    того, що в стані 
lS спостерігалися 

m дані абонента. Умовна 

ймовірність  lb m  повинна задовольняти умовам: 

  0lb m  , 1,l N , 1,m M , и  
1

1
M

l

m

b m


 , 1,l N . 

 

Сукупність усіх умовних ймовірностей  lb m утворює матрицю ймовірностей B появи 

m -го об’єкта при реалізації l -го стану, що має розмірність N M . 

Відповідно до [3] прихованою Марківською моделлю  називається тріада параметрів - 

матриць, тобто , ,A B  ,тобто,  , ,A B  . 

Проілюструємо роботу моделі. Припустимо, що на першому кроці
1t t  надходять дані з 

області
1S . Іншими словами, відповідно до розподілу  , вибирається об’єкт

1 2o   з 

ймовірністю    1 1 2 1 12b P o q S   . На другому кроці
2t t , надходять дані з області

3S . 

Іншими словами, модель переходить в стан
2 3q S  з ймовірністю  13 2 3 1 1a P q S q S   , в 

якому вибирається об’єкт
2 1o   з ймовірністю    3 1 1 2 31b P o q S   . Виконавши, 

наприклад, 10T   кроків описаного процесу, можна побудувати послідовності

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, , , , , , , , ,O o o o o o o o o o o  і  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, , , , , , , , ,S q q q q q q q q q q , які для даного 

прикладу можуть приймати наступний вигляд: 

 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1, , , , , , , , ,O            і  1 3 3 4 2 1 2 3 4 2, , , , , , , , ,S S S S S S S S S S S . 

 

Відсутність інформації про стан системи пояснює назву - «прихована» модель Маркова, 

тобто, послідовність станів є як би «прихованою» від ППБП рухомого зв’язку. По суті, ПММ 

описує поведінку системи у вигляді «чорного ящика», про стан якої можна судити після 
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виконання деякого спостереження O і наявності апріорних відомостей – ймовірностей

, , .A B   

Зробимо ще низку важливих зауважень з приводу розробленої моделі. Поточні процеси в 

системі мобільного зв’язку не є стаціонарними, тобто в загальному випадку параметри 

моделі , ,A B  залежать від часу. Однак, в системах мобільного зв’язку можна виділити низку 

характерних ситуацій в поведінці цих систем. При цьому можна говорити також про те, що в 

часі в цілому ці ситуації мають випадковий характер, що призводить до утруднення процесу 

управління системою мобільного зв’язку. Тому характер зміни процесів в системі мобільного 

зв’язку можна описати за допомогою деякої сукупності імовірнісних моделей ПММ. Іншими 

словами, необхідно ввести до розгляду множину моделей ПММ  1,..., r   , де 
i - модель 

передавання даних діагностики сигнально-часового стану частотного радіоканалу, що 

враховує конкретну ситуацію в системі зв’язку. Таким чином, розроблена стохастична 

модель ситуаційно-адаптивної діагностики включає послідовність спостережень O  і апріорні 

відомості про функціонування системи мобільного зв’язку в часі. 

 

2. Алгоритм ідентифікації сигнально-часової ситуації в системах мобільного зв’язку 

Підрахунок поточної завадонасиченостів мережі можна проводити в поточному 

(реальному) масштабі часу на основі вхідних даних діагностики сигнально-часового стану 

частотного радіоканалу. Для визначення величини поточного сигнально-завадового оточення 

достатньо знати послідовність спостережень  1,..., ТO o o  і множину ситуаційних моделей

 1,...,    . Однак, складність обчислення прогнозованої завадонасиченості системи 

обумовлюється, по-перше, невизначеністю вибору моделі ПММ, тому що вона описує безліч 

ситуацій, що протікають в системі процесів, по-друге, обмеженим числом спостережень

 1,..., ТO o o  за умови неповної інформації про місцезнаходження абонентів 

(невизначеності станів). Іншими словами, при заздалегідь відомому векторі O , елементи 

вектора Q невідомі, або відомі лише частково. Отже, важливим початковим етапом 

управління системою мобільного зв’язку є розробка алгоритму ідентифікації ситуації і вибір 

моделі ПММ, яка найбільш адекватно описує процеси, що протікають в системі. 

Так як процеси, що протікають в системі мобільного зв’язку (в тому числі і час 

виникнення тієї чи іншої ситуації), носять випадковий характер, введемо до розгляду 

метрику  jP O  - ймовірність того, що для заданої моделі  1,j j  має місце 

послідовність об’єктів  1,..., ТO o o , що спостерігається. Будемо також вважати, що ситуації 

в системі є «дискретними» між собою, тобто моменти часу їх появи не перетинаються. 

Також «дискретність» говорить про відсутність «накладення» і «плавного» переходу 

ситуацій від однієї до іншої. Звідси неважко побачити, що алгоритм ідентифікації сигнально-

часової ситуації в системі мобільного зв’язку може полягати у визначенні максимальної 

величини умовної ймовірності  jP O  . Інакше кажучи, номер поточної сигнально-часової 

ситуації j в системі мобільного зв’язку можна визначити за формулою 

  arg max

1

jj P O

j r



 
        (1) 

 

Тоді математична задача розпізнання сигнально-часової ситуації полягає в наступному: 

на основі відомої послідовності спостережень  1,..., ТO o o  і множини ситуаційних моделей

 1,...,     необхідно розробити алгоритм визначення номера j  поточної сигнально-
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часової ситуації в системі мобільного зв’язку за максимумом апостеріорної ймовірності 

 jP O  згідно з формулою (1). 

Алгоритм обчислення ймовірності  jP O   можна вирішити, використовуючи формулу 

повної ймовірності [4]. Найбільш простий (з точки зору елементарної теорії ймовірності) 

спосіб обчислення  jP O  - це перерахування всіх послідовностей станів заданої довжини

.Т Так для будь-якої фіксованої послідовності станів  1 2, ,..., TQ q q q  (кожен стан
iq  

послідовності може приймати одне із
kS  значень, де 1,k N ) ймовірність її появи для моделі 

j дорівнює: 

 
1 1 2 2 3 1T Tj q q q q q q qP Q a a a 


 ,      (2) 

 

де
1q  - ймовірність стану системи в початковий момент спостережень;  

1i iq q
- перехідна ймовірність зі стану в стан. 

Ймовірність появи заданої послідовності спостережень  1,..., TO o o  для фіксованої 

послідовності станів  1 2, ,..., TQ q q q дорівнює 

       
1 21 2,

Tj q q q TP O Q b o b o b o       (3) 

 

де  
iq ib o - ймовірність того, що в стані 

1q спостерігалось передавання даних абонента 

діагностики стану частотного радіоканалу
1o . Оскільки для марківських моделей виникнення 

деякої конкретної послідовності станів і поява послідовності спостережень є незалежними 

подіями, то шукана ймовірність  jP O  буде обчислюватися за формулою 

           
1 1 1 2 2 2 3 11 2,

T T Tj q q q q q q q q q q T

Q Q

P O P O Q j P Q j b o a b o a a b o   


    ,  (4) 

 

де знакQ  означає, що підсумовування проводиться за всіма обчислювальними комбінаціями 

послідовності станів спостереження. З виразу (4) видно, що для самого найгіршого випадку, 

коли невідомі всі стани в послідовності спостереження  1 2, ,..., TQ q q q , при прямому 

підрахунку  jP O  потрібно виконати 2T множень для кожної TN послідовності станів

 1 2, ,..., TQ q q q , разом 2 TTN множень. Відзначимо, що навіть для невеликих чисел 10N 

(число станів) і 5T  (довжина послідовності) число множень складає близько 610 . Ясно, що 

для практичної реалізації алгоритму ідентифікації сигнально-часової ситуації в ППБП 

мобільного зв’язку потрібні більш ефективні алгоритми. Такі швидкодіючі алгоритми 

існують і називаються алгоритмами прямого і зворотного ходу [5]. 

 

Висновки 

Таким чином,  розроблено інноваційну модель ситуаційно-адаптивної діагностики, яка 

дозволяє прогнозувати розподіл сигнал/шум в робочій смузі роботи базової станції і 

відповідно підвищити інформаційну ємність системи широкосмугового мобільного зв’язку 

та ефективність її експлуатації. 
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УДК 621.391.3 
 

В’юннік О.В., к.т.н.; Макаренко А.О., к.т.н.; Зіненко Ю.М., здобувач 

 

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 
Viunnik O.V., Makarenko A.O., Zinenko Yu.M. Tasks and methods of determining the 

parameters of objects management of telecommunication networks. 

We consider the problem and methods for determining the parameters of objects management of 

telecommunication networks. Determined that in modern science and technology, as well as in 

telecommunications in particular are widely used mathematical models of processes under study. The basic 

problem of determining the parameters of facilities management, including in particular is the task of the 

operator stochastic object that describes the relations hip between random input and output variables. This 

full common carrier, for example, multivariate conditional probability density of the vector output when 

monitoring the input vector. However, the definition of conditional distribution laws require sophisticated 

experiment and large volume calculations. Therefore, solving practical problems using conventional torque 

characteristics: conditional mathematical expectations and correlation functions. On this basis, determine 

the best deterministic operator in terms of statistical criteria adopted approximating operator system is 

determined. It is shown that many features with parametric parameters defining managed object has a 

method of least squares using the theory of sensitivity and studied this method. This method can be applied 

to objects that based on prior information known structure equations describing their behavior and nominal 

values. 

Keywords: telecommunication networks, facility management, mathematical models, statistical 

identification, operator 

 

В’юннік О.В., Макаренко А.О., Зіненко Ю.М. Завдання і методи визначення параметрів 

об’єктів управління телекомунікаційних мереж. 

В роботі розглянуто завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління 

телекомунікаційних мереж. Визначено, що у сучасній науці і техніці, а також в галузі 

телекомунікацій зокрема широко застосовуються математичні моделі досліджуваних процесів. 

Досліджено основні завдання визначення параметрів об’єктів управління, серед яких зокрема є 

завдання знаходження відповідного оператора стохастичного об’єкту, що характеризує зв’язок між 

випадковими вхідною і вихідною змінними. Показано, що  широкими можливостями при 

параметричному визначенні параметрів об’єктів управління  володіє метод найменших квадратів з 

використанням теорії чутливості та досліджено цей метод. 

Ключові слова: телекомунікаційні мережі, об’єкт управління, математичні моделі, 

статистична ідентифікація, оператор  

 
Вьюнник А.В., Макаренко А.А., Зиненко Ю.М. Задачи и методы определения 

параметров объектов управления телекоммуникационных сетей. 

В работе рассмотрены задачи и методы определения параметров объектов управления 

телекоммуникационных сетей. Определено, что в современной науке и технике, а также в области 

телекоммуникаций в частности широко применяются математические модели изучаемых 

процессов. Исследованы основные задачи определения параметров объектов управления, среди 

которых в частности является задача нахождения соответствующего оператора стохастического 

объекта который характеризует связь между случайными входной и выходной переменными. 

Показано, что широкими возможностями при параметрическом определении параметров объектов 

управления обладает метод наименьших квадратов с использованием теории чувствительности и 

исследован этот метод. 

Ключевые слова: телекоммуникационные сети, объект управления, математические модели, 

статистическая идентификация, оператор 

 

Вступ 

Метою управління телекомунікаціями взагалі та автоматизації управління зокрема є 

забезпечення оптимального функціонування мереж телекомунікаціями відповідно до їх 

призначення, при якому телекомунікації виконують необхідні завдання при мінімумі 

матеріальних, фінансових, фізичних, інтелектуальних витрат [1 - 3]. 

  © В’юннік О.В., Макаренко А.О., Зіненко Ю.М., 2017 
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У сучасній науці і техніці, а також в галузі телекомунікацій зокрема широко 

застосовуються математичні моделі досліджуваних процесів. При побудові цих математичних 

моделей необхідна ідеалізація, спрощення реальних фізичних явищ, властивих 

телекомунікаційному обладнання та системам на їх основі.  

При цьому одна і та ж система може бути описана різними моделями в залежності від 

поставленого завдання дослідження і рівня ідеалізації. Для всіх телекомунікаційних систем є 

характерним перебіг фізичних та програмних явищ і процесів управління в часі. Такі системи 

є динамічними. Окремим випадком динамічних систем є телекомунікаційні системи, які 

мають зворотні зв’язки, що забезпечує достатність протікання процесів управління. 

В теорії систем управління телекомунікаціями динамічна система розглядається з 

інформаційної точки зору, тобто з точки зору перетворення та оцінки сигналів або величин, які 

характеризують процес управління та мету управління. Вибір моделі системи передбачає, що 

її властивості строго математично описані. При цьому динаміка одних пристроїв 

характеризується лінійними диференційними, різницевими і інтегральними рівняннями або 

лінійними функціональними залежностями, а динаміка інших - нелінійними рівняннями і 

функціональними залежностями. 

Методи дослідження систем управління, що використовують цей спосіб опису їх 

поведінки, прийнято називати методами простору станів. Більш повний виклад даних методів 

викладено в працях по сучасній теорії управління вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як 

Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Афанасьєв В.В., Лазарєв В.Г., Непман В.І., Нетес В.А., Романов 

А.І., Михайлов В.Ф., Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., Архіпов Н.І., Волкова В.Н., Захарченко Н.В., 

Красовський А.А., Фельдбаум А.А., Новосьолов А.І. та інших. 
Мета даної статті полягає в висвітленні досліджень завдань і методів визначення 

параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж. 

 

1. Завдання визначення параметрів об’єктів управління 
При вирішенні завдань синтезу автоматичного управління необхідно мати інформаційну 

математичну модель об’єкту. Під математичною моделлю об’єкту розуміється оператор або 

система рівнянь, що характеризують його поведінку і виражають усі його інформаційні 

властивості. Математичний опис об’єкту для побудови інформаційної моделі може бути 

здійснений на основі теоретичних досліджень, логічного аналізу, на основі вивчення вхідних і 

вихідних сигналів. Побудова символічної (математичною) моделі об’єкту на підставі аналізу 

його вхідних і вихідних сигналів є визначенням об’єкту. У простих випадках визначення може 

бути здійснена на основі детермінованого вхідного сигналу. Проте практично частіше виникає 

завдання визначення об’єкту в процесі його нормальної експлуатації, тобто при дії випадкових 

вхідних сигналів. Крім того, наявність випадкових перешкод, діючих на об’єкт і на вимірника, 

призводить до випадкових вихідних сигналів. Тому завдання визначення має бути 

сформульоване як статистичне [1 - 3], таким чином потрібно побудувати математичну модель 

об’єкту при спостереженні за вхідним і вихідним сигналами. При статистичному визначенні 

оператор об’єкту, його рівняння або динамічні характеристики визначаються на основі 

імовірнісних методів обробки сигналів і отриманні імовірнісних оцінок. 
Завдання статистичного визначення різноманітні і представляють великий практичний 

інтерес, а методи їх рішення сильно прогресують завдяки розвитку імовірнісних алгоритмів 
обробки спостережень і теорії статистично оптимального рішення. Одним із загальних 
завдань визначення є завдання визначення відповідного оператора стохастичного об’єкту, що 
характеризує зв’язок між випадковими вхідною і вихідною змінними. Таким повним 
загальним оператором є, наприклад, багатовимірна умовна щільність вірогідності векторного 
вихідного сигналу при спостереженні вектору вхідного сигналу. Проте визначення умовних 
законів розподілу вимагає складного експерименту і великого об’єму обчислень. Тому при 
рішенні практичних завдань використовують умовні моментні характеристики: умовні 
математичні очікування і кореляційні функції [3]. На їх основі визначають детермінований 
оператор якнайкраще в сенсі прийнятого статистичного критерію апроксимуючий оператор 
системи, що визначається.  
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2. Метод визначення параметрів об’єктів управління  

Широкими можливостями при параметричному визначенні параметрів об’єктів 

управління  володіє метод найменших квадратів з використанням теорії чутливості [1 - 3]. Цей 

метод може бути застосований до об’єктів, для яких на підставі апріорної інформації відома 

структура рівнянь, що описує їх поведінку, і номінальні значення параметрів. Нехай такі 

рівняння задані в нормальній формі в фазовому просторі станів: 

0f ( ,t ,A,X ), (t ) 0    ,      (1) 

 

де Φ - вектор стану; А - вектор параметрів, що визначаються при номінальних постійних 

значеннях А*; X - вектор випадкових збурень, що діють на об’єкт; f - нелінійна векторна 

n-мірна функція. Завдання полягає у визначенні відхилень фактичних параметрів 
i i ia A A   

від їх номінальних значень при спостереженні однієї або декількох координат об’єкту. 

Вважаючи відхилення параметрів ia  від номінальних значень не великим, уявімо 

наближено рішення для і-ї вихідної координати у вигляді 

1

,i i is s

s

a



           (2) 

 

де 
is  - функція чутливості фазової координати i   згідно параметру sA ,  зірочка * означає, 

що похідні або змінні обчислюються при номінальних значеннях параметрів. Змінні  i t  

визначаються з рівнянь (1) при номінальних значеннях параметрів: 

   0 0* * * *f ,t,A ,X , t          (3) 

 

а функції чутливості, за визначенням [1, 3], знаходяться з рівнянь 
* *

0

1

, ( ) 0i i
is ps is

p p s

f f
t

A
  



    
         
     (4) 

 

Припустимо, що для визначеного об’єкта управління отримані моделі (3) і (4) і проводять 

виміри однієї фазової координати  i t
  в момент часу t . Позначимо реалізації вимірювань 

через 
   i t


  1, ,q,   1, ,N   де q - число моментів часу, обраних для вимірювання, N 

- число вимірювань в кожній фіксованій точці ,t необхідних через стохастичний характер 

завдання при дії на об’єкт збурень X(t). Шляхом спільного багаторазового інтегрування 

рівнянь (3) і (4) обчислюємо величини 
   i t


  і 
   is t


  в моменти часу t . 

Якби вимірювання величин 
   i t


  були точними, то з рівнянь (2) при q = m можна було 

б визначити значення параметрів sa  для кожної реалізації випадкового процесу. Потім 

статистичною обробкою по статистичній вибірці можна було б визначити ймовірні оцінки цих 

параметрів. Однак вимірювання відбуваються з помилками, тому рівняння (2) після 

підстановки в них величин 
   i t


  виявляються несумісними і число їх може бути більше m. 

Можна вважати помилки вимірювання гаусовими. У такій ситуації доцільно для визначення 

оцінок параметрів sa застосувати метод найменших квадратів. Для цього складемо 

квадратичну форму виду [3] 
2

(v) *(v) (v)

1 1 1

1
( ) ( ) ( ) ,

qN m

a i a i a is a s

v a s

p t t t a
N

 
  

  
        

     (5) 

 

де ap  - вагові коефіцієнти, які при нормальному законі розподілу і в припущенні незалежності 
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помилок вимірювань в моменти часу t  рівні зворотним значенням дисперсій вимірювань: 

1
2 ( ) .a i ap t



     

 

Зокрема, їх можна прийняти рівними між собою для будь-якого моменту часу. 

Відповідно до методу найменших квадратів [2, 3] оцінки параметрів sa  вибираються з 

умови мінімуму квадратичної форми   (5). Необхідна умова мінімуму функції   призводить 

до системи рівнянь 
2

(v) *(v) (v) (v)

1 1 1

2
( ) ( ) ( ) ( ) 0.

qN m

a i a i a is a s ik a

v a sk

p t t t a t
a N


 

  

   
         

    (6) 

 

Число рівнянь (6) дорівнює числу невідомих. Оскільки на підставі (5) функція   є 

невід’ємним квадратним многочленом щодо sa , мінімум цієї функції завжди існує. Але так як 

значення sa , відповідні мінімуму, обов’язково задовольняють рівнянням (6), то система ця 

завжди є спільною, тобто має рішення. 

Перепишемо рівняння (6) у вигляді 

(v) (v) (v) *(v) (v)

1 1 1 1 1

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

q qm N N

a is a ik a s a i a i a ik a

s a v a v

p t t a p t t t
N N

  
    


     


     (7) 

 

Як видно з рівнянь (7), оцінки, одержувані методом найменших квадратів, є лінійними 

функціями результатів спостережень. Як відомо [1, 3], ці оцінки є також незміщеними і мають 

найменшу дисперсію серед всіх лінійних незміщених оцінок. 

Так як розглянутий визначений об’єкт піддається дії випадкових збурень, то необхідно в 

кожній точці t виконувати N вимірювань, число яких визначається заданою точністю 

статистичної обробки. Для зменшення впливу помилок вимірювань слід збільшувати число 

моментів часу ,t в які проводяться вимірювання. Система рівнянь (7) може мати 

неоднозначні рішення в тому випадку, якщо число спостережень q m, де m - число 

параметрів. У разі q = m система (7) має єдине нульове рішення. 

Викладений спосіб визначення параметрів динамічних нелінійних об’єктів можна 

застосувати і в тих випадках, якщо визначаються параметри є нестаціонарними. У цих 

випадках систему (1) зі змінними параметрами слід замінити на інтервалі часу  1 2t ,t  

системою рівнянь з кусочно- постійними коефіцієнтами і на цьому інтервалі застосувати всю 

викладену процедуру визначення. Інтервал  1 2t ,t є кроком визначення, на якому можна 

застосувати метод, викладений у цій статті. 

 

Висновки 

В роботі розглянуто завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління 

телекомунікаційних мереж. Визначено, що у сучасній науці і техніці, а також в галузі 

телекомунікацій зокрема широко застосовуються математичні моделі досліджуваних 

процесів. Досліджено основні завдання визначення параметрів об’єктів управління, серед 

яких зокрема є завдання знаходження відповідного оператора стохастичного об’єкту, що 

характеризує зв’язок між випадковими вхідною і вихідною змінними. Показано, що  

широкими можливостями при параметричному визначенні параметрів об’єктів управління  

володіє метод найменших квадратів з використанням теорії чутливості та досліджено цей 

метод. 
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УДК 629.039: 351.749 
 

Гончаренко Ю.Ю., д.т.н.;  Касаткина Н.В., к.т.н.; 

Камышенцев Г.В.,              Лазаренко С.В., к.т.н.
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА КАК 

СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Goncharenko Yu.Yu., Kasatkina N.V., Kamyshentsev G.V., Lazarenko S.V. The main 

approaches to evaluating the effectiveness of emergency management of a terrorist nature, as part 
of the risk management process. 

The analysis of the origin of the concept of risk and the existing systems of its classification is made 
in this work, and it was revealed that in modern management systems this concept is used to evaluate 
potentially dangerous phenomena or as a model of a real phenomenon constructed with the help of certain 
mathematical tools. The mathematical estimation of risk from the point of view of probability theory and 
from positions of the theory of fuzzy sets is considered. It is shown that in the description of risks, a 
function that depends on an infinitely large number of parameters is reduced to the form of the 
distribution function of one variable using such numerical characteristics of a positive random variable as 
mathematical expectation, median, quantile, etc. It is proposed as the main criterion for assessing the 
effectiveness of emergency management of a terrorist Character on the protected object, consider the 
probability of detection of an attacker on the approaches to the object in certain standard conditions that 
are provided by the invasion scenario and allow the physical protection system to respond in a timely 
manner and to suppress the actions of the attackers. 

Key words: security, emergency, terrorist attack, the protected object, the object of critical 
infrastructure, and risk management. 

 
Гончаренко Ю.Ю., Касаткіна Н.В., Камишенцев Г.В., Лазаренко С.В. Основні підходи 

до оцінки ефективності управління надзвичайною ситуацією терористичного характеру як 
складової частини процесу управління ризиками. 

У роботі виконано аналіз виникнення поняття ризику та існуючих систем його класифікації, 
при цьому виявлено, що в сучасних управлінських системах це поняття використовується для 
оцінки потенційно небезпечних явищ або як модель реального явища, що побудована за 
допомогою певних математичних засобів. Розглянуто математичне оцінювання ризику з точки 
зору теорії ймовірностей і з позицій теорії нечітких множин. Показано, що при описі ризиків 
функцію, яка залежить від нескінченно великого числа параметрів, зводять до вигляду функції 
розподілу однієї змінної, використовуючи такі числові характеристики позитивної випадкової 
величини, як математичне очікування, медіана, квантилі і ін. Пропонується основним критерієм 
оцінки ефективності управління надзвичайною ситуацією терористичного характеру на об'єкті, що 
охороняється, вважати ймовірність виявлення зловмисника на підходах до об'єкта в певних 
стандартних умовах, які передбачені сценарієм вторгнення і дозволяють системі фізичного 
захисту своєчасно реагувати і припиняти дії зловмисників. 

Ключові слова: забезпечення безпеки, надзвичайна ситуація, терористичний акт, об'єкт 
критичної інфраструктури, що охороняється, управління ризиками. 

 
Гончаренко Ю.Ю., Касаткина Н.В., Камышенцев Г.В., Лазаренко С.В. Основные 

подходы к оценке эффективности управления чрезвычайной ситуацией террористического 
характера как составной части процесса управления рисками. 

В работе выполнен анализ возникновения понятия риска и существующих систем его 
классификации, при этом выявлено, что в современных управленческих системах это понятие 
используется для оценки потенциально опасных явлений либо как модель реального явления, 
построенная с помощью определенных математических средств. Рассмотрено математическое 
оценивание риска с точки зрения теории вероятностей и с позиций теории нечетких множеств. 
Показано, что при описании рисков функцию, зависящую от бесконечно большого числа 
параметров, сводят к виду функции распределения одной переменной, используя такие числовые 
характеристики положительной случайной величины, как математическое ожидание, медиана, 
квантили и др. Предлагается основным критерием оценки эффективности управления 
чрезвычайной ситуацией террористического характера на охраняемом объекте считать 
вероятность обнаружения злоумышленника на подходах к объекту в определенных стандартных 
условиях, которые предусмотрены сценарием вторжения и позволяют системе физической защиты 
своевременно реагировать и пресекать действия злоумышленников. 

Ключевые слова: обеспечение безопасности, чрезвычайная ситуация, террористический акт, 
охраняемый объект, объект критической инфраструктуры, управление рисками. 

 © Гончаренко Ю.Ю., Касаткіна Н.В., Камишенцев Г.В., Лазаренко С.В., 2017 
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Введение 

В административно-экономической структуре любого суверенного государства имеется 

совокупность элементов различных инфраструктур, от деятельности которых зависит жизнь 

граждан и существование всего общества. Выход из строя или нарушение их 

функционирования в результате террористического акта может вызвать коллапс, паралич 

или хаос на общегосударственном уровне. Комплекс таких элементов принято называть 

критической инфраструктурой [1, 2]. В конце 90-х годов в связи с возрастанием 

террористической угрозы в развитых странах начались дискуссии об уязвимости 

национальных инфраструктур [3, 4]. В 1998 году директивой 63-го президента США была 

определена критическая инфраструктура как основные системы, которые имеют 

материальную или виртуальную платформу и воздействуют на фундаментальность 

экономики государства [5].  

Разработка вопросов безопасности этих объектов является актуальной научной 

проблемой. Отечественные и зарубежные специалисты в области безопасности охраняемых 

объектов критической инфраструктуры, несмотря на различные концептуальные подходы в 

вопросах физической защиты, едины в следующем. Во-первых, главной целью управления 

чрезвычайной ситуацией террористического характера является недопущение 

террористического акта на охраняемом объекте. Во-вторых, процесс управления 

чрезвычайной ситуацией террористического характера начинается с момента 

законодательного выбора площадки под строительство объекта критической 

инфраструктуры. В-третьих, процесс управления чрезвычайной ситуацией 

террористического характера является составной частью процесса управления рисками [6-

15]. В связи с этим возникает вопрос, имеющий научное и прикладное значение, – как 

оценить эффективность управления чрезвычайной ситуацией террористического характера. 

 

1. Постановка цели и задач научного исследования 

Целью данной работы является рассмотрение основных подходов к оценке 

эффективности управления чрезвычайной ситуацией террористического характера на 

охраняемом объекте критической инфраструктуры как составной части процесса управления 

рисками. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие научные задачи. Во-

первых, проанализировать закономерности возникновения понятия риска, существующие его 

классификации и методы использования в управленческих системах. Во-вторых, рассмотреть 

математическое оценивание риска методами теории вероятностей. В-третьих, рассмотреть 

оценку риска с позиций теории нечетких множеств. В-четвертых, обосновать возможность 

оценки эффективности процесса управления чрезвычайной ситуацией террористического 

характера путем оценки работы системы физической защиты охраняемого объекта 

критической инфраструктуры, направленной на своевременное обнаружение и пресечение 

деятельности злоумышленников. 

 

2. Использование понятия риска в управленческих системах 

Риск – это характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода при 

обязательном наличии неблагоприятных последствий [6]. Идти на риск – это значит иметь в 

виду возможную опасность или действовать наудачу в надежде на счастливый исход. 

Слово «риск», по мнению Фасмера, является заимствованным из французского и 

итальянского языков, которые, в свою очередь, позаимствовали его из древнегреческого от 

слова, означающего утес или подножие горы. Отсюда термин «рисковать» переводится с 

французского и итальянского как «лавировать между скал» [7]. 

Одни авторы термин «риск» применяют к реальному явлению (риск пожара, риск 

автомобильно-транспортного происшествия), другие – к модели реального явления, 

построенной с помощью тех или иных математических средств, например, аппарата теории 
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вероятностей и математической статистики, теории нечетких множеств, интервальной 

математики.  

«Риск – это нежелательная возможность» [8]. Здесь термин «риск» применяется для 

описания реального события. «Риск – вероятность возникновения убытков или 

недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом» [9]. В этом случае 

термин «риск» используется в процессе моделирования реального события с помощью 

теории вероятностей. Иногда это создает путаницу.  

Достаточно типичным является следующее определение [10], которое применяется при 

разработке автоматизированных систем прогнозирования и предотвращения происшествий 

на авиационном транспорте. Риск – это мера количественного многокомпонентного 

измерения опасности с учетом величины ущерба от воздействия угроз для безопасности, 

вероятности возникновения этих угроз и неопределенности в величине ущерба и 

вероятности. Авторы этой статьи отмечают, что при выполнении проекта они на каждом 

этапе выбирают свое, наиболее приемлемое описание риска. На первом этапе они 

вынуждены остановиться на вероятностно-статистической модели риска, которая 

характеризуется вероятностью реализации опасности и описанием случайного ущерба его 

математическим ожиданием. Использование квантилей функции распределения случайного 

ущерба, а также моделей оценки, анализа и управления рисками на основе теории нечетких 

множеств и статистики интервальных данных является предметом рассмотрения на 

следующих этапах выполнения проекта.  

Проблема учета безвозвратных людских потерь и потерь, связанных с нанесением вреда 

здоровью людей, решается путем обращения к данным страховых компаний. Каждым 

проектом также предусмотрен мониторинг принятых в авиакомпании, заказывающей 

автоматизированную систему, используемых показателей уровня безопасности полетов с 

обеспечением автоматизированной процедуры расчета их текущих значений.  

Риск сравнительно редко связан с деятельностью субъекта. Объектами риска могут быть 

материальные объекты, имущественные или иные интересы, жизнь и здоровье человека, 

окружающая среда. Современная ситуация в теории рисков характеризуется тем, что 

подавляющая часть работ по оценке, анализу и управлению рисками относится к той или 

иной конкретной области, например, риску выпуска дефектной продукции, рискам 

конкурентного окружения, безопасности полетов, рискам персонала, промышленным 

авариям, экологической безопасности, террористическим рискам, и т. д., и т. п. 

В работе [11] описаны основные составляющие риска – единые методы моделирования и 

описания, анализа характеристик риска, управления им. Наличие общих подходов, понятий и 

терминов, моделей, оптимизационных постановок управления, позволяющих строить 

базовые основы теорий риска в конкретных областях, и означает существование единой 

теории риска. Выделение единой теории риска позволяет единообразно развивать ее частные 

теории. Здесь также приведена классификация рисков, условно разделенных на шесть групп. 

1) Планетарные риски, которые происходят на уровне планеты Земля в целом: 

– стихийные бедствия – землетрясения, извержения вулканов, цунами, смерчи, ураганы, 

наводнения, засухи;  

– риски, связанные с космическим пространством – столкновение Земли с астероидом, 

смена магнитных полюсов планеты Земля;  

– риски мировых эпидемий, прежде всего, опасных для жизни; 

– риск наступления мирового финансового кризиса или мирового экономического 

кризиса;  

– риски, связанные с изменением климата – глобальное потепление или похолодание и 

т. д. 

2) Глобальные риски, возникающие на уровне одного или нескольких государств: 

– риски возникновения революций, переворотов, заговоров; 

– риски, связанные с изменением политического или экономического курса государства; 

– риски вооруженной агрессии; 
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– риски международных санкций;  

– риски террористических актов; 

– демографические и миграционные риски; 

– экологические риски и риски истощения природных ресурсов 

– риски, связанные с голодом; 

– риск возникновения глобальных техногенных катастроф, например, взрыв на АЭС 

или химическом предприятии;  

– риск неспособности государства отвечать по своим долгам (риск дефолта) и пр. 

3) Финансовые риски:  

– инфляционный риск – риск того, что при росте цен получаемые денежные доходы с 

точки зрения реальной покупательной способности обесцениваются быстрее, чем растут; 

– риск изменения ставки рефинансирования центрального банка; 

– риск изменения ставок по процентам; 

– риски, связанные с изменением курсов валют; 

– риски, связанные с нестабильностью законодательства; 

– риски, связанные с противоречивостью нормативных правовых актов и др. 

4) Коммерческие риски – риски на уровне непосредственного окружения компании. 

5) Производственные (внутренние) риски: 

– риск производства дефектной продукции; 

– риски, связанные с промышленной безопасностью; 

– экологические риски в процессе производства; 

– риски ошибок при проектировании продукции и технологии производства; 

– социальные риски на производстве и риски персонала; 

– риски, связанные с противоправной деятельностью; 

– риски потерь, не связанных с сознательной деятельностью людей. 

6) Личные риски: 

– риск заболевания или внезапной смерти; 

– риск нехватки средств существования и риск несчастного случая, не приводящего к 

смерти; 

– риск нанесения вреда со стороны государственных органов и риск получения вреда от 

природных явлений; 

– риск подвергнуться влиянию криминальных элементов и пр.  

 

3. Математическое оценивание риска с точки зрения теории вероятностей 

Для оценки риска необходимо определить возможность наступления нежелательного 

события и ущерб, порожденный риском. В вероятностной модели оценка возможности 

наступления нежелательного события сводится к вычислению вероятности, то есть оценка 

возможности возникновения риска является безразмерной величиной, принимающей 

значения от 0 до 1. 

Пусть величина ущерба, порожденного риском, описывается случайной величиной X с 

функцией распределения    xXPxF  , где x – действительное число, а  xXP   – 

вероятность случайного события xX  . 

Поскольку случайная величина X интерпретируется как величина ущерба, то она 

является неотрицательной случайной величиной [12]. В зависимости от предположений о 

свойствах функции распределения  xF  вероятностные модели риска делятся на 

параметрические и непараметрические [13]. 

В первом случае предполагается, что функция распределения входит в одно из 

известных семейств распределений – нормальное (т.е. гауссовское), экспоненциальное или 

иное. Однако обычно такое предположение является недостаточно обоснованным, так как 

реальные данные выходят за рамки заранее заданного семейства. Тогда необходимо 

применять непараметрические статистические методы, не предполагающие, что 
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распределение ущерба взято из того или иного популярного среди математиков семейства. 

При использовании непараметрических статистических методов обычно делают допущение, 

что функция распределения F(x) является непрерывной функцией числового аргумента х 

[14].  

Часто говорят, что поскольку величина ущерба зависит от многих причин, то она должна 

иметь так называемое нормальное распределение. Это утверждение недостаточно корректно. 

Всё зависит от способа взаимодействия причин.  

Если причины действуют аддитивно, вызванные ими эффекты складываются, то, 

действительно, в силу Центральной предельной теоремы теории вероятностей есть 

основание использовать нормальное (гауссово) распределение.  

Если же причины действуют мультипликативно, вызванные ими эффекты 

перемножаются, то в силу той же Центральной предельной теоремы теории вероятностей 

следует приближать распределение величины ущерба X с помощью логарифмически 

нормального распределения. 

Если же основное влияние оказывает «слабое звено» – заранее известный набор 

параметров, то согласно теоремам, доказанным академиком АН УССР Б. В. Гнеденко, 

следует описывать изменение величины ущерба Х с помощью распределения из семейства 

Вейбулла-Гнеденко. Возможно также использование двух других типов предельных 

распределений крайних членов вариационного ряда [10]. 

Рассмотрим ситуацию, когда возможная величина ущерба, связанного с риском, 

описывается функцией распределения    xXPxF  . 

Обычно стараются свести функцию, зависящую от большого количества параметров, к 

функции с минимальным числом переменных, путем введения постоянных величин, прямо 

или косвенно характеризующих процесс. С этой целью для исследования положительной 

случайной величины (величины ущерба) часто рассматривают такие ее числовые 

характеристики, как математическое ожидание, медиана, квантили, т.е. значения )(axx  , 

при которых функция распределения достигает определенного значения а. Другими словами, 

значение квантили )(axx   находится из уравнения   axF  . 

Кроме того, используются такие числовые характеристики случайной величины, как 

дисперсия 
2
, среднее квадратическое отклонение (квадратный корень из дисперсии, т. е. ), 

коэффициент вариации (отношение среднего квадратического отклонения к 

математическому ожиданию), линейная комбинация математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения (например, правило трех сигм), математическое ожидание 

функции потерь и т. д. [7-10]. Тогда задача оценки ущерба может сводиться к анализу той 

или иной из перечисленных выше характеристик.  

Чаще всего оценку проводят по эмпирическим данным (по выборке величин ущербов, 

соответствующих происшедшим ранее аналогичным случаям). При отсутствии 

эмпирического материала следует использовать экспертные оценки. Наиболее обоснованным 

является модельно-расчетный метод, опирающийся на модели управленческой, 

экономической, социально-психологической, эколого-экономической ситуации, 

позволяющий рассчитать характеристики ущерба. 

 

4. Математическое оценивание риска с позиций теории нечетких множеств 

Если модель риска строится в терминах теории нечетких множеств, то риск 

моделируется нечетким множеством, а его оценка – та или иная характеристика этого 

множества так же нечеткое множество [15]. 

Пусть  xX   – универсальное множество, т.е. множество, охватывающее всю 

проблемную область. Нечеткое множество XA  представляет собой набор пар 

   xx A, , где Xx  и  1,0: XA  – функция принадлежности, которая представляет 

собой некоторую субъективную меру соответствия элемента x нечеткому множеству A. 
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Величина  xA  может принимать значения от нуля, который обозначает абсолютную 

непринадлежность, до единицы, которая, наоборот, говорит об абсолютной принадлежности 

элемента x нечеткому множеству A. Иногда удобно рассматривать значение  xA  как 

степень совместимости элемента x с размытым понятием, представленным нечетким 

множеством A. Часто нечеткое множество XA  и его функцию принадлежности  xA  

рассматривают как взаимозаменяемые понятия. Если множество  1,0  заменить на  1,0 , то 

функция принадлежности будет представлять собой характеристическую функцию 

обыкновенного (не нечеткого) множества. 

Описание риска с помощью вероятностных моделей на первый взгляд отличается от 

описания с помощью нечетких интервальных моделей, поскольку они по-разному 

формализуют неопределенность. В теории вероятностей рассматривается статистическая 

неопределенность, например, «вероятность брака детали равна 0,1». Теория нечетких 

множеств нацелена на работу с лингвистической неопределенностью, например, «высокая 

доля брака». Причем последняя называется лингвистической переменной, которая может 

принимать значения фраз из естественного или искусственного языка. Так, лингвистическая 

переменная «температура» может принимать значения «высокая» и «низкая». Фразы, 

значение которых принимает переменная, в свою очередь, являются именами нечетких 

переменных и описываются нечетким множеством. Однако теория нечетких множеств может 

быть сведена к теории случайных множеств и тем самым – к теории вероятностей. 

Для оценки значений неизвестных переменных иногда удобно использовать методы 

статистики интервальных данных. С их помощью можно, например, оценить размер 

инфляции. Эти методы хорошо подходят и для оценки рисков. В рамках интервальной 

парадигмы под риском для выбранного критерия эффективности понимается возможность 

получения отрицательного результата, оцениваемая числом r, которое может принимать 

значения от нуля до единицы, то есть 10  r . Понятие возможности аналогично понятию 

вероятности, но не опирается на гипотезу о случайности и не предполагает задание 

плотности вероятности на интервале неопределенности. 

 

5. Оценка эффективности процесса управления чрезвычайной ситуацией 

террористического характера 

Между процессом управления чрезвычайной ситуацией террористического характера на 

охраняемом объекте и процессом управления рисками совершения террористического акта 

на охраняемом объекте критической инфраструктуры можно поставить знак равенства, так 

как непосредственное предотвращение террористического акта возлагается на системы 

физической защиты, когда действия злоумышленников носят явно враждебный характер, и 

должны решительно пресекаться. 

По существу система физической защиты конкретного объекта должна противостоять 

системе террористического вторжения на объект. От того, насколько эффективно система 

физической защиты способна противостоять подготовленной акции, зависит защищенность 

и целостность охраняемого объекта. 

Составной частью системы физической защиты является комплексная система 

безопасности, которая представляет собой организационно-техническую систему, 

состоящую из алгоритмически объединенных систем, обеспечивающих защиту объекта от 

угроз различной природы. В состав этой системы входят сигнализационные рубежи, 

физические барьеры, персонал контролеров контрольно-пропускных пунктов, стационарных 

и мобильных постов наблюдения, операторы центрального пульта управления. 

Главный принцип построения любой системы обеспечения безопасности – это 

превентивность. Применительно к системам физической защиты объекта реализация этого 

принципа означает, что чем раньше будет обнаружена угроза вторжения на объект, и чем 

своевременнее она будет устранена, тем эффективнее работает система. Иначе говоря, 
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дальность обнаружения злоумышленников на подходах к объекту является ключевой 

характеристикой, которая и определяет вероятность обнаружения злоумышленников. 

При построении и оценке эффективности систем физической защиты существует два 

полярных подхода. Первый подразумевает ввод в систему большого штата сил охраны и 

разработку организационных мероприятий, при этом основной упор делается на 

человеческий фактор. Второй подход, наоборот, состоит в максимальном использовании 

технических средств, а силы охраны используются в основном для пресечения действий 

нарушителей или злоумышленников. Безусловно, оптимальное решение носит 

промежуточный характер между первым и вторым подходом. 

Главной проблемой построения систем физической защиты является разработка 

сценария вторжения, одна из упрощенных схем которого представлена на рис. 1. 

 

 

ТСН – точка старта 
нарушения

ТСН 2

ЦПУ Охрана

ТСН К

Объект

Линия критических точек обнаружения

Возможные траектории 
движения нарушителей 

к цели

 
 

Рис. 1. Схема сценария вторжения на объект 

 

Предполагается, что нарушитель (злоумышленник, террорист, диверсант и пр.) 

определенным образом движется к охраняемому объекту – объекту террористического акта. 

На линии точек старта нарушителя (ТСН) срабатывает система обнаружения нарушителя, и 

сигнал тревоги передается на центральный пульт управления (ЦПУ). Здесь лицом, 

принимающим решение, дается команда подразделению охраны, которое реагирует и 

пресекает действия нарушителей, которые должны быть такими, чтобы они успевали 

перехватить нарушителя до его сближения с объектом, где он может выполнить 

запланированный террористический акт. 

Критическая точка обнаружения – это ближайшая к объекту точка на возможной 

траектории движения нарушителя, в которой подразделение охраны успевает его 

нейтрализовать. Построенная линия критических точек обнаружения вокруг охраняемого 

объекта позволяет определить необходимое количество подразделений для его защиты. 

Однако следует учитывать тот факт, что злоумышленник может продвигаться самым 

различным, порой неожиданным, образом, например, ползком, используя средства 

маскировки, на автомобиле, развивая огромную скорость, на парашюте или дельтаплане, 

воспользовавшись восходящими потоками воздуха, и т. п. 

Кроме того, при разработке сценария вторжения необходимо учитывать, что для 

достижения цели террористического акта злоумышленники могут использовать самые 

современные достижения науки и техники. Поэтому в сценарии вторжения для каждого вида 

средств обнаружения (оптоэлектронных, инфракрасных, акустических, радиолокационных и 

др.) принимается определенное значение дальности обнаружения злоумышленника, которое 

принято называть стандартной дальностью обнаружения. Она определяет конкретное 

значение вероятности обнаружения злоумышленника в контролируемой зоне охраняемого 

объекта. Это значение является стандартной вероятностью обнаружения злоумышленника 

Рст и характеризует эффективность работы системы физической защиты по предотвращению 
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или управлению чрезвычайной ситуацией террористического характера на охраняемом 

объекте. 

В реальной, постоянно изменяющейся обстановке, в зависимости от времени суток 

(утро, день, ночь, вечер), времени года (зима, весна, лето, осень), гидрометеоусловий (дождь, 

туман, снег), естественных и искусственных помех дальность обнаружения злоумышленника 

изменяется, что приводит к изменению вероятности обнаружения злоумышленника в 

контролируемой зоне. Соответственно, уменьшение вероятности Ртек
 
 по сравнению со 

стандартной свидетельствует об уменьшении эффективности работы системы физической 

защиты по предотвращению или управлению чрезвычайной ситуацией террористического 

характера на охраняемом объекте.  

Когда принятыми мерами текущее значения дальности обнаружения злоумышленника 

увеличивается, и, соответственно, текущее значение вероятности обнаружения возрастает и 

становится больше, чем Рст, эффективность работы системы физической защиты по 

предотвращению или управлению чрезвычайной ситуацией террористического характера на 

охраняемом объекте возрастает. Значит, эффективность управления чрезвычайной ситуацией 

террористического характера на охраняемом объекте может оцениваться как разница 

значений текущей и стандартной вероятностей обнаружения в контролируемой зоне 

охраняемого объекта, то есть: 

эф тек стP P P  .      (1) 

 

Выводы 

Основным критерием оценки эффективности управления чрезвычайной ситуацией 

террористического характера на охраняемом объекте является вероятность обнаружения 

злоумышленника на подходах к объекту в контролируемой зоне в определенных 

стандартных условиях, предусмотренных сценарием вторжения, которая позволяет системе 

физической защиты своевременно реагировать и пресекать действия злоумышленников. 

Эффективность управления ситуацией в текущий момент времени будет определяться 

разностью значений текущей и стандартной вероятностей обнаружения злоумышленника в 

контролируемой зоне охраняемого объекта. Положительное значение разницы будет 

говорить о положительном, а отрицательное – о негативном эффекте управления. 
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УДК 621.391 
 

Недашківский А.Л., к.т.н. 

 

ПРОБЛЕМИ ОСТАННЬОГО КРОКУ METRO ETHERNET МЕРЕЖ ДОСТУПУ ТА 

СТРАТЕГІЇ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 
Nedashkivskyy O.L. The last foot problems of Metro Ethernet access networks and strategies 

to overcome them. 

The article analyzes the current state and practice of multidwelling distribution networks for 

providers that build network based on Metro Ethernet and FTTB. The main obstacles have been 

identified. The comparative analysis of Metro Ethernet technologies with such as mobile, trunking, 

paging and satellite; WiFi and WiMAX; xDSL and BPL; cable TV and cable Internet are conducted. 

Based on the positive aspects of successful implementations theory of mass sales in 

telecommunications there are analyzed the proposed network optimization strategy of last foot for the 

Metro Ethernet. The result of the analysis shows that it is necessary to bring the point of connection to the 

client as close as possible without changing the technology last foot. 

The paper articulated statement of the problem and proposed several ways to approaching the point 

of connection without changing technology of the last step. For all methods developed and presented the 

organization architecture of multidwelling distribution networks. 

The application of the proposed methods will eventually allow to increase the speed of the 

connection organization to the limit; maximum approach of the point of connection to the Client; 

transformation of preparatory operations to the laying of floor wiring; saving money by reducing the 

impact of blocked access to existing low-current risers and, as a consequence, reducing the amount of 

construction of own ones; ensuring the ability to independently perform connection without the 

involvement of the operator's specialists. 

The further directions of researches in view of the offered strategy are outlined. 

Keywords: Metro Ethernet, access network, last foot, multidwelling distribution networks, Internet. 

 

Недашківський О.Л. Проблеми останнього кроку Metro Ethernet мереж доступу та 

стратегії їх подолання. В статті проведено аналіз існуючого стану та практики будівництва 

домових розподільчих мереж для провайдерів, які будують мережі на основі технології Metro 

Ethernet та FTTB. Виявлені основні перешкоди. 

Запропоновані нові стратегії оптимізації мереж останнього кроку для технології Metro 

Ethernet та сформульована постановка задачі. В статті запропоновано декілька способів 

наближення точки підключення без зміни технології останнього кроку та розроблена архітектура 

організації нових домових розподільчих мереж. 

Окреслені наступні напрямки досліджень з урахуванням запропонованих стратегій. 

Ключові слова: Metro Ethernet, мережі доступу, останній крок, домові розподільчі мережі, 

Інтернет. 

 

Недашковский А.Л.. Проблемы последнего шага Metro Ethernet сетей доступа и 

стратегии их преодолении. В статье проведен анализ существующего состояния и практики 

строительства домовых распределительных сетей для провайдеров, которые строят сети на основе 

технологии Metro Ethernet и FTTB. Выявлены основные препятствия. 

Предложены новые стратегии оптимизации сетей последнего шага для технологии Metro 

Ethernet и сформулирована постановка задачи. В статье предложено несколько способов 

приближения точки подключения без изменения технологии последнего шага и разработана 

архитектура организации новых домовых распределительных сетей. 

Обозначенные следующие направления исследований с учетом предложенных стратегий. 

Ключевые слова: Metro Ethernet, сети доступа, последний шаг, домовые распределительные 

сети, Интернет. 

 

Вступ 

Мережа Інтернет та послуги, які вона надає, стають все більше і більше життєво 

необхідними для людей, країн і всього світу в цілому, що підтверджується включенням 

Міжнародним союзом телекомунікацій індексів Інтернет-охоплення у щорічний звіт 

«Показників розвитку світового Інформаційного суспільства» (ITU «Measuring the Information 

Society Report» [1]). 

 © Недашківський О.Л., 2017 



ISSN 2518-7678                                             Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – №2(46) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

40 

 

При цьому, ринок доступу в Інтернет в Україні зростає швидше, ніж інші послуги зв'язку, але 

йому ще далеко до домінування [2]. Не дивлячись на впевнене зростання Інтернет аудиторії в 

Україні, що вже випереджає середньосвітовий показник, проникнення залишається дуже 

низьким, що вимагає дослідження, пояснення та виправлення. 

Найбільш динамічною технологією доступу до мереже Інтернет є технологія Metro 

Ethernet [3], яка на ділянці «останнього кроку» використовує підключення кабелями п’ятої 

категорії за технологією Ethernet з бітовою швидкістю 100 Мбіт/ с (IEEE 802.3 пункт 24 та 

25: 100BASE-TX») [4]) та 1 Гбіт/с (IEEE 802.3 пункт 40: 1000BASE‑T [4]). 

Згідно до стандарту [4], максимальна довжина абонентської лінії не може перевищувати 

сто метрів, а отже основна зона застосування обмежується багатоповерховою забудовою, або 

забудовою з високою щільністю користувачів. В цьому випадку абонентські лінії 

прокладаються у слабоструменевих міжповерхових стояках (вертикальна частина 

структурованої кабельної системи/мережі (СКС) та закладних у підлогу чи стелю трубах або 

відкритим способом шляхом кріплення монтажними скобами до стін (вертикальна частина 

СКС). 

За кордоном стандарти та правила проектування, будівництва та експлуатації СКС 

достатньо добре регламентовані [5-10], і відокремлені від понять «абонентська лінія» і «лінія 

зв’язку», як спеціалізовані і більш вузько направлені ніж це регламентується в Україні [11]. 

Це призводить до непорозумінь і різночитання вимог національних будівельних норм, 

правил, стандартів, а головне до протиріччя між замовниками (клієнтами) та виконавцями, 

адже замовники орієнтуються і вимагають застосування сучасних технологій, а 

проектувальники й будівельники повинні при цьому додержуватись національних 

регулюючих документів при будівництві та реконструкції об’єктів будівництва. Це перша 

проблема, що може бути вирішена шляхом удосконалення нормативно-правової бази на 

основі раціонального науково обґрунтованого підходу. 

Іншою проблемою є вкрай незадовільний стан існуючих слабоструменевих 

міжповерхових стояків, які з моменту будівництва, як правило жодного разу не 

обслуговувалися (інвентаризація, чистка, ремонт, розширення), що, часто, не дає змоги 

прокладання нових кабелів для підключення нових абонентів. В деяких випадках 

слабоструменеві міжповерхові стояки пошкоджені і не здатні до відновлення або ж зовсім 

відсутні. Це друга проблема, яка стримує зростання рівня проникнення Інтернет і може бути 

вирішена шляхом врегулювання зон відповідальності між утримувачами будинків, 

провайдерами Інтернет та користувачами. 

В якості третьої проблеми виділимо зростання термінів підключення клієнтів і усунення 

пошкоджень, які негативно вливають на рівень якості послуг, що надаються користувачам, 

через неможливість доступу до інфокомунікаційної інфраструктури та зростання вартості. 

Сформулюємо мету таким чином – розробити нові ефективні способи підключення 

користувачів послуги доступу до Інтернет без зміни технології «останнього кроку» мереж, 

побудованих за технологією Metro Ethernet. 

Видається можливим досягти мети за допомогою використання багато парних кабелів 

п’ятої категорії [12]. Для цього проаналізуємо переваги та недоліки технології Metro Ethernet. 

 

1. Аналіз переваг та недоліків технології Metro Ethernet 

В умовах теперішнього світу основною перевагою будь-якого товару, в тому числі 

телекомунікаційних послуг, є можливість організації так званих «масових продажів» при 

яких мінімізуються прямі (грошові) на непрямі (наприклад часові) витрати. Сформулюємо 

поняття «Масові продажі в сфері телекомунікацій» як – Надання послуг в потрібний час, в 

потрібному місці без підготовчих операцій для всіх і кожного. При цьому масові продажі не 

можливі без оптимізації технічних, організаційних та фінансових ресурсів. 

Прикладами мереж і технологій, які дозволяють успішно реалізувати стратегію масових 

продажів є: 

а) мобільний, транкінговий, супутниковий, пейджинговий зв'язок; 
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б) WiFi, WiMAX; 

в) xDSL (при умови наявності існуючої телефонної лінії); 

г) BPL (Broadband over power lines - технологія широкосмугового доступу лініями 

електропередач), 

запорукою успіху яких є те що: 

а) точка доступу (фізична точка підключення кінцевого абонентського обладнання) 

організовується моментально; 

б) точкою надання послуги (точкою доступу) є практично будь-яке місце в просторі, що 

належить зоні покриття; 

в) мінімальні підготовчі операції як з боку оператора телекомунікацій, так і користувача; 

г) простота активації, отримання та модифікації параметрів послуг. 

Прикладами квазіуспішної реалізації можна назвати послуги, що реалізуються такими 

технологіями як: 

а) кабельне телебачення; 

б) кабельний Інтернет, 

де запорукою успіху яких є те, що: 

а) точка доступу організовується дуже швидко; 

б) точка надання послуги розташована не більше ніж за 10 метрів від приміщення 

клієнта; 

в) майже мінімальні підготовчі операції; 

г) достатня простота активації, отримання та модифікації параметрів послуг. 

Розглянемо технологію Metro Ethernet. На ділянці «останнього кроку» використовується 

підключення кабелями п’ятої категорії за технологією Ethernet. Максимальна довжина 

абонентської лінії не може перевищувати сто метрів. Отже основна зона застосування 

обмежується багатоповерховою забудовою, або забудовою з високою щільністю користувачів. 

В цьому випадку: 

а) абонентські лінії прокладаються у слабоструменевих міжповерхових стояках 

(вертикальна частина СКС) та закладних у підлогу чи стелю трубах або відкритим способом 

шляхом кріплення монтажними скобами до стін (вертикальна частина СКС); 

б) обладнання оператора зв’язку вузлів доступу (ВД), що є межею мережі доступу 

оператора, розміщуються в підвальних приміщеннях або на технічних поверхах (горищах, 

ліфтових надбудовах). 

Отже підключення клієнтів за теперішніх умов при використання технології Metro 

Ethernet характеризуються наступним: 

а) точкою надання послуги є порт в ВД, розташованому в недоступному для абонента 

місці; 

б) середня відстань до клієнта більше 50 метрів; 

в) середні витрати часу на підключення одного абонента при сприятливих умовах більше 

2-х годин (наведено мінімальний час без врахування витрат на будівництво абонентської лінії 

та транспортування); 

г) висока частота появи несприятливих умов, як то: 

1) засмічені, пошкоджені, повністю зайняті слабоструменеві міжповерхові стояки 

(ССМПС); 

2) відсутній або ускладнений доступ до ВД, ССМПС, слабоструменевих оглядових 

щитів (ССОЩ); 

3) наявність додаткових архітектурних вимог і ін. 

Як результат отримуємо: 

а) неможливість масових продажів; 

б) необхідність будівництва нових окремих ССМПС та ССОЩ кожним оператором 

телекомунікацій; 

в) низька продуктивність служб підключення клієнтів та служб усунення пошкоджень; 

г) висока частка включень з перевищенням, регламентних термінів; 
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д) висока частота перенесення дати підключення; 

е) зниження довіри клієнтів та потенційних користувачів послуг доступу до мереж 

передачі даних (МПД) та абонентів, тобто існуючих користувачів послуг доступу до МПД. 

 

2. Стратегії оптимізації мереж останнього кроку для технології Metro Ethernet 

Розглянемо декілька альтернативних стратегії подолання недоліків та проблем, що 

властиві сучасним способам використання технології Metro Ethernet. 

Альтернатива 1: «Будівництво нових, окремих для кожного провайдера, ССМПС в 100% 

випадках але без будівництва внутрішньо будинкової розподільчої мережі (ВБРМ), як такої». 

Тобто без прокладання індивідуальних абонентських ліній. Індивідуальні абонентські лінії 

прокладаються між ВД та приміщенням абонента в момент отримання заяви на нове 

підключення до МПД; 

Альтернатива 2: «Використання на «останньому кроці» технології з радіо доступом». В 

цьому випадку звичайна абонентська лінія п’ятої категорії заміняється однією з відомих 

технологій радіодоступу та вимагає додаткових апаратних, організаційних та радіочастотних 

ресурсів; 

Альтернатива 3: «Збільшити кількість бригад служб підключення нових клієнтів та 

усунення пошкоджень». З одного боку це підвищить швидкість підключення та усунення 

пошкоджень, але неминуче різко збільшить витрати на оплату праці; 

Альтернатива 4: «Наблизити точку підключення до клієнта якомога ближче без зміни 

технології останнього кроку». Передбачається організувати домові розподільчі 

системи/мережі (ДРС) таким чином, аби знайти оптимальне співвідношення між 

операційними й капітальними витратами та часовими характеристиками, що сильно 

впливають на рівень якості обслуговування клієнтів. 

В таблиці 1 наведені результати порівняльного аналізу цих альтернатив. 

 

Таблиця 1. Результати порівняльного аналізу різних альтернатив 

Параметр Альтернатива 

1 

Альтернатива 

2 

Альтернатива 

3 

Альтернатива 

4 

Швидкість виконання 

підключення 

++ ++++ + +++ 

Наближеність точки 

підключення до 

користувача 

+ +++ + ++ 

Необхідність проведення 

підготовчих робіт 

+ ++++ ++ +++ 

Простота активацій, 

отримання та модифікації 

послуг 

+ ++++ ++ +++ 

Можливість масових 

продажів 

- + - + 

 

За результатами аналізу, видно, що варті уваги наступні стратегії: 

- Альтернатива 1: «Будівництво нових, окремих для кожного провайдера 

cлабкострумових стояків в 100% випадках без будівництва ДРС, як такої»; 

- Альтернатива 4: «Наблизити точку підключення до клієнта якомога ближче без зміни 

технології «останнього кроку». 

В загальному випадку Альтернатива 1 є окремим випадком Альтернативи 4, і тому 

детально потрібно досліджувати Альтернативу 4 в порівнянні з існуючими на сьогоднішній 

день прийомами і способами організації надання послуг доступу до мережі Інтернет Metro 

Ethernet провайдерами. 
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3. Постановка задачі та способи її вирішення 

Сформулюємо задачу як: 

-  розробити декілька способів наближення точки підключення без зміни технології 

останнього кроку; 

- розрахувати техніко-економічні показники для всіх розроблених способів для трьох 

контрольних прикладах; 

- побудувати загальна математичну модель для розрахунку витрат для розроблених 

способів; 

- розрахувати і показати зони економічної доцільності застосування розроблених 

способів. 

Виходячи з завдання, досвіду та проведених досліджень пропонуються наступні способи 

організації ДРС: 

- 1-й варіант: «КЛАСИЧНИЙ»: на базі існуючих прийомів і способів (рис. 1.а); 

- 3-й варіант: «НЕ ІДЕАЛЬНИЙ»: на базі використання кабелів великої ємності (рис. 

1.в); 

- 4-й варіант: «Зустрічне включення ВД»: на базі 3-го варіанту, але з зустрічним 

включенням ВД (рис. 1.г); 

- 5-й варіант: «Не ІДЕАЛЬНИЙ багатокабельний»: на базі використання кабелів різної 

ємності (рис. 1.д); 

Для визначення граничної, тобто мінімально можливої, величини витрат у 3-му, 4-му, 5-

му варіантах необхідно ввести в розгляд так званий 2-й варіант «ІДЕАЛЬНИЙ» (рис. 1.б), що 

має на увазі 100% використання кабельно-провідникової продукції. 

 

 
а)   б)   в)  г)   д) 

Рис.1. Архітектура різних способів організації ДРС 

 

3.1. Перший варіант: «КЛАСИЧНИЙ». 

Архітектура цього способу наведено на рис.1.а та передбачає наступне: 

- один ВД обслуговує один або кілька стояків і/або під'їздів виходячи з щільності 

домогосподарств; 

- ВД встановлюється в одному з двох можливих місць: або в підвалі або на технічному 

поверсі; 

- кожному абоненту прокладається індивідуальний кабель UTP 4x2 cat.5 від ВД до 

квартири; 

- Сукупність усіх індивідуальних ліній в'яжуться в пакет, утворюючи ДРС; 

- ДРС утворюється з множини індивідуальних кабелів, прокладених як вертикально, 

так і горизонтально (поверхові закінчення), UTP 4x2 cat.5. 

До його ключових особливостей відноситься: 



ISSN 2518-7678                                             Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – №2(46) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

44 

 

- точка підключення: порт на ВД; 

- абонентська лінія: порт ВД - розетка в квартирі Клієнта; 

- тип абонентської лінії: один кабель UTP 4x2 cat.5; 

- організація абонентської лінії: на вимогу; 

- можливість повторного використання абонентських ліній скасованих Абонентів: 

а) на вертикальний ділянці: сильно обмежена, при цьому: 

коефіцієнт повторного використання: 2,0; 

б) на горизонтальній ділянці: немає: 

коефіцієнт повторного використання: 0,0; 

- можливість самостійного підключення до Мережі: відсутня. 

- наявність залишків кабельно-провідникової продукції: немає. 

 

3.2. Другий варіант: «ІДЕАЛЬНИЙ». 

Архітектура цього способу наведено на рис.1.б та передбачає наступне: 

- один ВД обслуговує один або кілька стояків і/або під'їздів виходячи з щільності 

домогосподарств; 

- ВД встановлюється в одному з двох можливих місць: або в підвалі або на технічному 

поверсі; 

- по стояку прокладається один багатопарний кабель UTP ХХХx2 cat.5 загального 

використання; 

- на кожному поверсі робиться кілька відводів 4х2, які обжимають стандартним 

рознімачем типу RJ-45; 

- у міру виконання відводів, ємність багато парного кабелю зменшується (ідеальна 

конструкція кабелю)4 

- абонентам прокладається індивідуальний кабель UTP 4x2 cat.5 тільки в межах 

поверху; 

- ДРС утворюється з одного багато парного кабелю загального використання і 

індивідуальних поверхових закінчень UTP 4x2 cat.5. 

До його ключових особливостей відноситься: 

- точка підключення: рознімач в слабострумових щитках на кожному поверсі; 

- абонентська лінія: рознімач в слабострумовому щитку - розетка в квартирі Клієнта; 

- тип абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: одна група UTP 4x2 cat.5 в складі багато парного кабелю 

UTP cat.5; 

б) на горизонтальній ділянці: один кабель UTP 4x2 cat.5; 

- організація абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: на етапі будівництва мережі; 

б) на горизонтальній ділянці: на вимогу. 

- можливість повторного використання абонентських ліній скасованих Абонентів: 

а) на вертикальній ділянці: є; 

коефіцієнт повторного використання:>10,0; 

б) на горизонтальній ділянці: немає; 

- можливість самостійного підключення до Мережі: існує. 

- наявність залишків кабельно-провідникової продукції: немає. 

 

3.3. Третій варіант: «НЕ ІДЕАЛЬНИЙ». 

Архітектура цього способу наведено на рис.1.в та передбачає наступне: 

- один ВД обслуговує один або кілька стояків і/або під'їздів виходячи з щільності 

домогосподарств; 

- ВД встановлюється в одному з двох можливих місць: або в підвалі або на технічному 

поверсі; 

- по стояку прокладається один багатопарний кабель UTP ХХХx2 cat.5 загального 
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використання; 

- на кожному поверсі робиться кілька відводів 4х2, які обжимають RJ-45; 

- у міру виконання відводів, ємність багато парного кабелю не зменшується (РЕАЛЬНА 

конструкція кабелю)4 

- частина кабелю, що залишилася після виконання відводів, втрачається; 

- абонентам прокладається індивідуальний кабель UTP 4x2 cat.5 тільки в межах 

поверху; 

- ДРС утворюється з одного багатопарного кабелю загального використання і 

індивідуальних поверхових закінчень UTP 4x2 cat.5. 

До його ключових особливостей відноситься: 

- точка підключення: рознімач в слабострумових щитках на кожному поверсі; 

- абонентська лінія: розімач в слабострумовому щитку - розетка в квартирі Клієнта; 

- тип абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: одна група UTP 4x2 cat.5 в складі багато парного кабелю 

UTP cat.5; 

б) на горизонтальній ділянці: один кабель UTP 4x2 cat.5; 

- організація абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: на етапі будівництва мережі; 

б) на горизонтальній ділянці: на вимогу; 

- можливість повторного використання абонентських ліній скасованих Абонентів: 

а) на вертикальній ділянці: є; 

- коефіцієнт повторного використання: >10,0; 

б) на горизонтальній ділянці: немає; 

- можливість самостійного підключення до Мережі: існує; 

- наявність залишків кабельно-провідникової продукції: є. 

 

3.4. Четвертий варіант: «Зустрічне включення ВД». 

Архітектура цього способу наведено на рис.1.г та передбачає наступне: 

- один ВД обслуговує один або кілька стояків і/або під'їздів виходячи з щільності 

домогосподарств; 

- ВД встановлюються зустрічно в двох місцях: в підвалі і на технічному поверсі; 

- по стояку прокладається один або кілька багатопарних кабелів UTP ХХХx2 cat.5 

загального використання; 

- на кожному поверсі робиться кілька відводів 4х2, які обжимають RJ-45; 

- у міру виконання відводів, ємність багатопарних кабелів не зменшується (РЕАЛЬНА 

конструкція кабелю); 

- частина кабелю, що залишилася після виконання відводів, резервується; 

- при залученні 100% ємності ВД, встановлюється додатковий ВД з протилежного боку 

багато парного кабелю; 

- абонентам прокладається індивідуальний кабель UTP 4x2 cat.5 тільки в межах 

поверху; 

- ДРС утворюється з одного або декількох багатопарних кабелів загального 

використання і індивідуальних поверхових закінчень UTP 4x2 cat.5. 

До його ключових особливостей відноситься: 

- точка підключення: рознімач слабострумових щитках на кожному поверсі; 

- абонентська лінія: рознімач в слабострумовому щитку - розетка в квартирі Клієнта; 

- тип абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: одна група UTP 4x2 cat.5 в складі багатопарного кабелю 

UTP cat.5; 

б) на горизонтальній ділянці: один кабель UTP 4x2 cat.5; 

- організація абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: на етапі будівництва мережі; 
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б) на горизонтальній ділянці: на вимогу; 

- можливість повторного використання абонентських ліній скасованих Абонентів: 

а) на вертикальній ділянці: є; 

- коефіцієнт повторного використання: >10,0; 

б) на горизонтальній ділянці: немає; 

- можливість самостійного підключення до Мережі: існує; 

- наявність залишків кабельно-провідникової продукції: немає. 

 

3.5. П’ятий варіант: «Не ІДЕАЛЬНИЙ багатокабельний». 

Архітектура цього способу наведено на рис.1.д та передбачає наступне: 

- один ВД обслуговує один або кілька стояків і/або під'їздів виходячи з щільності 

домогосподарств; 

- ВД встановлюється в одному з двох можливих місць: або в підвалі або на технічному 

поверсі; 

- по стояку, виходячи з щільності домогосподарств, прокладають один або кілька 

багатопарних кабелів UTP ХХХx2 cat.5 загального використання; 

- на кожному поверсі робиться кілька відводів 4х2, які обжимають RJ-45; 

- у міру виконання відводів, ємність багатопарних кабелів не зменшується (РЕАЛЬНА 

конструкція кабелю); 

- частина кабелю, що залишилася після виконання відводів, втрачається; 

- абонентам прокладається індивідуальний кабель UTP 4x2 cat.5 тільки в межах 

поверху; 

- ДРС утворюється з одного або декількох багатопарних кабелів різної ємності 

загального використання і індивідуальних поверхових закінчень UTP 4x2 cat.5. 

До його ключових особливостей відноситься: 

- точка підключення: рознімач в слабострумових щитках на кожному поверсі; 

- абонентська лінія: рознімач в слабострумовому щитку - розетка в квартирі Клієнта; 

- тип абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: одна група UTP 4x2 cat.5 в складі одного або кількох 

багатопарних кабелів UTP cat.5 

б) на горизонтальній ділянці: один кабель UTP 4x2 cat.5; 

- організація абонентської лінії: 

а) на вертикальній ділянці: на етапі будівництва мережі; 

б) на горизонтальній ділянці: на вимогу; 

- можливість повторного використання абонентських ліній скасованих Абонентів: 

а) на вертикальній ділянці: є; 

- коефіцієнт повторного використання: >10,0; 

б) на горизонтальній ділянці: немає; 

- можливість самостійного підключення до Мережі: існує; 

- наявність залишків кабельно-провідникової продукції: незначні. 

 

Висновки 

1. Результати досліджень показують необхідність пошуку нових раціональних способів 

розгортання ДРС при впровадженні Metro Ethernet мереж. 

2. Розроблено та описано декілька способів організації ДРС без зміни технології 

останнього кроку. 

3. Застосування запропонованих способів в кінцевому підсумку дозволить домогтися 

збільшення швидкості організації підключення до межі; максимального наближення точки 

підключення до Клієнта; зведення підготовчих операцій до прокладки поверхової розводки; 

заощадження коштів за рахунок зменшення впливу заблокованого доступу до існуючих 

слабострумових стояків і, як наслідок, зменшення кількості будівництва власних; 

забезпечення можливості самостійного виконання підключення без участі спеціалістів 
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оператора. 

4. Наступним кроком має бути проведення аналізу запропонованих стратегій на декількох 

контрольних прикладах реальних багатоквартирних будинків та створення загальної 

математичної моделі для з’ясування зони економічної доцільності у практиці розрахунку та 

проектування. 
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УДК 004.2 
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ НА ОСНОВІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Ilin O.O. The concept of developing of information technology for managing the learning 

process on the basis of reflexive management. The concept of developing of information technology for 

management of the educational process is proposed. The technology is aimed to increase the efficiency of 

employing a graduate students. The foundation for developing technology is the combination of reflexive 

control and cognitive modeling. Reflexive management is based on taking into account the representation 

of the subjects about the situation and their desire to think one by one. Cognitive modeling makes it 

possible to carry out both a systemic analysis of the situation and the synthesis of scenarios concerning its 

management. Certain subjective and negative factors influencing the employment of graduates became 

the basis for the introduction of two control loops. They allowed to develop information events for the 

participants in the educational process, which correspond to certain situations. This allowed ensuring the 

fulfillment of the requirements to the stability of functioning both in regular and non-standard conditions. 

Key words: information technology, educational process, reflexive, management, cognitive, 

modeling. 

 

Ільїн О.О. Концепція побудови інформаційної технології управління навчальним 

процесом на основі рефлексивного управління. В роботі запропоновано концепцію побудови 

інформаційної технології управління навчальним процесом, яка спрямована на підвищення 

ефективності працевлаштування випускників вищого навчального закладу. Підґрунтям побудови 

технології  є поєднання рефлексивного управління, яке базується на врахуванні уявлення суб’єктів 

про ситуацію та їх прагненні мислити один за одного, і когнітивного моделювання, яке дозволяє 

проводити як системний аналіз ситуації, так і синтез сценаріїв щодо управління нею. 

Ключові слова: інформаційна технологія, навчальний процес, рефлексивне, управління, 

когнітивне, моделювання. 

 

Ильин О.А. Концепция построения информационной технологии управления учебным 

процессом на основе рефлексивного управления. В работе предложена концепция построения 

информационной технологии управления учебным процессом, которая направлена на повышение 

эффективности трудоустройства выпускника высшего учебного заведения. Фундаментом для 

построения технологии является соединение рефлексивного управления, которое основывается на 

учете представления субъектов про ситуацию и их желание мыслить один за другого, и 

когнитивного моделирования, которое позволяет осуществлять как системный анализ ситуации 

так и синтез сценариев касательно управления нею. 

Ключевые слова: информационная технология, учебный процесс, рефлексивное, управление, 

когнитивное, моделирование. 

 

 

Вступ 

В сучасних умовах ринкової економіки процес навчання вимагає від студентів не лише 

отримання сучасних знань, умінь та навичок (компетенцій), але й орієнтації в 

інформаційному просторі, який має багатофакторний вплив на майбутнього фахівця. Як 

показав досвід підготовки студентів у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України за часів 

незалежності, за фахом працюють не більше 20% випускників. Причина такого стану 

криється як в суб’єктивних, так і в об’єктивних чинниках. До першої групи можна віднести 

такі: складності отримати гідну  посаду за фахом відразу після закінчення ВНЗ, а саме: 

студентів не бюджетної форми навчання ВНЗ не обов’язаний забезпечувати роботою, 

роботодавці не хочуть брати на роботу без практичного досвіду, деякі недобросовісні 

роботодавці беруть лише на випробувальний термін і фактично використовують молодих 

фахівців як безоплатну робочу силу; ВНЗ приділяють багато уваги набору студентів (бо від 
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цього залежить кількість посад науково-педагогічного складу) і майже зовсім не приділяють 

уваги працевлаштуванню випускників. До другої групи можна віднести мінливість нашої 

економіки, неможливість прогнозувати кризи, періодичність яких в Україні перевищує 

термін підготовки фахівця, неможливість протистояти різноманітним інформаційним 

впливам зовнішнього середовища. 

Вищеперераховані фактори свідчать, що коефіцієнт корисної дії (ККД) підготовки 

студентів за показниками витрачених матеріального, інформаційного та інтелектуального 

ресурсів складає: 0,2ККД  , що є вкрай неефективним. 

Таким чином, актуальною є проблема побудови ефективної інформаційної технології, 

яка б враховувала як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники впливу зовнішнього середовища 

під час підготовки та подальшому працевлаштуванні молодих фахівців. Саме критерієм 

ефективності роботи ВНЗ вважаємо відсоток випускників, які безпосередньо працюють за 

фахом. 

Мета роботи – запропонувати концепцію інформаційної технології, яка б надала 

інструментарій ефективного управління навчальним процесом в умовах зовнішніх 

негативних впливів. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Одним із шляхів вирішення поставленої проблеми пропонується поєднання 

рефлексивного управління і когнітивного моделювання. Рефлексивне управління базується 

на врахуванні уявлення суб’єктів про ситуацію та їх прагненні мислити один за одного. 

Когнітивне моделювання дозволяє проводити як системний аналіз ситуації, так і синтез 

сценаріїв щодо управління нею. 

Засновником теорії рефлексивного управління вважається В. Лефевр [1,2], його 

головною заслугою є те, що він вивів поняття рефлексії з філософії в загальносистемне 

міждисциплінарне поле, що було пов’язано перед усім з введенням поняття «рефлексивна 

система», «ранг рефлексії» тощо. Виник рефлексивний підхід, який почав широко 

використовуватися для аналізу й управління складними слабко-структурованими системами, 

в яких активно присутній суб’єктивний фактор впливу. Слід зазначити, що рефлексивний 

підхід сьогодні активно використовується у військовій та політичній сферах, в першу чергу, 

для розв’язання завдань інформаційної боротьби [3-5]. 

В. Лефевр запропонував модель рефлексії, яка має три рівні  інформаційної взаємодії 

людини із зовнішнім світом (див. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура рефлексії 
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Людина у будь-якій ситуації зазнає впливу зовнішнього світу, який вона сприймає через 

власні органи почуття, відчуваючи його реальність. Одержуючи імпульси від зовнішнього 

середовища, людина реєструє й усвідомлює далеко не всі сигнали, тому здійснюючи певну 

дію, вона нерідко може не може пояснити, що її спонукало до цього. Таке неусвідомлене 

сприйняття людиною імпульсів зовнішнього середовища будемо називати тиском 

зовнішнього світу і готовність до вибору позначимо змінною 1a . Крім того кожна людина 

має певний досвід функціонування у зовнішньому середовищі і налаштована на його 

сприйняття, виходячи саме із попереднього досвіду. Такі минулі знання, які спонукають на 

цілком усвідомлені дії, складають другий рівень сприймання інформації. Він позначений 

змінною 2a  на рис. 1. Третій рівень взаємодії (він позначений змінною 3a  на рис. 1)  

символізує людину як особистість зі своїми бажаннями, цілями тощо, які формують моделі 

його поведінки в навколишньому світі.   

Власне об’єктом інформаційного впливу (бажаного керування поведінкою людини) є 

перший рівень (змінна 1a ). 

Формальне завдання рефлексивного управління полягає у пошуку можливих рішень 

задачі: 

( ) minA A   ,  

 

де A  – вектор реальної готовності до вибору поведінки i -тих об’єктів управління під 

впливом j -го суб’єкта управління; A  – вектор бажаної готовності до вибору поведінки i -

тих об’єктів управління під впливом j -го суб’єкта управління (еталон поведінки об’єктів 

управління з точки зору суб’єкта управління);  -норма збіжності між реальною і бажаною 

готовністю до вибору поведінки об’єктами управління при обмеженнях: 1 1 10 1a a a    ; 

0 1  . 

При застосуванні рефлексивного підходу до навчального процесу в роботі накладаються 

певні обмеження, так будемо вважати, що ядром навчального процесу є три взаємодіючі 

системи: науково-педагогічний склад ВНЗ, студенти та потенційні роботодавці. Керівництво 

ВНЗ здійснює управління цими системами. Зовнішній тиск на керівництво ВНЗ є фіксованим 

і визначається сукупністю нормативних документів, які регламентують діяльність ВНЗ. 

Оскільки ефективність застосування рефлексивного підходу базується саме на 

суб’єктивному сприйманні реального світу, то випливає ще одне обмеження. Отже наступне 

обмеження – наявність штатної ситуації, інакше кажучи, потенційний роботодавець має 

об’єктивну можливість взяти молодого фахівця на роботу (є відповідні вакансії), але з якихсь 

причин не хоче.   

Об’єктами управління в нашому випадку є студенти ВНЗ, потенційні роботодавці та 

науково-педагогічний склад ВНЗ. Суб’єктом управління виступає керівництво ВНЗ. 

Інформаційною основою управління є відповідні когнітивні моделі, які фактично відбивають 

третій рівень структури рефлексії (див. рис.1): випускника ВНЗ, потенційного роботодавця 

та науково-педагогічного працівника (НПП). Структурно-логічна схема взаємодії 

когнітивних моделей представлена на рис. 2. 

З рис. 2 видно, що керівництво ВНЗ здійснює інформаційний вплив на всі об’єкти: 

науково-педагогічний склад, студентів, потенційних роботодавців. Опосередковано 

потенційний роботодавець здійснює вплив на НПП і студентів шляхом висування вимог до 

змісту навчання, які висуває практика. Але потенційний роботодавець не суб’єктом 

управління в нашій інформаційній системі. Тому вимоги з боку потенційного роботодавця 

враховуються у вигляді пакетів інформаційних заходів для керівництва ВНЗ, яке є єдиним 

суб’єктом управління. 
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Керівництво ВНЗ здійснює інформаційний вплив шляхом реалізації певних 

інформаційних заходів щодо змушення (переконання) потенційних роботодавців брати на 

роботу молодих фахівців. В запропонованій концепції це основна цільова настанова. 

Структура і зміст бази даних інформаційних заходів представлені на рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Структурно-логічна схема взаємодії когнітивних моделей 

Як вже зазначалося раніше тиск зовнішнього світу у своєму підґрунті може мати як 

суб’єктивні так і об’єктивні фактори впливу, а звідси і зміст інформаційних заходів має бути 

різним і відповідати певній ситуації. З іншого боку, до інформаційної технології висуваються 

вимоги стійкості функціонування як в умовах штатних так і позаштатних ситуаціях. З цією 

метою до інформаційної системи пропонується ввести два контури управління (див. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура і зміст бази даних інформаційних заходів 
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Пакети інформаційних заходів перший контуру управління (контур управління штатною 

ситуацією на рис. 3) призначені для здійснення впливу в штатних умовах. В даному контурі 

передбачені такі пакети: 

1) пакет інформаційних заходів мотивації науково-педагогічних працівників ВНЗ.  Зміст 

даного пакету включає заходи із заохочення відповідно до нормативних вимог до НПП з 

боку Міністерства освіти і науки щодо акредитації та ліцензування ВНЗ, які фактично 

відбиваються в когнітивній карті НПП. Так наприклад, це може бути оцінна шкала балів за 

публікації, наукові досягнення тощо викладачів, за якою нараховуються премії, додаткові 

виплати тощо. Інформаційні заходи щодо забезпечення більш щільних контактів з 

потенційними роботодавцями, як наприклад, організація стажування викладачів в закладах 

потенційних роботодавців, організація залучення викладачів до участі в реальних проектах 

потенційних роботодавців, організація викладачами залучення студентів до участі в проектах 

потенційних роботодавців, наприклад, у формі курсових робіт, проходження практики, 

введення додаткових (факультативних) навчальних дисциплін, які не передбачені 

навчальними планами, тощо; 

2)   зміст пакету інформаційних заходів мотивації студентів спрямований на професійну 

орієнтацію майбутнього фахівця, так наприклад, це можуть бути заходи з організації 

проведення спільних семінарів, конференцій тощо з потенційними роботодавцями; 

залучення до професійно-орієнтованих факультативів, залучення до участі в проектах тощо; 

 3) зміст пакету інформаційних заходів мотивації потенційних роботодавців включає 

інформування про ВНЗ та майбутніх фахівців, яких він готує, анкетування потенційних 

роботодавців, щодо їх бачення молодих фахівців, пропозиції щодо науково-технічного 

співробітництва, пропозиції щодо організації спільних заходів, участі в проектах 

роботодавців тощо. 

Пакети інформаційних заходів другого контуру управління (контур управління 

позаштатною ситуацією на рис. 3) призначені для здійснення впливу в умовах кризи, коли 

об’єктивно скорочуються робочі місця і шанси працевлаштування за спеціальністю 

мінімальні. В даному контурі передбачені такі пакети: 

1) пакет інформаційних заходів щодо формування кризового фонду. Взагалі кризовий 

фонд має бути у ВНЗ на випадок надзвичайних ситуацій. Інформаційні заходи передбачають 

пошук партнерів щодо залучення коштів на виконання проектів. Це можуть бути міжнародні 

гранти, благодійні внески, сумісні міжнародні проекти тощо. Такий фонд у кризових 

ситуаціях може зберегти принаймні найкращих випускників, що дозволить їм залишитися в 

професійному полі; 

2) база даних перспективних проектів, яка має постійно оновлюватись, є підґрунтям для 

кризового фонду. Крім того, пакет може включати потреби певного ВНЗ щодо його 

автоматизації, і за рахунок кризового фонду, можна розробляти власні проекти, а при вдалій 

реалізації допомагати в створюванні фірм із власних випускників. А це в майбутньому 

будуть надійні роботодавці; 

3)   пакет  інформаційних заходів мотивації роботодавців в умовах кризи містить вигідні 

пропозиції для роботодавців в обмін на працевлаштування випускників.  

 

Висновки 

Таким чином, запропоновано концепцію побудови інформаційної технології управління 

навчальним процесом, яка спрямована не тільки на підвищення якості навчального процесу, 

але й на підвищення ефективності подальшого працевлаштування випускників в умовах 

ринкової економіки. 

Відмінною рисою запропонованої концепції є поєднання рефлексивного управління і 

когнітивного моделювання. Рефлексивне управління базується на врахуванні уявлення 

суб’єктів про ситуацію та їх прагненні мислити один за одного. Когнітивне моделювання 
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дозволяє проводити як системний аналіз ситуації, так і синтез сценаріїв щодо управління 

нею. 

Визначені суб’єктивні і об’єктивні фактори негативного впливу на подальше 

працевлаштування випускників стали підґрунтям для введення двох контурів управління, які 

дозволили розробити інформаційні заходи мотивації учасників навчального процесу які 

відповідають певній ситуації, що, в свою чергу, забезпечило  вимоги стійкості 

функціонування як в умовах штатних так і позаштатних ситуаціях. 
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УДК 621.391.3 
 

Кільменінов О.А., к.т.н. 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM (IMS) 

 
Kilmeninov O.A. Functional advantages of the IP Multimedia Subsystem (IMS). 

Until recently, the delivery of telecommunication services was vertical, requiring specialized 

infrastructure and targeting what was left by the operator. An important element was the subscriber 

equipment. Today, when a subscriber works in multiple networks simultaneously, such service practice 

becomes uncomfortable. Therefore, quite a logical extension of the development of telephone "intelligent 

networks" (IN) in the NGN era was the architecture of IMS (IP Multimedia Subsystem), aimed at 

providing any service anywhere on the network with packet switching. 

The article analyzes the development of modern infocommunication networks. The factors that will 

influence the creation of the Future Network and its priority use will be identified. It is concluded that the 

process of deploying a network of the future is just a matter of time. 

Keywords: Softswitch, IMS architecture, IMS equipment, packet switching domain, channel 

switching domain, infocommunication services, traffic, roaming. 

 

Кільменінов О.А. Функціональні переваги IP Multimedia Subsystem (IMS). 

Донедавна доставка телекомунікаційних послуг була вертикальною, вимагала спеціалізованої 

інфраструктури та орієнтації на те, що вийшло у оператора. Важливим елементом було 

абонентське обладнання. Сьогодні, коли абонент працює в декількох мережах одночасно, така 

сервісна практика стає незручною. Тому цілком логічним продовженням розвитку телефонних 

«інтелектуальних мереж» (IN) в епоху NGN стала архітектура IMS (IP Multimedia Subsystem), 

орієнтована на надання будь-якого сервісу в будь-якому місці мережі з пакетною комутацією. 

У статті проаналізовано розвиток сучасних інфокомунікаційних мереж. Визначено чинники, 

які будуть впливати на створення мережі майбутнього Future Network та пріоритетне її 

використання. Зроблено висновок, що процес розгортання мережi майбутнього – лише питання 

часу.  

Ключові слова: Softswitch, архітектура IMS, обладнання IMS, домен комутації пакетів, 

домен комутації каналів, інфокомунікаційні послуги, трафік, роумінг. 

 
Кильменинов А.А. Функциональные преимущества IP Multimedia Subsystem (IMS). 

До недавнего времени доставка телекоммуникационных услуг была вертикальной, требовала 

специализированной инфраструктуры и ориентации на то, что получилось у оператора. Важным 

элементом было абонентское оборудование. Сегодня, когда абонент работает в нескольких сетях 

одновременно, такая сервисная практика становится неудобной. Поэтому вполне логичным 

продолжением развития телефонных «интеллектуальных сетей» (IN) в эпоху NGN стала 

архитектура IMS (IP Multimedia Subsystem), ориентированная на предоставление любого сервиса в 

любом месте сети с пакетной коммутацией. 

В статье проанализировано развитие современных инфокоммуникационных сетей. 

Определены факторы, которые будут влиять на создание сети будущего Future Network и 

приоритетное ее использования. Сделан вывод, что процесс развертывания сети будущего - лишь 

вопрос времени. 

Ключевые слова: Softswitch, архитектура IMS, оборудование IMS, домен коммутации 

пакетов, домен коммутации каналов, инфокоммуникационные услуги, трафик, роуминг. 

 

Вступ 

У той час як на насичених ринках прибутки від традиційних послуг зростають повільно, 

завданням IMS є побудова єдиної мережі, завдяки якій абонент може отримати 

телекомунікаційні послуги, включаючи конвергентні послуги від мереж фіксованого та 

мобільного зв'язку. Передумовою цього є зменшення в загальному сервісному пакеті 

операторів частки голосових сервісів. 

 

 © Кільменінов О.А., 2017 
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IMS як концепція використовується операторами для зменшення стратегічних ризиків 

при виборі шляхів технічного розвитку. В цілому IMS – це інструмент, який дає оператору 

на тлі стрімко зростаючої конкуренції утримувати абонента за допомогою надання 

мультисервісу на універсальний термінал (конвергенція сервісу). 

 

Виклад основного матеріалу 

Мережі наступного покоління мають два варіанти побудови: 

- з використанням програмних комутаторів (Softswitch) і медіашлюзи (MGW); 

- з використанням програмно-апаратного комплексу IMS. 

Архітектури IMS і Softswitch мають рівневий розподіл (абонентських пристроїв і 

транспорту, управління викликами і сеансами, серверів додатків), причому межі цих 

логічних рівнів проходять в обох концепціях/архітектурах практично в одних і тих же 

місцях. Просто в архітектурі Softswitch зазвичай зображають мережеві пристрої, а 

архітектура IMS визначається на рівні функцій. Абсолютно однакові також ідеї надання всіх 

послуг на базі IР-мережі та розподілу функцій управління викликом і комутації. 

Перш за все, Softswitch – це обладнання конвергентних мереж. Функція управління 

шлюзами являється домінуючою. У свою чергу, IMS проектувалася в рамках мобільної 

спільноти 3GPP, повністю базується на IP. Основним її протоколом є SIP, що дозволяє 

встановлювати однорангові сесії між абонентами і використовувати IMS тільки як систему, 

що надає сервісні функції з безпеки, авторизації, доступу до послуг і т.д. Функція управління 

шлюзами і сам медіа-шлюз в даному випадку, лише засіб для зв'язку з абонентами 

фіксованих мереж (телефонна мережа загального користування). 

Протокол SIP має певні модифікації. Для використання в IMS він був частково 

доопрацьований і змінений, тому може виникнути ситуація, коли при отриманні запитів SIP 

або відправленні їх в зовнішні мережі, в них може виявитися відсутність підтримки 

відповідних розширень протоколу SIP, що може призвести або до відмови в обслуговуванні, 

або до невірної обробки виклику. 

Але в IMS частково згладжуються проблеми сумісності обладнання, властиві «пулу» 

рішень Softswitch, оскільки взаємодія функціональних модулів регулюється стандартами. 

Новий підхід до надання послуг виявився надзвичайно вдалим і забезпечив роумінг послуг, 

що повинно принести додатковий прибуток оператору. Використання у фіксованих мережах 

NGN та в мобільних мережах 3G однакової системи IMS, власне, і відкриває перспективу 

конвергенції фіксованих та мобільних мереж (FMC) на операторському рівні. Оператору 

надаються широкі можливості по управлінню мережними ресурсами, оптимізації процесу 

доставки послуг та розширенню клієнтської бази. 

Передумовами міграції «традиційних» мереж «традиційних» операторів до IMS є 

подальша стратегічна безперспективність позиціонувати себе на ринку як «бітова» труба, 

спостерігаючи лише «втрачену користь»; постійний відтік прибутків до провайдерів VoIP і 

ISP; відносно високі поточні експлуатаційні витрати і високу вартість введення нових 

сервісів; «історичне» тяжіння до розподіленої, відкритої та стандартизованої архітектури; 

зрілість технологій IMS і SIP, а також наявність відповідних стандартів.  

Завдання мінімум – стати ефективним оператором VoIP. Завдання максимум – стати 

ефективним оператором All IP. 

IMS – єдина стандартизована система (готується вже восьма версія стандарту) на базі 

протоколу SIP в міжнародних організаціях 3GPP і ETSI (рис. 1). Тому слід мати на увазі, що 

всі інші рішення, що розробляються поза концепцією IMS на базі SIP, є приватними. Подібно 

«мережі мереж» Інтернет, поняття «IMS» співіснує як «три в одному»: 

• це концепція поділу сервісного та інфраструктурного рівнів мережі; 

• це конкретне технологічне рішення – набір стандартів і функціональних елементів; 

• це гнучке мультисервісне середовище. 
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Зазначені бази даних аналогічні блокам HLR і AUC в мережі GSM, які містять клієнтські 

профілі і відповідають за аутентифікацію і авторизацію. Особлива цінність ядра IMS полягає 

в тому, що воно містить абонентські бази даних HomeSubscriberServer (HSS) і 

UserProfileServerFunction (UPSF), які підтримують заголовки мережі IMS, актуальні при 

обробці викликів. 

SubscriberLocationFunction (SLF) необхідні при використанні декількох HSS для 

сполучення з карткою абонентської адреси. HSS і SLF взаємодіють за допомогою протоколу 

ААА Diameter (подальший розвиток протоколу Radius).  

 

 
Рис. 1. IMS – єдина інфраструктура для всіх типів послуг та пристроїв 

 

В якості мобільного термінального обладнання IMS можуть виступати мобільні 

телефони (включаючи PDA і комп'ютери), навіть коли вони знаходяться в роумінгу. Єдина 

вимога – підтримка IPv6 і SIP. Робота можлива в мережах GSM / GPRS / UMTS і cdma2000, 

Wi-Fi і WiMAX. Фіксовані мережі доступу використовують різні модеми: кабельні, DSL, 

Ethernet. Аналогові телефони і несумісні з IMS системи VoIP (Н.323) отримують доступ в 

мережу IMS через медіашлюзи. 

Перспективи розвитку IMS. Функціональні особливості платформи IMS для надання 

інфокомунікаційних послуг.  

Архітектура IMS відрізняється від всього, що було до неї. У традиційних мережах 

надання послуг і пристрої, які дозволяють це робити, розглядаються як деякий монолітний 

процес, а в IMS ці пристрої уявляються більше як набір функцій (як і в концепції 

Інтелектуальної мережі, тут знову відділяється функція від пристрою). 

Та все ж з визначення IMS виходить, що вона призначена для того, щоб надавати 

Інтернет-послуги всюди і у будь-який час з використанням технологій стільникових мереж. 

Але річ у тому, що сучасні мережі мобільного зв'язку 3G вже і так можуть надавати досить 

широкий спектр Інтернет-послуг. 

У мережах UMTS існують два домени обслуговування трафіку: домен комутації каналів і 

домен комутації пакетів. Домен комутації каналів в UMTS є еволюційним розвитком 

технологій, що вже використовуються в 2.5G, і орієнтований на передачу мови і відео. Домен 

комутації пакетів надає IP-доступ в Інтернет. З використанням цих двох доменів користувач 

вже може отримати різні мультимедійні послуги, у тому числі і Інтернет-орієнтовані. 

Надання різноманітних послуг на базі єдиної пакетної мережі вимагає гнучкої підтримки 

якості цих послуг. IMS, встановлюючи кожне з'єднання, стежить, щоб користувачам було 
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забезпечено відповідну якість обслуговування. Якщо Оператор не бере до уваги характер 

трафіку мультимедійного сеансу, він може нарахувати плату за нього тільки дуже 

поверхневим способом – на підставі об'єму переданих даних. При цьому користувачеві 

невигідно користуватися тими послугами, що створюють великий об'єм трафіку, наприклад 

відео, а Операторові невигідно надавати інші, що створюють незначний об'єм трафіку, 

наприклад Instant Messaging (IM). Якщо Оператор обізнаний про характер передаваного 

трафіку, то він може використати в системі нарахування плати більш ефективні бізнес-

моделі, що несуть вигоду і йому і користувачам. 

У IMS застосований новий підхід до надання послуг, що дозволяє операторові 

впроваджувати послуги, створені сторонніми розробниками або навіть самим Оператором, а 

не виробниками телекомунікаційного устаткування. Це дозволяє інтегрувати різні послуги і 

надавати широкі можливості персоналізації та збільшення кількості послуг. У 1990-х і 2000-х 

роках, до впровадження IMS, в мережах використовувалися так звані "вертикальні сервісні 

платформи", показані на рис. 2, які успішно справляються з наданням невеликого числа 

ключових послуг. 

Підхід IMS припускає горизонтальну архітектуру (рис. 3), що дозволяє Операторові 

просто і економічно впроваджувати нові послуги, що персоналізуються, причому 

користувачі можуть у рамках одного сеансу зв'язку отримати доступ до різних послуг.  

Мультимедійні IP- сеанси. 

IMS може надавати широкий спектр послуг, але одна з них безумовно зберігає провідну 

роль – двосторонній аудіо/відео зв'язок. Для цього архітектура IMS повинна підтримувати 

сеанси мультимедійного зв'язку в IP-мережах, причому такий зв'язок має бути доступний 

користувачам як в домашній, так і в гостьовій мережі. Мультимедійний зв'язок був 

стандартизований вже в ранніх документах 3GPP, ще до появи IMS, але надавався тільки 

доменом комутації каналів. 

Якість обслуговування 

Підтримка QoS є фундаментальною вимогою до IMS. При організації сеансу призначене 

для користувача обладнання сповіщає IMS про свої можливості і про свої вимоги до QoS. 

За допомогою протоколу SIP можливо врахувати такі параметри, як тип і напрям 

передачі даних, бітова швидкість, розмір пакетів, використання RTP, необхідна ширина 

смуги пропускання. IMS дозволяє управляти якістю зв'язку, яку отримає той або інший 

користувач, і таким чином диференціювати користувачів і послуги. 

Взаємодія з іншими мережами 

Функція підтримки взаємодії з мережею Інтернет очевидна, оскільки завдяки загальним 

протоколам користувачі IMS можуть встановлювати мультимедійні сеанси зв'язку з різними 

службами глобальної мережі. Оскільки перехід до тотального використання IMS буде 

поступовим і тривалим, IMS повинна також мати можливість взаємодії з мережами 

попередніх поколінь – стаціонарними і мобільними мережами 1990-х і 2000-х років з 

комутацією каналів і комутацією пакетів. Функції взаємодії з мережами комутації каналів не 

мають довгострокової перспективи, але вони абсолютно потрібні впродовж довгого періоду 

існування конвергентних мереж. 

Інваріантність доступу 

Оскільки IP є базовим протоколом доступу в IMS, користувач може з'єднатися з 

мережею безліччю способів. Пристрої з можливостями IMS можуть безпосередньо 

зареєструватися в мережі IMS незалежно від тієї мережі, з якою вони з'єднуються. 

Технології фіксованого доступу, такі як Ethernet LAN, xDSL, HFC (Hybrid Fiber Coax), 

модеми хDSL, а також бездротовий доступ GSM, GPRS, CDMA, UMTS, Wi-Fi, WiMAX 

підтримуються IMS. Так само традиційні телефони ТМЗК і деякі системи VoIP з'єднуються з 

мережею IMS за допомогою відповідних шлюзів. Таким чином, як і будь-яка IP- мережа, IMS 
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Рис. 2. Вертикальні сервісні платформи 2000-х 

 

 
 

Рис. 3. Горизонтальна сервісна IMS- архітектура 2010-х 
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інваріантна відносно протоколів нижніх рівнів і технологій доступу. Але оскільки 3GPP  

спочатку сконцентрувала свої зусилля на еволюції GSM мереж, специфікація першої версії 

IMS (реліз 5) містила деякі GPRS-орієнтовані опції. У наступних версіях, вже з шостого 

релізу, функції доступу були відокремлені від ядра мережі, і почалася розробка 

інваріантності доступу до IMS, що дістала назву IP connectivity access і що припускає 

застосування будь-якої технології доступу, яка може забезпечити транспортування IP-

трафіку між призначеним для користувача устаткуванням і об'єктами IMS. 

Створення послуг та управління ними  

Необхідність швидко впроваджувати різноманітні послуги, оскільки саме вони повинні 

стати основним джерелом доходів Оператора в XXI столітті, вимагала переглянути процес 

створення послуг в IMS. Щоб зменшити час впровадження послуги і забезпечити її надання в 

гостьовій мережі, коли користувач знаходиться в роумінгу, в IMS ведеться стандартизація не 

послуг, а можливостей надання послуг (service capability). Таким чином, Оператор може 

впровадити будь-яку послугу, що відповідає service capability, причому ця послуга 

підтримуватиметься і при переміщенні користувача в гостьову мережу, якщо ця мережа має 

аналогічні стандартизовані service capability. Це досягається завдяки тому, що в IMS 

прийнято управління послугою з домашньої мережі, тобто пристрій, що має доступ до бази 

цих користувачів і безпосередньо взаємодіє з сервісною платформою, завжди знаходиться в 

домашній мережі. 

Для управління послугами Оператор може застосовувати різну загальну політику 

мережі, що поширюється на усіх її користувачів (наприклад, обмеження використання в 

мережі широкосмугових кодеків типу G.711), і різну індивідуальну політику, що 

поширюється на того або іншого користувача (наприклад, заборона користування 

відеозв'язком). 

Роумінг 

Функції роумінгу існували вже в мобільних мережах 2G, і IMS, природно, ці функції 

успадкувала. Проте саме поняття "роумінг" тепер істотно розширилося і включило: 

- GPRS-роумінг – гостьова мережа надає RAN і SGSN, а в домашній знаходяться GGSN і 

IMS; 

- IMS-роумінг – гостьова мережа надає IP-з'єднання і точку входу (наприклад P-CSCF), а 

домашня мережа забезпечує усі інші функції; 

- CS-роумінг – роумінг між мережею IMS і мережею комутації каналів. 

Захист інформації 

Функції забезпечення захисту інформації потрібні кожній телекомунікаційній системі, і 

IMS надає рівень захисту, принаймні, не менший, ніж GPRS-мережі і мережі комутації 

каналів. IMS робить аутентифікацію користувачів перед початком надання послуги, надає 

користувачеві можливість запросити конфіденційність інформації, що передається під час 

сеансу, та ін. 

Нарахування плати  

Як було зазначено вище, IMS дозволяє Операторові або провайдерові послуг гнучко 

призначати тарифи для мультимедійних сеансів. IMS зберігає можливість нараховувати 

плату за сеанс найбільш простим способом – залежно від тривалості сеансу або від об'єму 

трафіку, але може також використати складніші схеми, що враховують різну призначену для 

користувача політику, компоненти медіа-даних, послуги, які надаються, і тому подібне. 

Вимагається також, щоб дві IMS-мережі при необхідності могли обмінюватися інформацією, 

яка є потрібною для нарахування плати за сеанс зв'язку. IMS підтримує нарахування плати в 

режимі як online, так і offline. 
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Висновки   

Проаналізовано функціональні особливості платформи IMS для надання 

телекомунікаційних послуг Future Network. Зроблено висновок, що збільшення кількості 

мультимедійних послуг, які буде надавати мережа в майбутньому, зумовить необхідність 

впровадження системи управління інформаційною інфраструктурою.  
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УДК 621.382 
 

Довженко Н.М., аспірант 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 
 

Dovzhenko N.M. Features of construction of sensor networks.  
This article is about the main features of construction, development, implementation of sensor 

networks which are extremely important solution for providing for the growing market of 
telecommunication and infocommunication services. One of the most important features which is 
describing in the article is mobility of sensor planform. Sensor networks consist of autonomous units and 
attached smart sensors: temperature, sound, vibration, location in time, etc. They are free to compete with 
already existing access network, and - serve as a complement to any existing networks. Wireless 
technologies and created based on these telecommunication networks have a number of known 
advantages including the flexible architecture, easy scalability, high refusal stability, low costs during 
installation. 

Keywords: sensor networks, intelligent sensors, international standards, con, telecommunications 
network. 

 
Довженко Н.М. Особливості побудови сенсорних мереж. 
В даній статті розглянуто основні особливості побудови, розгортання, впровадження та 

використання сенсорних мереж, які являються виключно актуальним рішенням для забезпечення 
зростаючого попиту на телекомунікаційні та інфокомунікаційні послуги в Україні та світі. 
Основними перевагами даного класу мереж являється легка масштабованість, інтелектуальність 
сенсорних датчиків, а також алгоритми кодування та декодування інформації. 

Ключові слова: сенсорні мережі, інтелектуальні датчики, міжнародні стандарти, колізія, 
телекомунікаційна мережа. 

 
Довженко Н.М. Особенности построения сенсорных сетей.  
В данной статье рассмотрены основные особенности построения, развертывания, внедрения и 

использования сенсорных сетей, которые являются исключительно актуальным решением для 
обеспечения растущего спроса на телекоммуникационные и инфокоммуникационные услуги в 
Украине и мире. Основными преимуществами данного класса сетей есть легкая 
масштабируемость, интеллектуальность сенсорных датчиков, а также алгоритмы кодирования и 
декодирования информации. 

Ключевые слова: сенсорные сети, интеллектуальные датчики, международные стандарты, 
коллизия, телекоммуникационная сеть. 

 
Вступ 
Сьогодення відзначається рішучим переходом від різнорідних телекомунікаційних 

мереж до мереж наступного та майбутнього поколінь. В таких мережах вільно можуть 
надаватись одночасно послуги Triple Play Service - передавання голосу (або мови), обмін 
об’ємними даними, відео формату HD. З часом, додається  ще і доступ до хмарних серверів, 
сервісів білінгу та багато іншого.  

Серед цього розмаїття послуг виокремлюється одна, вагома проблема. Це необхідність 
швидкого розгортання мобільної мережі, яка буде включати ще і систему моніторингу, і 
систему управління інформаційними потоками, і система, що буде відповідати за збір та 

обробку даних. Гарне рішення для такого розмаїття вимог – це сенсорні мережі. 
Складаючись з територіально розподілених автономних пристроїв і підключених до 
них інтелектуальних датчиків: температури, звуку, вібрації, розміщення в часі і т.д., 
вони можуть вільно конкурувати із вже наявними мережами доступу, а також – 
слугувати доповненням до будь-якої з існуючих мереж. 

 
1. Особливості побудови сенсорної мережі  
Сенсорна мережа з легкістю дає можливість побудувати інформаційний простір для 

організації системи моніторингу та управління, об’єднуючи у собі можливості зняття 
показників з датчиків, уніфікації інтерфейсу вимірювальних пристроїв, здійснення 
невпинного контролю за станом тих будівель, що мають технічне чи стратегічне значення.  
 

© Довженко Н.М., 2017 
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Датчики вимірювання різних хімічних, біологічних і фізичних величин, використовують 
широкий спектр методів зондування.  

Дія зондування створює вихідний сигнал, за допомогою процесу трансдукції, який 
повинен оброблятись і передаватись в мережу. Датчики, які мають можливість розпізнавати, 
вимірювати та виводити через шину дані в одному пакеті звично вважати як інтелектуальні 
датчики. Можливості таких інтелектуальних датчиків можуть бути додатково збільшені з 
урахуванням функцій: радіо зв’язок, віддалене управління та управління інтелектуальними 
сенсорними системами. 

Сенсорні системи розширюють можливості інтелектуальних датчиків шляхом додавання 
додаткових можливостей, таких як зв’язок (проводовий та безпроводовий), дисплей, шафи і 
кріплення, віддалене управління і безпека. 

Конкретне поєднання можливостей системи, як правило, диктується вимогами програми. 
Система датчиків може бути описана як комбінація функцій зчитування різних інтерфейсів, 
мікроконтролера, зберігання інформації, цифрові і аналогові входи/виходи, шаф і кріплень в 
єдину систему [1]. 

 
 

Рис. 1. Високоінтелектуальна сенсорна мережа 
 
Система складається з декількох датчиків ієрархічних функціональних шарів, в тому 

числі зондування і трансдукції, обробки сигналів (фільтрація, охолодження, перетворення 
АЦП), перевірки цілісності даних, обробки, передачі сигналів і індикації, а також, в деяких 
випадках, пристрій керування віддаленим доступом. У мультисенсорних системах, можна 
оптимізувати роботу окремих датчиків з використанням даних від датчика, щоб поліпшити 
точність показань. Здатність системи адаптуватися дозволяє компенсувати зміни 
навколишнього середовища, з тим щоб зберегти цілісність та надійність системи. 

Для деяких областей застосування, таких як охорона здоров’я, фізичні атрибути системи 
датчиків є важливими критеріями вибору, особливо для конфігурацій з урахуванням 
віддаленого доступу. Ці атрибути включають в себе вагу, фізичний розмір, тип корпусу, 
датчик монтажу,  гідроізоляцію (тобто, запобігаючи потрапляння біологічної рідини). 
Різниця між інтелектуальним датчиком і системою датчиків не завжди є зрозумілою. 
Інтелектуальні датчики, як правило, виконують функції зондування і трансдукції з 
інтерфейсом аналогової схеми, мікроконтролер з вбудованим аналого-цифровим 
перетворювачем та інтегрованим інтерфейсом введення/виводу даних через шину в 
об’єднанні одного пакету.  

Крім системних вимог, інтелектуальні датчики також функціонально виконують 
наступні функції: автоматичне калібрування, компенсація вимірювання (коригування дрейфу 
базової лінії, корекція екологічної варіації - наприклад, температури) і оцінка стану. Багато 
функцій інтелектуальних датчиків наводяться в першу чергу за рахунок використання 
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сучасного мікроконтролера (MCU). Включення контролера в склад інтелектуальних датчиків 
забезпечує цифрову обробку сигналів та АЦП, корекцію базової лінії, обробку даних, 
підтримку зберігання даних, управління живленням і взаємодію функцій, таких як зовнішні 
комунікації. 

Інтелектуальні датчики зазвичай мають інтегровані компоненти на одній і тій же 
сенсорній платформі. Цей рівень інтеграції підвищує як надійність, так і продуктивність 
мережі. При цьому, зменшуються виробничі витрати. Також дозволяється певна гнучкість в 
плані дизайну сенсорної платформи, яка може мати важливе значення для додатків, таких як 
моніторинг життєво важливих ознак мережі.  

Сенсорні платформи є підмножиною інтелектуальних датчиків. Як інтелектуальні 
датчики, вони мають мікроконтролер, провідний або безпроводовий інтерфейс і пам’ять. 
Інтелектуальні датчики мають функціонально інтегруватися з невизначеними зовнішніми 
датчиками  та інтерфейсом для програмування мікроконтролера, при виконанні певного 
набору функцій.  

Ці сенсорні платформи дуже корисні для швидкого прототипування - апаратні датчики 
та виконавчі механізми можуть бути фізично або безпроводово підключені до інтерфейсу 
датчика сенсорної платформи (цифрової або аналогової). Більшість датчиків платформи 
можуть бути об’єднані для програмування виконавчих механізмів. 

Багато функцій інтелектуальних датчиків приводяться в дію за допомогою первинного 
мікроконтролера, який включає в себе аналогово-цифровий перетворювач, підтримку 
зберігання даних, управління живленням і взаємодії функцій, таких як зовнішні комунікації.  

Мікропроцесор являє собою центральний блок обробки даних (процесор), реалізований 
на одному кристалі. До 1970 р., процесори не були інтегровані на одному чіпі, і складалися з 
безлічі мікросхем або багатьох дискретних пристроїв, з’єднаних між собою.  

Мікрокомп’ютери обчислювальних пристроїв, що містять мікропроцесори і периферійні 
пристрої, в тому числі введення/виведення даних, інтерфейси пам’яті даних, пам’ять 
програм, переривання передачі і таймери. Мікрокомп’ютери містять в собі мікропроцесор. 

Мікроконтролери призначені для представлення конкретних завдань, де визначена 
залежність між входом і виходом. Так як ці програми дуже специфічні, необхідні ресурси 
(наприклад, оперативний пристрій, постійний запам’ятовуючий пристрій і порти 
введення/виводу) такі як мікроконтролер, що може бути ідентифікований, щоб задовольнити 
вимоги.  

 
2. Класифікація сенсорних мереж 
Для якісної класифікації сенсорних мереж, необхідно виокремити кілька ключових 

ознак. Такі, як: середовище передачі даних, мобільність, організація передачі даних, 
середовище моніторингу, параметри моніторингу, сфера застосування та білінг [1, 2]. 

За  принципом мобільності розрізняють: стаціонарні, рухомі (мобільні) сенсорні мережі. 
Ключовий вибір такої мережі залежить напряму від сфери використання.  

Як приклад, можна навести стаціонарну сенсорну мережу - “Розумний будинок”. 
Передачі даних в такій мережі здійснюється через окрему, виділену мережу до центру 
обробки даних (ЦОД). За основу може братися і вже існуюча телекомунікаційна мережа, або 
ж ТмЗК, або мережа електроживлення чи безпроводова мережа [3].  

Остання отримала ряд переваг через концепцію фіксованого мобільного зв’язку (FMS), 
що одразу здатна забезпечувати пріоритетність безпроводових технологій в сенсорних 
мережах. 

З урахуванням середовища, сенсорні мережі поділяють на: проводові, оптичні та 
безпроводові. Ключовими перевагами проводових мереж є: 

- кількість та різнотипність технологій передачі даних, що надають надійну передачу із 
забезпеченням гарантованої якості обслуговування; 

- висока швидкість передачі даних (до/від 10 Гбіт/с, в залежності від вимог). 
В той же час, використання традиційних проводових з’єднань не завжди можливо через 

вимоги оперативності, мобільності, високої вартості монтажних і технічних робіт, 
обслуговування. Крім того, в деяких ситуаціях неможливе прокладання кабелів з 
технологічних або організаційних причин.  
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До переваг мобільних мереж треба віднести надійність систем, гнучкість і зручність 
розгортання. Лінії зв’язку для сенсорних мереж крім високої надійності, повинні володіти ще 
і високою вибірковістю і малим часом відновлення системи після аварії, що особливо 
важливо у випадку застосування їх в критичних ситуаціях. Таким чином, при побудові 
сенсорної мережі необхідно орієнтуватися на вибір безпроводових методів доступу в 
телекомунікаційних сенсорних мережах.  

Ці фактори є визначальними при виборі способу побудови нової мережі, або розгортання 
конвергенції мереж з урахуванням сенсорних технологій над вже існуючою. Маючи велику 
кількість з’єднаних між собою інтелектуальних датчиків і інтерфейсів передачі даних, дана 
технологія стійка у налагодженні і має підвищенні експлуатаційні параметри, що дозволяють 
позиціонувати сенсорним мережам в якості високоефективних і перспективних рішень для 
систем збору телеметричних даних, засобів дистанційної діагностики та обміну інформації. 

 
Висновки 
Сенсорні мережі - це нова перспективна технологія, на основі якої інтенсивно ведуться 

прикладні розробки і виконуються масштабні проекти для різних галузей промисловості і 
систем військового призначення.  

Тому і не дивно, що безпроводові технології і створювані на їх основі телекомунікаційні 
мережі мають ряд загальновідомих переваг в числі яких гнучка архітектура, легка 
масштабованість, висока відмово стійкість, низькі витрати при монтажі. Ці кроки досягались 
за рахунок детального обмірковування, опису, а згодом – і тестування на попередніх 
системах. 

Головна відмінність сенсорних мереж у порівнянні зі звичайними, класичними 
телекомунікаційними мережами - це використання великої кількості інтелектуальних 
датчиків. В архітектурному плані, вони покликанні здійснювати передачу незначного обсягу 
інформації з урахуванням фіксованої відстані (від 10 до 100 м.).  

До основних відмінностей безпроводових сенсорних мереж можна віднести: 
- стале функціонування в умовах динамічних змін в топології мережі через 

переміщення сенсорів; 
- автономне електроживлення; 
- обмеження в енергоспоживанні та обчислювальної продуктивності вбудованих у 

вузли мережі мікропроцесорів (а також і пам’яті, трансиверів та ін.).  

3. Баркланов И. Г. Технологии измерений в телекоммуникациях / И. Г. Баркланов. – Москва : 

Эко-Трендз, 1997. – 139 с. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ 

ШЛЯХОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПАЛЮВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ РОЗРЯДУ У ПЛАЗМОВИХ ПАЛЬНИКАХ 
 

Shulha O.V., Shefer O.V., Neliuba D.M., Hontar M.M. Radio engineering devices reliability 

improving concept by experimental research of ignition and discharge development in the plasma 

torch. 

In the article was established the volume radiation appearance associated with a new discharge type 

emergence, which is like a glow discharge. The discharge occurrence parameters and the subdischarge 

electron current was defined. Was described, that gas ionization byplasma cathode electrons flow leads to 

a plasma field redistribution between the cathode and anode, and the discharge transitional stage 

emergence. 

By increasing the main electrode volume radiation capacity occupies almost the entire space 

between the main electrodes. This auxiliary discharge practically ceases to affect the basic discharge, the 

latter enters toglow discharge stage and an auxiliary anode begins to work as probe. 

The reliability increasing concept of radio engineering and telecommunications devices was 

proposed by charges ambipolar diffusion weakening on the walls. This approach prevents the particle 

passage through the electrodes to the bounding wall because the passing through a strong electric field 

between the electrodes, they get either the cathode or the anode. Because of this negative radiation plasma 

separated from the bounding wall and doesn’t interact with it. 

Keywords: plasma torch, glow discharge, gas ionization, volume radiation, auxiliary discharge, 

plasma cathode, electron diffusion, plasma cathode potential 

 

Шульга О.В., Шефер О.В., Нелюба Д.М., Гонтар М.М. Концепція підвищення надійності 

радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку 

розряду у плазмових пальниках. 

У статті встановлено появу об'ємного випромінювання пов’язаного із виникненням нового 

виду розряду. Визначено параметри виникнення розряду та підрозрядного електронного струму. 

Іонізація газу потоком електронів з плазмового катода призводить до перерозподілу поля між 

плазмовим катодом і анодом. При збільшенні потенціалу основного електрода об'ємне 

випромінювання займає майже весь простір між основними електродами. При цьому допоміжний 

розряд практично перестає впливати на основний розряд, а допоміжний анод починає працювати в 

якості зонда. 

Ключові слова: плазмовий пальник, тліючий розряд, іонізація газу, об'ємне випромінювання, 

допоміжний розряд, плазмовий катод, дифузія електронів, потенціал плазмового катода. 

 

Шульга А.В., Шефер А.В., Нелюба Д.Н., Гонтарь М.Н. Концепция повышения 

надежности радиотехнических устройств путем экспериментальных исследований 

зажигания и развития разряда в плазменных горелках. 

В статье установлено появление объемного излучения связанного с возникновением нового 

вида разряда. Определены параметры возникновения разряда и подразрядного электронного тока. 

Ионизация газа потоком электронов из плазменного катода приводит к перераспределению поля 

между плазменным катодом и анодом. При увеличении потенциала основного электрода объемное 

излучение занимает почти все пространство между основными электродами. При этом 

вспомогательный разряд практически перестает влиять на основной разряд, а вспомогательный 

анод начинает работать в качестве зонда. 

Ключевые слова: плазменная горелка, тлеющий разряд, ионизация газа, объемное излучение, 

вспомогательный разряд, плазменный катод, диффузия электронов, потенциал плазменного 

катода. 
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Вступ 

За останні роки досягнуто помітний прогрес у вивченні процесів, котрі відбуваються в 

плазмі [1-3]. Це пов’язано з тим, що плазма, як іонізоване середовище, реалізується у 

великому розмаїтті радіотехнічних пристроїв та телекомунікаційних установок.  

Питання виникнення допоміжного розряду, а також формування основного розряду, 

теоретично і експериментально достатньо вивчені [4], але, на жаль, дослідження процесів 

проводилися без урахування впливу стінок розрядної трубки, що в разі плазмового пальника 

має істотне значення для надійного функціонування пристроїв радіотехніки. 

При формуванні основного розряду можлива рекомбінація зарядів, як в об'ємі, так і на 

стінках розрядної трубки [3-5]. 

Метою роботи є: підвищення надійності функціонування пристроїв радіотехніки, 

шляхом ослаблення амбіполярної дифузії зарядів на стінки. Таке ослаблення можливе у разі 

отримання нової взаємодію плазми з обмежуючими стінками вакуумної камери. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Розглянемо процес формування розряду між електродами у циліндричних плазмових 

пальниках. 

Розвиток розряду між основними електродами 1 і 2, які в робочій схемі на змінній 

напрузі виконують функцію анода і катода, відбувається після виникнення допоміжного 

розряду між електродами 1 і 3 (рис. 1). У разі, коли електрод 1 виконує функцію катода, 

електрод 2 – анода, а електрод 3 – анода допоміжного розряду. При запалюванні тліючого 

розряду на запалюючий електрод 3 між електродами 1 і 3 утворюється плазма. Плазма грає 

роль і катода по відношенню до основного електрода 2, що грає роль анода [5, 6]. 

 

 
Рис. 1. Схема розташування електродів в багатоелектродних циліндричних дослідних зразках 

плазмових пальників 

 

Внаслідок дифузії електронів та іонів із плазмового катода в напрямку до анода 2 в його 

ланцюзі з'являється струм. Струм буде електронним при невеликих негативних і позитивних 

потенціалах анода 2 щодо плазмового катода. Спочатку струм із збільшенням потенціалу на 

ділянці АВ (рис. 2) швидко наростає, а потім на ділянці НД збільшується відносно слабо. 

 

 
Рис. 2. Вольт-амперні характеристики (ВАХ) основного розряду в ГРДС 
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Ділянка АВ і ВС в деякій мірі аналогічні ділянкам зондових характеристик. Однак, це 

чисто формально, оскільки в даному випадку роль зонда виконує анод, що має великі 

розміри і розташований на значній відстані від плазми допоміжного розряду. Струм на 

ділянках АВ і ВС отримав назву підрозрядного електронного струму [2, 3]. 

Іонізація газу на цих ділянках відсутня. Наявність великих передрозрядних струмів із 

плазмового катода (порядка десятків і сотень мікроампер) істотно впливає на виникнення 

розряду між основними електродами 1 і 2. При відсутності плазмового катода спочатку між 

ними виникав би темний розряд, потім тліючий і потім – дуговий. Як відомо, виникнення 

темного розряду відбувається при дуже малих струмах, які на декілька порядків менші 

передрозрядних струмів. Тому, за наявності плазмового катода розвиток розряду 

відбувається минаючи стадію темного розряду. 

Іонізація газу потоком електронів з плазмового катода приводить до перерозподілу поля 

між плазмовим катодом і анодом, і до виникнення перехідної стадії розвитку розряду до 

розряду типу "анодне випромінювання" [6]. При цьому на поверхні анода утворюється тонка 

світлова плівка, в якій відбувається збудження та іонізація газу. Ця плівка починає 

виконувати функцію емітера іонів. Останні, рухаючись назустріч електронам з плазмового 

катода, частково компенсують негативний просторовий заряд електронів і викликають 

збільшення струму (ділянка СД). Зі збільшенням потенціалу основного анода не далеко від 

його поверхні виникає невелика кулька (точка Д), а потім з'являється об'ємне 

випромінювання (поблизу точки Е). Об'ємне випромінювання із зростанням струму 

збільшується в розмірах і поширюється в бік катода С. Появою об'ємного випромінювання 

виникає новий вид розряду, який має схожість з тліючим розрядом. Однак, це не звичайний 

тліючий розряд. При подальшому збільшенні потенціалу основного електрода об'ємне 

випромінювання займає майже весь простір між основними електродами. При цьому 

допоміжний розряд перестає практично впливати на основний розряд. Останній переходить у 

стадію тліючого розряду, а допоміжний анод починає працювати в якості зонда. 

У роботі [6] були проведені дослідження виникнення і формування основного розряду. 

Дослідження проводилися на плазмовому пальнику спеціальної конструкції - з рухомим 

анодом і великими розмірами для зручності візуальних спостережень за характером 

випромінювання газового розряду (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Конструкція експериментального зразка плазмового пальника 

 

Для підвищення яскравості світіння експериментальні зразки наповнювалися неоном 

замість аргону до тиску 2660 Па. У процесі відкачки, з метою підвищення стабільності 

розряду при вимірюваннях, катод піддавався тренуванню тліючим розрядом до отримання 

майже рівномірного покриття поверхні негативним тліючим випромінюванням. 

На рис. 4показана характеристика основного розряду при струмі допоміжного розряду 

Ідоп = 5 мА і відстані між основним і допоміжним анодами D = 70 мм. Відстань між катодом і 

допоміжним анодом становило 65 мм. 

На рис. 5 показано форма випромінювання основного та допоміжного розрядів. При 

підвищенні напруги основного анода, щодо катода, при деякій напрузі на поверхні анода 

з'являється світна плівка. Відбувається це при напрузі та струмові, які відповідають 
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приблизно точці Е1 на ВАХ (рис. 4). У цій точці напруга переносу (між основним і 

допоміжним анодами) дорівнює приблизно 5-6 В. Поява світлової плівки свідчить про те, що 

поблизу анода починається порушення неону. Насправді, очевидно, відбувається не тільки 

збудження, а й іонізація газу. Більш того, вона починається раніше, ніж у точці Е1. Про це 

свідчить перегин кривої на ділянці СД і подальше швидке наростання струму. Необхідну для 

іонізації газу енергію електрони набувають за рахунок різниці потенціалів між основним 

анодом і плазмовим катодом і за рахунок початкової енергії електронів у плазмовому катоді. 

Якщо прийняти за потенціал плазмового катода точку перегину кривої на ділянці АВС, то не 

важко переконатися, що енергія електронів буде достатня для іонізації газу. 

 

 
Рис. 4. ВАХ основного розряду при Uдоп = (158...161) В, Ідоп = 5...4,85 мА, D = 7 см 

 

При подальшому підвищенні напруги анода на його поверхні з'являється світлова кулька 

(точка Е2), потім дві (точка Е3) або навіть кілька кульок (рис. 5, б, в). При подальшому 

збільшенні струму і напруги, кульки збільшуються в розмірах і потім переростають в об'ємне 

випромінювання з нерівномірною інтенсивністю випромінювання. 

На рис. 5д), е), ж) показані картини випромінювання в об’ємі. На ділянці між катодом і 

допоміжним анодом випромінювання не змінюється при збільшенні струму на основний 

анод. Між основним і допоміжним анодами розташувалися дві ділянки: ділянка напівтемного 

(або майже томного) простору і ділянка об'ємного випромінювання. Якщо ж пропорційно 

збільшити струми основного і допоміжного розрядів, то протяжність темного простору 

практично залишається без змін. 

Об'ємне випромінювання у основного анода по деяких властивостях має схожість з 

позитивним стовпом тліючого розряду. Шляхом зміни положення анода був помітний 

градієнт потенціалу в об'ємному світінні. Він виявися рівним 4 В/см. Така ж величина 

градієнта потенціалу була виміряна в позитивному стовпі звичайного тліючого розряду (при 

вимкненому струмі допоміжного розряду). 

Коли настає рівність між струмами основного і допоміжного розрядів об'ємне 

випромінювання і випромінювання плазмового катода зливаються. При цьому 

спостерігається майже рівномірне випромінювання розряду. 
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На рис. 5 з) показана картина випромінювання при вимкненому струмі допоміжного 

розряду. У цьому випадку ми бачимо звичайний тліючий розряд. Майже весь простір 

заповнюється позитивним стовпом з практично рівномірною інтенсивністю світіння газу, а 

поблизу катода протягом приблизно 40 мм знаходиться темний простір фарадея (фарадеєвий 

простір). 

При формуванні основного розряду можлива рекомбінація зарядів, як в об'ємі, так і на 

стінках розрядної трубки [6, 7]: 
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Рис. 5. Зміна картини випромінювання зі збільшенням струму основного електрода  

(D = 70 мм, L = 65 мм) 

 

Рекомбінація в об’ємі може відбуватися за наступними схемами: 

1) рекомбінація з випромінюванням 

'A e A h     , 

 

коефіцієнт рекомбінації становить при цьому значення 10
-11

 - 10
-12

 (cм
3
/с); 

2) діелектронная рекомбінація 
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тут А'' – двічі збуджений стан. 

Так як енергії, відповідні двічі збудженому стану, повинні бути дуже великі, внесок 

цього процесу в загальний коефіцієнт рекомбінації малий. 

3) дисоціативна рекомбінація 

'' BAeAB 

. 

 

Ця схема реалізується в молекулярних іонах, надлишок енергії перетворюється в 

коливальну енергію, що викликає дисоціацію молекули. Збуджена молекула переходить в 

два збуджених атома. У найбільш сприятливих випадках величина коефіцієнта рекомбінації 

складає 10
-6

 - 10
-7

 см
3
с

-1
. 

4) рекомбінація при потрійному зіткненні 

( )A e B A B кінетична енергія       , 

 

значення коефіцієнта рекомбінації для цього випадку становить приблизно 1,5·10
-12

 см
3
с

- 1 
Пa 

для аргону і 1,7·10
-12

 см
3
с

-1
Па

-1
 для ртуті і пропорційно тиску наповнюваного газу. 

При запалюванні плазмового пальника найбільш істотний вплив робить процес 

рекомбінації на стінці. Рекомбінація на стінці може бути обчислена у вигляді першого 

доданка в рівнянні (1). 

Система рівнянь, що характеризує формування основного розряду з урахуванням 

рекомбінації на стінках, записується в наступному вигляді: 
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З (4) можна записати: 

0

0

1
exp

x

j j dx
K E

  



 
  

 


. 

 

Підставляючи отриманий вираз в (3) і використовуючи (2) після низки перетворенні 

можна отримати: 
2

0 0 0 2

0

exp

x
dE d E

j j dx K E D
K E dx dx


    



 
    

 


. 

 

Нехтуючи в останньому рівнянні дифузійним доданком, отримаємо: 

 
0 0

0

exp

x
dE

j j dx K E
K E dx


  



 
   

 


 . (5) 

 

Продиференціюємо в (5) 

0 0

0

exp 0

x
d dE

j dx K E
K E K E dx dx

 
   

 

     
        

    


. 

 

В останнє рівняння підставимо з (5 ) 



ISSN 2518-7678                                             Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – №2(46) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

71 

 

dx
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EKjdx

EK
j

x

0

0

0 exp 
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У результаті вийде: 
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Після ряду перетворень можна записати: 

 

22 2

2 2

0 0

1d E dE dE CE dE j jCE

dx E dx K E dx P dx K K E PK

 

    

 
      

 
. (7) 

 

Зробимо заміну змінних: 

etxyEE  ,0 , 

 

тоді рівняння (1.61) набуде вигляду: 

 

22 2 2

0

2 3 2

0 0 0 0

1 1 1Ed y dy dy e e j e jc
C y y

dt y dt dt K E y P E K K y PK

 

    

  
      

    . (8) 

 

Позначивши 

dy
Z

dt


 одержимо систему рівнянь 
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де 
2

00; ; 0t y E Z  
. 

Дана система двох диференціальних рівнянь першого порядку (9) – (10) визначена щодо 

похідних, для її розв’язку не потрібно спеціальних алгоритмів, тому майже кожна ЕОМ, в 

даний час, забезпечена стандартними програмами, що дозволяють вирішити системи 

звичайних диференціальних рівнянь різними методами (Рунге-Кутта, Ейлера-Коші та ін.) 

Доповнивши систему (9) – (10) інтегралом можна будувати графіки розподілу, Е, а також 

ВАХ для різних газів. 

Припустимо, що біля граничної стінки вакуумної камери розташовані три однакові 

стрижневі електроди на рівних відстанях один від одного та від вакуумної стінки (рис. 6). Ця 

відстань менше товщини темного круксового простору. Середній електрод виконує роль 

катода, а два крайніх – роль анода. За умови тиску 1,33 Па аргону та ввімкненні анодної 

напруги у вказаному електродному проміжку встановлюється розряд, що жевріє, без 

позитивного стовпа.  

Єдиною зоною випромінювання в даному розряді є від’ємне світіння, що жевріє, котре 

розташовано справа відносно електродів та точно навпроти катода по всій його довжині. В 

поперечному розрізі форма від’ємного випромінювання має вигляд напівеліпса, витягнутого 

до центра розрядного пристрою. 
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Рис. 6. Розряд, що жевріє, з ускладненими умовами у обмежувальній поверхні вакуумної 

камери: 1 – обмежувальна поверхня вакуумної камери; 2 – плазма загального від’ємного 

випромінювання 

 

Між катодом та даним випромінюванням встановлюється темний круксовий простір, а 

між анодами та випромінюванням – фарадеєвий простір. Зі зростанням анодної напруги 

плазма від’ємного випромінювання збільшує свої розміри та розповсюджується в основному 

вздовж нормалі від обмежуючої стінки вакуумної камери. В просторі між обмежуючими 

стінки та електродами розрядних зон немає, оскільки за вказаного тиску та відстані, створені 

умови ускладненого розряду. Із від’ємного випромінювання зарядоносії не можуть пройти 

через електроди до обмежуючої стінки внаслідок того, що проходячи через сильне 

електричне поле між електродами, вони потрапляють або на катод, або на анод. Внаслідок 

цього плазма від’ємного випромінювання віддалена від обмежуючої стінки та не взаємодіє з 

нею.  

 

Висновки 

У рамках даної статті розроблена концепція підвищення надійності функціонування 

пристроїв радіотехніки.  

Прикладна реалізація даної концепції можлива шляхом ослаблення амбіполярної дифузії 

зарядів на стінки, котре можливе у разі отримання нової взаємодію плазми з обмежуючими 

стінками вакуумної камери. 

У разі пуску (запалювання) плазмового пальника без спеціальних схем включення, 

необхідне зниження пускової напруги, прикладеної до електродів пальника, на значення якої 

впливає геометрія розрядної трубки. У роботі дана якісна і кількісна оцінка впливу стінки 

розрядної трубки на величину напруги виникнення і формування розряду, зроблений 

порівняльний аналіз ВАХ, отриманих для розряду в плазмовому пальнику без урахування і з 

урахуванням впливу стінок розрядної трубки. 

Між основним і допоміжним анодами розташувалися дві ділянки: ділянка напівтемного 

(або майже томного) простору і ділянка об'ємного випромінювання. Якщо ж пропорційно 

збільшити струми основного і допоміжного розрядів, то протяжність темного простору 

практично залишається без змін. 

Коли настає рівність між струмами основного і допоміжного розрядів об'ємне 

випромінювання і випромінювання плазмового катода зливаються. При цьому 

спостерігається майже рівномірне випромінювання розряду, котре сприяє надійній роботі 

елементів радіотехнічних систем. 
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УДК 535.14 
 

Болонна Є.І., аспірант; Шпатар П.М., канд. техн. наук 

 

ПРИЙМАЧ ОДИНОЧНИХ ФОТОНІВ СИСТЕМ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ 

 
Bolonna E.I., Shpatar P.M. Receiver of single-photon quantum cryptography systems. 

The scheme of the single photons receiver based on avalanche photodiodes for quantum 

cryptography systems. Reduction of dark noise avalanche photodiodes achieved by cooling Peltier’s 

elements. After triggering avalanche photodiode eliminated by pulse power.  

The scheme of a receiver single photon avalanche photodiodes based on exercise selectivity 

avalanche breakthrough in the time of their occurrence and allows to reduce the likelihood of false 

triggering received photons at high speeds. This scheme can be used for all types of avalanche photodiode 

with separate absorption and multiplication regions. The measured quantum efficiency depending on the 

size of registration noise in terms of one pulse at different temperatures. Chance of registration and dark 

noise level determined total reverse bias voltage of the avalanche photodiode. By varying the delay 

submission of laser pulses can be measured after the likelihood of pulses in time relative to the main pulse 

of light. To reduce false positives using avalanche photodiode enabling circuit using a micro-strip line. 

Use one line instead of two would reduce the amount of heat supplied to the avalanche photodiode, and it 

simplifies cooling avalanche photodiode Peltier elements. 

Keywords: quantum cryptography, single photon detectors, avalanche photodiodes. 

 

Болонна Є.І., Шпатар П.М. Приймач одиночних фотонів систем квантової 

криптографії. Запропонована схема приймача одиночних фотонів на основі лавинних фотодіодів 

для систем квантової криптографії. Зменшення темнових шумів досягається охолодженням 

лавинних фотодіодів елементами Пельтьє. Післялавинні спрацювання усуваються імпульсним 

живленням фотодіода. Виміряні залежності квантової ефективності реєстрації від величини шумів 

в перерахунку на один імпульс при різних температурах. Ймовірність реєстрації і рівень 

темнового шуму визначались сумарною зворотною напругою зміщення лавинного фотодіода.  

Ключові слова:  квантова криптографія, детектори одиночних фотонів, лавинні фотодіоди.  

 

Болонная Е.И., Шпатарь П.М. Приемник одиночных фотонов систем квантовой 

криптографии. Предложена схема приемника одиночных фотонов на основе лавинных 

фотодиодов для систем квантовой криптографии. Уменьшение темновых шумов достигается 

охлаждением лавинных фотодиодов элементами Пельтье. Послелавинные срабатывания 

подавляются применением импульсного питания фотодиода. Измерены зависимости квантовой 

эффективности регистрации от величины шумов в перерасчете на один импульс при разных 

температурах. Вероятность регистрации и уровень темнового шума определялись суммарным 

обратным напряжением смещения лавинного фотодиода. 

Ключевые слова: квантовая криптография, детекторы одиночных фотонов, лавинные 

фотодиоды. 

 

Вступ 

Необхідність реєстрації одиночних фотонів виникла ще в 20 столітті після 

фундаментальних робіт М. Планка та А. Ейнштейна. Перші прилади, що дозволяють 

здійснювати таку реєстрацію, багатокаскадні фотоелектронні помножувачі, були створені в 

30-х роках минулого століття. Подальші вдосконалення фотоелектронних помножувачів 

полягали в розширенні їх оптичного діапазону і збільшенні коефіцієнту підсилення. 

Тенденція підвищення швидкодії та квантової ефективності привела до створення лавинних 

фотодіодів (ЛФД). При роботі в якості детектора фотонів ЛФД переводиться в режим, 

близький до лавинного пробою. Одиночний фотон в такому режимі здатний викликати 

лавинний пробій. Саме струм пробою і дозволяє зареєструвати акт поглинання фотона. 

Оскільки даний режим  не є стандартним, існує достатньо велика кількість параметрів схеми 

ввімкнення, зміна яких дає можливість досягти покращення характеристик приймача фотонів 

в цілому. 

Метою даної роботи є розробка приймача одиночних фотонів для інфрачервоного 

діапазону, що задовольняє умовам роботи в складі систем квантової криптографії.  

 
© Болонна Є.І., Шпатар П.М., 2017 
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Технологія квантової криптографії, основана на квантових властивостях світла, дозволяє 

передавати по незахищеному каналу зв’язку випадкову послідовність біт таким чином, що 

втручання зловмисника в процес передачі породжує додатковий шум в каналі і виявляється 

легітимними користувачами [1]. Одним із важливих елементів системи квантової розсилки 

ключа є детектор одиночних фотонів. 

В сучасних роботах розрізняють два основних підходи до розуміння квантового сигналу: 

одиночні фотони і когерентні стани [2, 3]. Відомо декілька механізмів генерації одиночних 

фотонів, зокрема, з використанням квантових точок [4] и спонтанного параметричного 

розсіювання [5]. 

Альтернативним є використання коротких лазерних імпульсів, які послаблені до 

критичного рівня так, що середнє число фотонів в них менше одиниці [2, 6]. В квантовій 

криптографії у зв’язку з цим часто використовується термін «одна десята фотона», який 

означає, що одиночний фотон присутній в середньому лишень в одному із десяти часових 

відліків. 

Реєстрація одиночних фотонів, які пройшли через оптичну лінію зв’язку, вимагає чіткого 

виявлення фотонів на фоні шумів і зменшення хибних спрацювань. Тому створення 

приймачів одиночних фотонів є актуальною науково-технічною задачею. 

 

1. Структурна схема приймача одиночних фотонів 

Оскільки для секретності передачі необхідна наявність не більше одного фотона в 

кожному лазерному імпульсі, до фотодетекторів ставляться високі вимоги. Вони повинні 

володіти високою квантовою ефективністю реєстрації, малими шумами і високою швидкістю 

підрахунку. Криптосистеми для передачі ключа по оптоволокну зазвичай працюють на 

телекомунікаційній довжині хвилі 1550 нм, яка забезпечує найменше затухання і мінімальну 

дисперсію у волокні [3]. Найкращими однофотонними детекторами для практичного 

використання є лавинні фотодіоди (ЛФД) [3, 8]. При реєстрації окремих фотонів ЛФД 

вмикають таким чином, щоб вони працювали в гейгеровському режимі [3, 8], коли один 

фотон здатний викликати лавину носіїв заряду. Для цього зворотну напругу живлення на них 

піднімають вище порогової напруги пробою: чим більша напруга над порогом, тим вища 

ймовірність реєстрації фотона. Однак при цьому значно зростають темнові шуми і 

ймовірність появи так званих післяімпульсів, які виникають в результаті спрацювання ЛФД. 

Для зменшення цих небажаних ефектів застосовують ряд спеціальних заходів. Наприклад 

охолодження ЛФД дає значне зменшення темнових шумів. Температуру ЛФД понижують до 

-40÷ -70 
о
С з допомогою мікрохолодильників на основі елементів Пельтьє. Для зменшення 

ймовірності появи післяімпульсів застосовують метод активного гасіння лавини [9] або 

працюють в режимі з імпульсним живленням, коли напругу на ЛФД підтримують нижче 

порогової, а для реєстрації одиночних фотонів її короткочасно збільшують вище порогової 

[10]. 

Структурна схема приймача одиночних фотонів представлена на рис. 1. Приймач 

фотонів складається з формувача стробуючих імпульсів, ЛФД, реєструючого пристрою і 

схеми подавлення післялавинних спрацювань. ЛФД поміщається в холодильник, 

побудований на елементах Пельтьє і оснащений системою термостабілізації. 

Сигнал тактової синхронізації поступає на вхід схеми подавлення післялавинних 

спрацювань. Комп’ютер задає кількість імпульсів, які будуть пропущені у випадку 

спрацювання детектора. Таким чином виділяється час на звільнення носіїв, що захоплені 

пастками. Частота тактового сигналу може бути достатньо високою (до 10 МГц) і повинна 

встановлюватися з високою точністю. З виходу схеми подавлення післялавинних 

спрацювань керуючий імпульс подається на формувач. Сформований імпульс заданої 

тривалості і амплітуди поступає на ЛФД. Для нормальної роботи системи необхідно, щоб 

фотон поглинувся в той момент, коли на ЛФД діє стробуючий імпульс. В реальних умовах за 

це відповідає спеціальна система синхронізації. Однак при передачі інформації на великі 

відстані нестабільність в часі приходу фотона може складати 2 - 3 нс. 
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Рис. 1. Структурна схема приймача одиночних фотонів  

 

Достатньо великі затримки виникають в схемі подавлення післялавинних спрацювань і у 

формувачі при його переналагодженні. Тому стривалість стробуючого імпульсу складає 3 – 5 

нс. З виходу ЛФД імпульс поступає на вхід реєструючого пристрою, що складається з 

підсилювача і компаратора з буферним елементом на виході. З виходу реєструючого 

пристрою імпульс поступає на інтерфейсний блок і схему подавлення післялавинних 

спрацювань. Комп’ютер зчитує інформацію через інтерфейсний блок і при необхідності 

коректує кількість імпульсів після лавинного пробою. 

При подачі стробуючого імпульсу відбувається заряд ємності ЛФД по фронту і спаду 

імпульсу. Струми заряду викликають скачки напруги на опорі навантаження. Додатний 

скачок створює заваду для детектування пробою. В тому випадку, коли поріг чутливості 

реєструючого пристрою налагоджений на максимум, детектор буде спрацьовувати по скачку 

напруги, що приведе до хибних спрацювань. Для зменшення цього ефекту використовується 

схема ввімкнення лавинного фотодіода з використанням однієї мікросмугової лінії (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема ввімкнення лавинного фотодіода 

 

Імпульс струму лавини розповсюджується від ЛФД до генератора і через напрямлений 

відгалужувач попадає на реєструючий пристрій. Відгалужувач має розв’язку більше 10 дб, а 

також він є смуговим фільтром, який дозволяє реалізувати подавлення скачків струму заряду 
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ємності ЛФД. На виході відгалужувача ввімкнений широкосмуговий (100 МГц – 2,4 ГГц) 

НВЧ-підсилювач, що має коефіцієнт підсилення 20 дБ. Використання однієї лінії замість 

двох забезпечує зменшення кількості тепла, що підводиться до ЛФД, і це спрощує 

охолодження ЛФД елементами Пельтьє. 

Імпульс струму лавини розповсюджується від ЛФД до генератора і через напрямлений 

відгалужувач попадає на реєструючий пристрій. Відгалужувач має розв’язку більше 10 дб, а 

також він є смуговим фільтром, який дозволяє реалізувати подавлення скачків струму заряду 

ємності ЛФД. На виході відгалужувача ввімкнений широкосмуговий (100 МГц – 2,4 ГГц) 

НВЧ-підсилювач, що має коефіцієнт підсилення 20 дБ. Використання однієї лінії замість 

двох забезпечує зменшення кількості тепла, що підводиться до ЛФД, і це спрощує 

охолодження ЛФД елементами Пельтьє. 

В квантових криптографічних системах на приймальній стороні, як правило, 

встановлюють два приймачі фотонів. В схемі з точно підібраними довжинами волоконних 

з’єднань приймачі працюють синхронно. Важливим моментом є ідентичність характеристик 

приймачів та рівність квантових ефективностей і часових відгуків. З метою забезпечення 

таких умов ЛФД поміщаються в спільний холодильник. При цьому їх температура однакова і 

у випадку її зміни, наприклад, із-за помилок в роботі системи термостабілізації, тенденція 

зміни характеристики обох приймачів буде також однаковою. 

 

2. Квантова ефективність приймача одиночних фотонів 

В якості детекторів одиночних фотонів були протестовані спеціально відібрані лавинні 

фотодіоди ФД-312Л суміщені з оптоволокном. На лавинний фотодіод подавалися імпульси 

тривалістю 3,5 нс і амплітудою 4,2 В. Ця напруга добавлялася до постійної напруги зміщення 

ЛФД, яка вибиралася нижче порогової. Виміряні залежності квантової ефективності 

реєстрації від величини шумів в перерахунку на один імпульс при різних температурах 

зображені на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Квантова ефективність детекторів одиночних фотонів 

 

При цих вимірюваннях випромінювання лазера з частотою повторення лазерних 

імпульсів 1 МГц послаблювалось оптоволоконним атенюатором FC-20 дБ до рівня 0,1 

фотон/імпульс. В момент приходу фотона на ЛФД подавався імпульс живлення, і фотодіод 
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переходив в гейгеровський режим для реєстрації одиночних фотонів. Ймовірність реєстрації 

і рівень темнового шуму визначались сумарною зворотною напругою зміщення ЛФД, яка 

змінювалась при проведенні вимірювань. 

Залежність ймовірності появи післяімпульсів від часу при різних температурах показана 

на рис. 4. Частота повторення лазерних імпульсів вибиралася рівною 100 кГц для 

забезпечення часового інтервалу 10 мкс між лазерними імпульсами. Цей інтервал достатньо 

великий, щоб виключити взаємний вплив післяімпульсів між сусідніми світловими 

імпульсами. Потужність випромінювання лазера підбиралася так, щоб повна ймовірність 

детектування лазерних імпульсів була близькою до 100%. Наступний імпульс живлення 

ЛФД подавався з затримкою 0,1 ÷ 10 мкс по відношенню до основного, який 

синхронізований з моментом приходу фотона на ЛФД. Змінюючи затримку, можна 

вимірювати ймовірність появи післяімпульсів в часі відносно основного імпульсу світла. 

 

 
Рис. 4. Ймовірність появи післяімпульсів 

 

Висновки  

Розроблена схема приймача одиночних фотонів на основі ЛФД здійснює вибірковість 

лавинних пробоїв по часу їх виникнення і дозволяє на порядок зменшити ймовірність 

хибного спрацювання приймача фотонів при високих швидкостях передачі. Дана схема може 

використовуватися для всіх типів ЛФД з розділеними областями поглинання і помноження. 

Виміряні залежності квантової ефективності, ймовірності появи післяімпульсів для різних 

режимів роботи ЛФД в діапазоні температур -40÷ -60 
о
С. Ймовірність реєстрації і рівень 

темнового шуму визначались сумарною зворотною напругою зміщення лавинного 

фотодіода. Змінюючи затримку подачі лазерних імпульсів, можна вимірювати ймовірність 

появи післяімпульсів в часі відносно основного імпульсу світла. Для зменшення хибних 

спрацювань використовується схема ввімкнення лавинного фотодіода з використанням 

однієї мікросмугової лінії. Використання однієї лінії замість двох забезпечує зменшення 

кількості тепла, що підводиться до лавинного фотодіода, і це спрощує охолодження 

лавинного фотодіода елементами Пельтьє. 
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УДК 004.057.4 
 

Казак Ю.С., аспирант 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТИ AD-HOC 
 

Kazak Y.S. Energy-Efficient Routing Protocols in the Ad-hoc network. 

The distributed nature and dynamic topology of Ad-hoc Networks introduces very special 

requirements in routing protocols that should be met. The most important feature of a routing protocol, in 

order to be efficient for Ad-hoc Networks, is the energy consumption and the extension of the network’s 

lifetime. In this paper, energy efficient routing protocols are classified into four main classes: Network 

Structure, Communication Model, Topology Based and Reliable Routing. Then, an analytical survey on 

energy efficient routing protocols for Ad-hoc Networks is provided. In this paper, we have discussed the 

routing protocols, its classifications, advantage and disadvantages of the routing protocols and taxonomy 

of energy efficient routing protocols in Mobile Ad hoc network. This comparison reveals the important 

design issues that need to be taken into consideration while designing and evaluating network protocol. 

Keywords: Ad-hoc Networks; routing protocols; energy efficiency. 

 

Казак Ю.С. Енергоефективність протоколів маршрутизації в мережі Ad-hoc. 

Споживання енергії безпроводовими вузлами є найважливішою проблемою для проектування 

безпроводових однорангових мереж, оскільки безпроводові вузли зазвичай мають обмежену 

енергетичну ємність. В останні роки для Ad-hoc мереж було запропоновано багато 

енергозберігаючих протоколів маршрутизації. У даній роботі енергоефективні протоколи 

маршрутизації класифікуються за чотирма параметрами: структура мережі, модель зв'язку, 

топологія і надійність маршрутизації. Представлену класифікацію можна враховувати при 

проектуванні та оцінці протоколів. 

Ключові слова: Ad-hoc мережі; протоколи маршрутизації; енергоефективність 

 

Казак Ю.С. Энергоэффективность протоколов маршрутизации в сети Ad-hoc. 

Потребление энергии беспроводными узлами является важнейшей проблемой для 

проектирования беспроводных одноранговых сетей, поскольку беспроводные узлы обычно имеют 

ограниченную энергетическую емкость. В последние годы для Ad-hoc сетей были предложены 

многие энергосберегающие протоколы маршрутизации. В даной работе энергоэффективные 

протоколы маршрутизации классифицируются по четырем характеристикам: структура сети, 

модель связи, топология и надежная маршрутизация. Представленную классификацию можно 

учитывать при проектировании и оценке протоколов. 

Ключевые слова: Ad-hoc сети; протоколы маршрутизации; энергоэффективность. 

 

Введение 

В последнее время активное развитие получили самоорганизующиеся сети, основным 

преимуществом которых является возможность установления соединения между 

терминалами повсюду и в любой момент времени без помощи фиксированной, а на практике 

часто жестко определенной, централизованной сетевой инфраструктуры. 

Мобильные самоорганизующиеся сети – одно из наиболее перспективных направлений 

развития информационно-коммуникационных сетей. Однако необходимо отметить и 

проблемы, непосредственно следующие из самого определения самоорганизующихся 

мобильных сетей: мобильность узлов ведет к дополнительному повышению динамичности 

топологии сети, так как к возможности обрыва связи из-за помех или 

включения/выключения узла добавляется вероятность его перемещения; запас источников 

питания мобильных узлов может быть ограничен, в связи с чем при проектировании 

аппаратных средств и протоколов необходимо учитывать еще и энергопотребление. 

Энергосберегающая конструкция в самоорганизующихся сетях более важна и сложна, 

чем в других беспроводных сетях. Во-первых, из-за отсутствия инфраструктуры мобильные 

узлы в сети Ad-hoc должны действовать как маршрутизаторы и участвовать в процессе 

пересылки пакетов. Поэтому нагрузка трафика в этих сетях больше, чем в других 

беспроводных сетях с фиксированными точками доступа или базовыми станциями, и, 

следовательно, Ad-hoc сети имеют больше энергопотребления. Во-вторых, 

 
© Казак Ю.С., 2017 
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энергосберегающий режим должен учитывать различные критерии производительности 

сети. Например, протоколы маршрутизации обычно пытаются найти кратчайший путь от 

источников до пунктов назначения. Поэтому простые решения, которые учитывают 

ограничения мощности, могут привести к серьезному снижению производительности.  

Анализ литературных данных 

В последние годы были предложены различные энергосберегающие протоколы 

маршрутизации [1-2]. Эти протоколы имеют уникальные атрибуты и используют различные 

механизмы восстановления при потреблении энергии.  

Jinhua Zhu и Xin Wang [3] предложили энергосберегающую схему маршрутизации, 

называемую PEER, для повышения производительности протокола маршрутизации во время 

обнаружения маршрута и в сценариях мобильности. Результаты моделирования показали, 

что протокол PEER уменьшает накладные расходы на обнаружение пути и задержку до 2/3, а 

потребление энергии передачи – до 50 %. 

B [4] предложен надежный и энергоэффективный многопутевой протокол 

маршрутизации – REER. Свою основную цель при разработке данного протокола авторы 

видели в предсказании лучшего следующего перехода путем фазы проектирования пути с 

помощью остаточной энергии, доступного размера буфера узла и отношения сигнала к 

шуму.  

Авторами работы [5] предложен многопутевой протокол маршрутизации на основе 

качества обслуживания (протокол GMCAR) с предотвращением перегрузки на основе 

решетки, который основан главным образом на гарантированной сквозной задержке. 

Протокол делит область зондирования на решетки, каждая из которых состоит из сенсорных 

узлов и одного главного узла. Главные узлы помогают в сборе данных от неглавных узлов в 

той же решетке. Главный узел может совершать передачу собранных данных на другие 

главные узлы для достижения приемного узла. Протокол поддерживает предотвращение 

перегрузки, если перегруженные участки свободны для передачи, когда происходит 

перегрузка. Протокол GMCAR увеличивает энергоэффективность и срок службы сети, 

повышая пропускную способность сети и сводя к минимуму задержки. 

В [6] представлен обзор протоколов маршрутизации, который ориентирован на 

потребление энергии на основе аппаратных компонентов узла. Авторы разделяют сенсорный 

узел на четыре основных компонента: сенсорную подсистему, включающую в себя один или 

несколько датчиков для сбора данных, подсистему обработки, включающую в себя 

микроконтроллер и память для локальной обработки данных, радиоподсистему для 

беспроводной передачи данных и блок питания.  

В [7] представлены вопросы проектирования беспроводной сенсорной сети (Wireless 

sensor networks, WSN) и классификация протоколов маршрутизации. Кроме того, протоколы 

маршрутизации представлены на основе их характеристик и механизмов работы, которые 

они используют, чтобы продлить срок службы сети. 

В работе [8] представлено краткое введение в задачи маршрутизации и некоторые 

проблемы проектирования в самоорганизующихся сетях. Помимо этого, представлен 

сравнительный анализ различных протоколов маршрутизации наряду с наиболее 

энергосберегающим протоколом (LEACH) и некоторыми из улучшенных версий этого 

протокола. А в работе [13] авторы представили различные иерархические протоколы 

маршрутизации, полученные из преобразования протокола LEACH. Также в работе 

освещены проблемы и недостатки LEACH, проведено сравнительное исследование 

особенностей и проблем производительности всех иерархических протоколов. 

Цель и задачи исследования 

На основе исследования публикаций касательно маршрутизации в самоорганизующихся 

сетях [5-13], в данной статье выявлено, что для обеспечения энергоэффективности 

протоколов маршрутизации в Ad-hoc сетях необходимо учитывать следующие показатели: 

масштабируемость, мобильность, метрика маршрута, надежность и поддержка QoS.  
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Цель данной статьи заключается в сравнительной характеристике протоколов 

маршрутизации в самоорганизующихся сетях с точки зрения выявленных показателей, 

обеспечивающих энергоэффективность, а именно: масштабируемость, мобильность, метрика 

маршрута, надежность и поддержка QoS. 

 

1. Классификация протоколов маршрутизации с низким энергопотреблением 

В результате исследований существующих протоколов маршрутизации в Ad-hoc сетях 

[9-13] в данной работе выполнена классификация по четырем характеристикам, таким как: 

структура сети, модель связи, топология и надежность маршрутизации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация энергоэффективных протоколов маршрутизации 

 

Структура сети 

Структура сети может быть классифицирована в соответствии с единообразием узлов. 

Основным атрибутом протоколов маршрутизации, относящихся к этому классу, является 

способ подключения узлов и маршрутизация информации на основе архитектуры сети. Это 

касается двух типов развертывания узлов, узлов с одинаковым уровнем соединения и узлов с 

разными иерархиями. Поэтому протоколы этого класса могут быть классифицированы 

следующим образом: 

1. Протоколы с плоской структурой сети (табл. 1): все узлы в сети играют одну и ту же 

роль. Плоская сетевая архитектура имеет ряд преимуществ, включая минимальные расходы 

для поддержания инфраструктуры между коммуникационными узлами. 

В таб. 1 представлено сравнение протоколов маршрутизации с плоской структурой сети. 

Протоколы TBRPD, TORA, Gossiping, E-TORA и ZRP являются эффективными в случае 

перемещения узлов. Протоколы TBRPF, RR и ZRP действительно надежны, главным образом 

из-за того, что они используют периодические hello-сообщения для обнаружения активных 

узлов в сети. Протоколы E-TORA и ZRP не используют метрику кратчайшего пути, в 

отличие от других протоколов, но они используют метрику лучшего маршрута, основанного 

на энергии узлов. TORA, Gossiping, RR и E-TORA являются более масштабируемыми, чем 

другие протоколы этой структуры. 
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Таблица 1. Протоколы маршрутизации с плоской структурой сети 

 
 

2. Протоколы с иерархической структурой сети (табл. 2): в этом классе протоколов 

сетевые узлы организованы в кластеры, в которых, например, узел с более высокой 

остаточной энергией принимает главную роль в кластере. Руководитель кластера отвечает за 

координацию действий внутри кластера и пересылку информации между кластерами. 

Кластеризация может снизить потребление энергии и продлить срок службы сети. 

Протоколы имеют высокий коэффициент доставки сообщений и масштабируемость сети, а 

также могут сбалансировать потребление энергии. Узлы вокруг базовой станции или 

главного узла кластера будут истощать свои источники энергии быстрее, чем другие узлы. 

В табл. 2 представлено сравнение протоколов маршрутизации с иерархической 

структурой сети. Протоколы: LEACH, LEACH-C, PEGASIS, TEEN&APTEEN, VGA, MIMO, 

GBDD, NHRPA, SHPER и DHAC являются более надежными, чем другие протоколы этой 

структуры. Протоколы PEGASIS, VGA, GBDD, ELCH и TTDD используют метрику выбора 

маршрутной экономии для получения энергоэффективности узлов. LEACH, LEACH-C, 

PEGASIS, TEEN&APTEEN, VGA, MIMO, GBDD, NHRPA, SHPER и DHAC являются более 

масштабируемыми, чем другие протоколы этой структуры. 

 

 

Таблица 2. Протоколы маршрутизации с иерархической структурой сети  

 
 

Связь в сети 

Модель связи, адаптированная в протоколе маршрутизации, связана с тем, как 

выполняется основная работа протокола, чтобы маршрутизировать пакеты в сети. 

Протоколы этого класса могут предоставлять большее количество данных для заданного 

количества энергии. Основная проблема данного класса заключается в том, что она не имеет 

высокого коэффициента доставки данных, отправляемых адресату. Таким образом, не 
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гарантируется доставка данных. Поэтому протоколы этого класса могут быть 

классифицированы следующим образом: 

1. Протоколы на основе запросов (табл. 3): узлы-адресаты распространяют запрос для 

получения данных (задачи обнаружения), а узел, имеющий эти данные, отправляет данные, 

которые соответствуют запросу, обратно на узел, который, в свою очередь, инициирует 

запрос. 

Продолжение табл.2 

 
 

Таблица 3. Протоколы маршрутизации на основе запросов 
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В табл. 3 представлено сравнение протоколов маршрутизации на основе запросов. 

Протоколы DD и COUGAR могут поддерживать ограниченную мобильность узлов и 

выбирают путь с меньшим потреблением энергии, тогда как ACQUIRE выбирает 

кратчайший путь, чтобы минимизировать потребление энергии. Протокол DD более 

масштабируемый, чем COUGAR и ACQUIRE. 

2. Протоколы на основе согласования (табл. 4): используют переговоры с метаданными 

для сокращения избыточности передач в сети. 

 

Таблица 4. Протоколы маршрутизации на основе согласования 

 
 

В табл. 4 представлено сравнение схем маршрутизации на основе согласования. 

Протоколы SPIN-PP, SPIN-EC, SPINBC и SPIN-RL поддерживают мобильность узлов. 

Следует отметить, что все эти протоколы взаимодействуют со своими соседями только в том 

случае, если у них есть данные для отправки, сводя к минимуму затраты энергии на 

периодические сообщения. Протоколы SPIN-PP, SPIN-EC, SPIN-BC и SPIN-RL являются 

масштабируемыми и надежными и их производительность не зависит от размера сети. 

3. Когерентные и некогерентные протоколы (табл. 5): при последовательной 

маршрутизации данные пересылаются узлом после минимальной обработки. В 

некогерентной маршрутизации обработка данных происходит на узлах, которые локально 

обрабатывают необработанные данные до их отправки другим узлам для дальнейшей 

обработки. 

 

Таблица 5. Когерентные и некогерентные протоколы маршрутизации  

 
 

В табл. 5 приведено сравнение когерентных и некогерентных протоколов 

маршрутизации. Протокол SWE является более масштабируемым, чем MWE, который 

вычисляет набор маршрутов с минимальной энергией для каждого узла. 

Протоколы, основанные на топологии сети 

Протоколы на основе топологии используют принцип, согласно которому каждый узел в 

сети поддерживает информацию о топологии. Протоколы этого класса могут быть 

классифицированы следующим образом: 
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1. Протоколы на основе мобильного агента (табл. 6): протоколы мобильных агентов 

используются для маршрутизации данных из области, к которой осуществляется опрос, к 

месту назначения. Протоколы мобильных агентов могут обеспечить сети дополнительную 

гибкость, а также новые возможности, которые основаны на вычислительной модели клиент-

сервер. 

 

Таблица 6. Протоколы маршрутизации на основе мобильного агента 

 
 

В табл. 6 представлено сравнение протоколов маршрутизации на основе мобильного 

агента. В этой таблице выявлено, что протокол IEMF/IEMA имеет ограниченную 

масштабируемость, а его производительность снижается по мере увеличения числа узлов. 

Протокол MIP потребляет меньше энергии по мере увеличения количества узлов в сети. 

2. Протоколы на основе местоположения (табл. 7): используют информацию о 

местоположении, чтобы ретранслировать полученные данные только в определенные места. 

Протоколы этого класса могут находить путь от источника до пункта назначения и 

минимизировать потребление энергии сенсорными узлами. Они имеют ограниченную 

масштабируемость тогда, когда узлы мобильны. Также узел должен знать или узнавать 

местоположения других узлов. 

 

Таблица 7. Протоколы маршрутизации на основе местоположения 
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В табл. 7 представлено сравнение протоколов маршрутизации на основе 

местоположения. Протоколы DREAM, IGF, PAGER-M и HGR могут поддерживать 

мобильность узлов, и могут поддерживать потребление энергии узлами на низких уровнях. 

Протоколы GEM и GDSTR пытаются минимизировать энергопотребление узлов путем 

выбора кратчайшего пути для маршрутизации информации. Протоколы GEM, IGF, MERR, 

OGF и HGR, не используют периодические hello-сообщение, чтобы минимизировать 

потребление энергии. Протоколы GEM, OGF, PAGER-M и HGR более масштабируемы, чем 

другие протоколы этого класса.  

Протоколы маршрутизации, основанные на надежности сети 

Протоколы, относящиеся к этому классу, более устойчивы к ошибкам маршрутизации с 

помощью балансировки нагрузки маршрутов или же путем удовлетворения определенных 

показателей QoS, таких как задержка, потребление энергии и пропускная способность. Узлы 

сети могут пострадать от энергетических расходов на поддержание таблиц маршрутизации и 

показателей QoS на каждом сенсорном узле. Протоколы классифицируются следующим 

образом: 

1. Протоколы на основе множественности путей (табл. 8): они обеспечивают 

балансировку нагрузки и более устойчивы к ошибкам маршрутизации. 

 

Таблица 8. Протоколы маршрутизации на основе множественности путей 

 
 

В табл. 8 представлено сравнение протоколов маршрутизации на основе множественных 

путей. Как показано в таблице 8, протоколы LMR, HMRP, DGR и DCF не используют 

периодические hello-сообщения, чтобы минимизировать потребление энергии. Протокол 

DGR не поддерживает мобильность узлов, а протоколы ROAM, HMRP и GBMPR лучше 

работают в случае, если узлы не мобильны. Протоколы LMR, GRAB, HMRP, DGR, DCF и 

RPL являются более масштабируемыми, чем другие протоколы этого класса.  

2. Протоколы на основе QoS (табл. 9): сеть должна балансировать между потреблением 

энергии и качеством данных. Всякий раз, когда приемник запрашивает данные от зондов в 

сети, передача должна соответствовать определенному уровню качества. 
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Таблица 9. Протоколы маршрутизации на основе QoS 

 
 

В табл. 9 представлено сравнение протоколов маршрутизации на основе QoS. Протоколы 

SAR, SPEED и MMSPEED могут обеспечить энергосберегающую маршрутизацию с 

гарантированным качеством обслуживания, учитывая, что узлы не мобильны. Протокол 

MGR более масштабируемый, чем другие протоколы, поскольку он использует мобильность 

узлов. 

 

Выводы 

В данной работе выделены важнейшие показатели протоколов маршрутизации в Ad-hoc 

сетях такие как масштабируемость, мобильность, метрика маршрута, надежность и 

поддержка QoS. Помимо этого, в результате исследований существующих протоколов 

маршрутизации в Ad-hoc сетях выявлено, что протоколы маршрутизации можно 

классифицировать по четырем характеристикам и разделить на четыре класса: структура 

сети, модель связи, топология и надежность маршрутизации. В соответствии с этими 

показателями в работе выполнена классификация протоколов маршрутизации. Протоколы 

маршрутизации, относящиеся к первому классу, классифицированы как протоколы с плоской 

структурой или протоколы с иерархической структурой сети. Протоколы маршрутизации, 

относящиеся ко второму классу, классифицированы как основанные на запросе, когерентные 

и некогерентные, основанные на согласовании. Протоколы маршрутизации, относящиеся к 

третьему классу, классифицированы как основанные на местоположении или мобильные 

агенты. Протоколы маршрутизации, относящиеся к четвертому классу, классифицированы 

как основанные на QoS или на основе множественности путей. Полученные таблицы 

позволят проектировщикам сетей использовать те протоколы, которые соответствуют 

критериям маршрутизации в Ad-hoc сетях. 
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УДК 535.14 
 

Храпко С.М., аспірант; Шпатар П.М., к.т.н.; Політанський Л.Ф., д.т.н. 

 

МОДИФІКОВАНИЙ НЕАВТОНОМНИЙ ГЕНЕРАТОР ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ 

НА ОСНОВІ СХЕМИ ЧУА 

 
Khrapko S.M., Shpatar P.M., Politansky L.F. Modified nonautonomous chaotic signal 

generator based on Chua’s scheme.  
Implementation nonautonomous chaotic generator based on the Chua circle using two operational 

amplifiers of type AD712 is presented. The properties of nonautonomous generator of determinis-tic 

chaotic fluctuations, which can be used in systems of transmitting information using chaos are analysed. 

Simulated circuit in Multisim environment presented phase portrait, and time dependent signals. There 

have been conducted using mathematical modeling on Wolfram Mathematica. Simulated in Wolfram 

Mathematica bifurcation diagrams, and presented their appearance depending on the size of the external 

signal. Presented spectrum received chaotic signal. As seen from below, the result of simulation and 

practical results are the same. Experimental results and modelling, that confirm the possibility of the 

scheme are shown. 

Keywords: Chaos, Chua’s circuit, nonlinear dynamics, nonautonomous chaotic generator. 

 

Храпко С.М., Шпатар П.М., Політанський Л.Ф. Модифікований неавтономний 

генератор хаотичних сигналів на основі схеми Чуа.  
Представлена практична реалізація неавтономного хаотичного генератора на основі кола Чуа 

з використанням двох операційних підсилювачів типу AD712. Проаналізовані властивості 

неавтономного генератора детермінованих хаотичних коливань, які можуть бути використані в 

системах передачі інформації з використанням хаосу. Приведені експериментальні результати та 

моделювання, які підтверджують властивості схеми. 

Ключові слова: Хаос, коло Чуа, нелінійна динаміка, неавтономний генератор хаосу. 

 

Храпко С.М., Шпатарь П.М., Политанский Л.Ф. Модифицированный неавтономный 

генератор хаотических сигналов на основе схемы Чуа.  
Представлена практическая реализация неавтономного хаотического генератора на основе 

цепи Чуа с использованием двух операционных усилителей типа AD712. Проанализированы 

свойства неавтономного генератора детерминированных хаотических колебаний, которые могут 

быть использованы в системах передачи информации с использованием хаоса. Приведены 

экспериментальные результаты и моделирования, подтверждающие свойства схемы. 

Ключевые слова: Хаос, цепь Чуа, нелинейная динамика, неавтономный генератор хаоса. 

 

Вступ  

Проблемою сьогодення є захисту інформації яка передається по системах зв’язку і 

запобігання прослуховування чи перехоплення розмов, як в телефонній апаратурі, так і 

захист об’єктів інфраструктури від кібератак [1].  

Умовою швидкого розвитку інформаційних технологій і вдосконалення технічних 

засобів оброблення, передавання та зберігання інформації є розроблення нових технічних 

засобів для забезпечення конфіденційності інформації [2]. Перспективним в даному 

напрямку є використання детермінованого хаосу в телекомунікаційних та інформаційних 

системах. 

Детермінований хаос є складним неперіодичним процесом, порушений нелінійними 

системами. Для використання детермінованого хаосу в радіотехніці і телекомунікаційних 

системах, необхідно створити джерела хаотичних коливань, що можуть контролюватися 

зміною значень параметрів нелінійних систем. 

Дослідження нелінійних електронних схем є основою для встановлення 

фундаментальних механізмів, обумовлюють виникнення хаосу [3]. Різноманітність 

нелінійних електронних схем, автономних і неавтономних, що генерують хаос описані [4-

10]. Метою даної роботи є дослідження практичної реалізації модифікованого 

неавтономного генератора хаотичних сигналів. 

 © Храпко С.М., Шпатар П.М., Політанський Л.Ф., 2017 
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Неавтономні хаотичні генератори є новим напрямком розроблення засобів генерування 

детермінованого хаосу і на даний час залишаються мало дослідженими. Причиною 

обмеження їх використання є сильна залежність робочих характеристик неавтономних 

генераторів від форми і параметрів сигналів зовнішнього генератора [11,12]. 

Неавтономні генератори хаотичних сигналів формують клас кіл, що генерують хаос під 

дією зовнішніх параметрів джерела [13]. Неавтономні генератори хаотичних сигналів 

володіють унікальними хаотичними властивостями, що є не притаманними автономним 

хаотичним генераторам. Ефективність неавтономних генераторів хаотичних сигналів 

залежить від якості використовуваного задаючого генератора. Точки рівноваги 

неавтономних систем можуть керуватися синусоїдою, зі змінною амплітудою і частотою, 

синусоїди. 

 

1. Моделювання неавтономного генератора хаотичних сигналів в системі 

комп’ютерної алгебри Wolfram Mathematica 

Математичною моделлю, що описує поведінку схеми (рис. 1) є неавтономна система 

нелінійних диференційних рівнянь третього порядку.  

 
Рис. 1. Схема модифікованого неавтономного генератора хаотичних сигналів 

 

Досліджена математична модель неавтономного генератора на основі схеми Чуа є 

система диференційних рівнянь, що базується на застосуванні законів Кірхгофа для його 

електронного кола (1). 
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де: Е – точка перегину; 

.2sin0 ftUU   

Процеси в схемі Чуа визначаються значеннями двох основних параметрів: параметрів α, 

та β. Постійна часу γ визначається інерцією кола. 

2

1

С

С
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L
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2

6 ; 

 Постійна часу γ характеризується інерційністю LC  кола. 

L

CR 15  

Запишемо безрозмірну характеристику активного елемента у вигляді (3): 

|]1||1)[|(
2

1
)( 101  xxmmxmxf    (3) 

де: m0 та m1– безрозмірні одиниці. 

Режими хаотичних коливань, залежності від значень параметрів неавтономної схеми 

Чуа, та вигляд вольт-амперної характеристики нелінійного елемента, отримані в результаті 

моделювання неавтономного генератора хаотичних сигналів у системі комп’ютерної алгебри 

Wolfram Mathematica приведені на рис. 2 та рис. 3 відповідно. 

 

 
Рис. 2. Вигляд хаотичного атрактора отриманого в результаті моделювання неавтономного 

генератора хаотичних сигналів на основі схеми Чуа у середовищі Mathematica 

 

 
Рис. 3. Часова залежність неавтономного генератора хаотичних сигналів на основі схеми 

Чуа у середовищі Mathematica 

 

Результати моделювання діаграм біфуркацій, при різних значеннях напруги зовнішнього 

сигналу збудження приведені на рис. 4. 
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а) при 0U  = 0.3V. 

 
б) при 0U  = 1V. 

 
в) при 0U  = 10V. 

 
г) при 0U  = 15V. 

Рис. 4. Біфуркаційні діаграми неавтономного генератора хаотичних сигналів 

 

Із отриманих результатів слідуєє, що у порівнянні зі звичайним генератором Чуа, у даній 

схемі реалізовано розгалуження біфуркаційних гілок, що вказує на розширення простору 

керуючих параметрів для реалізації хаотичних коливань. Біфуркаційні діаграми свідчать, про 

наявність хаотичних процесів та наявність атрактора типу «подвійна прокрутка».  

 

2. Практична реалізація генератора 

Неавтономні хаотичні генератори описуються системою нелінійних диференційних 

рівнянь, що містять в правій частині періодичну рушійну силу f(t) (так зване збудження) [14]. 

Модель автономного генератора хаотичних сигналів такого типу достатньо описана в [15]. 

В [16] зазначається, що система Чуа містить коливну ланку у вигляді одиночного 

контура rLC з втратами, інерційну ланку RC і активний нелінійний елемент. Атрактивний 

характер хаотичних траєкторій зумовлений розсіюванням енергії на пасивному елементі R, 

що обмежує його наростання. Проте, баланс енергії є досить тонкою межею і, що він 

неперервно змінюється в часі, ніколи не повторюється як періодичне явище. 

Операційні підсилювачі, що застосовуються в принциповій електричній схемі 

неавтономного генератора хаотичних сигналів представленій на рис. 1, виконують функцію 

нелінійного елемента, а резистори R1 та R2 є резисторами керування. 

 Елементи схеми мають наступні номінальні значень:  

U~ = 9V, R1 = 20 kΩ, R2 = 200 kΩ, R3 = 215 kΩ, R4 = 21 kΩ, R5 = 25 Ω, 

R6 = 2.2 kΩ, R7 = 4.5 kΩ, R8 = 3.2 kΩ, C1 = 200 nF, C2 = 20 nF, L1 = 48 mH.  
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Живлення операційних підсилювачів є біполярним і дорівнює ± 18V. 

Паралельно з’єднані індуктивність L1 та ємність С1 формують коливний контур. Зв'язок 

між коливальним контуром та нелінійним активним елементом забезпечується резистором R6  

та ємністю С2. 

В результаті моделювання роботи неавтономного генератора в  програмному середовищі 

Multisim,  були отримані фазовий портрет (рис. 5) та часові залежності сигналів на ємностях 

С1 та С2 (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Фазовий портрет неавтономного генератора 

 

 
Рис. 6. Часові залежності сигналів на конденсаторах С1 та С2 

 

За результатами моделювання був виготовлений експериментальний зразок 

неавтономного генератора хаотичних сигналів (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Експериментальний зразок неавтономного генератора за схемою Чуа 

 

Результат даного експериментального генератора приведені на рис. 8 та рис. 9.  
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Рис. 8. Хаотичний атрактор неавтономного генератора 

 

Часові залежності сигналів даного неавтономного генератора хаотичних сигналів на 

основі схеми Чуа показані на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Часові залежності експериментального зразка неавтономного генератора 

 

Спектральний розподіл сигналу на рівні 5 кГц приведений на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Спектральна характеристика неавтономного генератора, реалізованого за 

схемою Чуа 
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Як видно з рисунків наведених вище, що результати комплексного моделювання в 

Multisim та Wolfram Mathematica співпадають з практичною реалізацією експериментального 

зразка неавтономного генератора хаотичних сигналів на основі схеми Чуа, що свідчить про 

підтвердження експериментальними результатами теоретичних співвідношень математичних 

моделей. 

 

Висновки 

Запропоновано та представлено модифіковану схему неавтономного хаотичного 

генератора, що базується на схемі Чуа з використанням двох операційних підсилювачів типу 

AD712. Модифікація полягала у підключення генератора синусоїдального сигналу, що 

служить для генерування несучої складової, та підборі відповідних параметрів схеми, які 

реалізовують хаотичний режим.  

Експериментально був зібраний зразок неавтономного генератора за схемою Чуа та 

проведено дослідження його властивостей. Даний неавтономний генератор в порівнянні з 

існуючими, придатний до взаємодії з цифровими приладами. 
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УДК 621.391 
 

Мерсни А., аспирант  

 

ДВУХУРОВНЕВЫЙ МЕТОД МНОГОПУТЕВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 

МНОГОАДРЕСНЫХ ПОТОКОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
 

Mersni A. Two-level method for multipath multicast routing in telecommunications network. 

In the article, a two-level method for multipath multicast routing in a telecommunications network 

has been developed. The method uses as basis a flow-based routing model, in which for the 

implementation of multipath multicast routing, each multicast flow was divided into several subflows. 

Within the framework of the proposed method, a two-level hierarchy of calculations based on the 

interaction prediction principle was introduced in order to preserve the linearity of the routing model, 

since satisfaction of the bilinear conditions for preventing overload of communication links is carried to 

the upper level of computations. The numerical examples presented in the article confirmed the adequacy 

and effectiveness of the proposed two-level method for multipath multicast routing in the 

telecommunications network. The developed method can be used in telecommunications networks when 

implementing both centralized and hierarchical source routing. 

Keywords: routing, method, flow, network, hierarchy, router, link, bandwidth. 

 

Мерсні А. Дворівневий метод багатошляхової маршрутизації багатоадресних потоків в 

телекомунікаційній мережі. 

Розроблено дворівневий метод багатошляхової маршрутизації багатоадресних потоків в 

телекомунікаційній мережі. Дворівнева ієрархія розрахунків введена з метою збереження 

лінійності моделі маршрутизації, так як задоволення білінійних умов запобігання перевантаження 

каналів зв’язку винесена на верхній рівень обчислень. Метод може бути використаний як при 

реалізації централізованої, так і ієрархічної маршрутизації «від джерела».  

Ключові слова: маршрутизація, метод, потік, мережа, ієрархія, маршрутизатор, канал, 

пропускна здатність.  

 

Мерсни А. Двухуровневый метод многопутевой маршрутизации многоадресных 

потоков в телекоммуникационной сети. 

Разработан двухуровневый метод многопутевой маршрутизации многоадресных потоков в 

телекоммуникационной сети. Двухуровневая иерархия расчетов введена с целью сохранения 

линейности модели маршрутизации, так как удовлетворение билинейных условий 

предотвращения перегрузки каналов связи вынесено на верхний уровень вычислений. Метод 

может быть использован как при реализации централизованной, так и иерархической 

маршрутизации «от источника».  

Ключевые слова: маршрутизация, метод, поток, сеть, иерархия, маршрутизатор, канал, 

пропускная способность. 

 

Введение 

Реализация многопутевых стратегий маршрутизации является необходимым 

функциональным атрибутом подавляющего большинства маршрутизирующих протоколов, 

использующихся в современных телекоммуникационных сетях (ТКС) [1]. Правильно 

организованная многопутевая маршрутизация способствует повышению уровня 

сбалансированного использования сетевых ресурсов и улучшению показателей качества 

обслуживания (Quality of Service, QoS) в целом. Известно, что эффективность того или иного 

протокола маршрутизации во многом определяется возможностями математической модели 

и (или) метода, которые положены в его основу. Ранее предложено достаточно много 

интересных с точки зрения науки и практики решений в области многопутевой одноадресной 

маршрутизации [2-6], которые, с одной стороны, идеально отвечают требованиям концепции 

Traffic Engineering (TE) [7], а с другой, способствуют достаточно невысокой вычислительной 

сложности практической реализации, т.к. основываются на линейности используемых 

математических оптимизационных моделей.  

Как показал проведенный анализ [8-10], все больше внимания специалистами в области 

маршрутизации уделяется проблематике именно многоадресной маршрутизации,  

 © Мерсні А., 2017 
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применяемой в ходе обеспечения множества инфокоммуникационных сервисов. В работах 

[11-13] описаны решения, в которых процесс однопутевой многоадресной маршрутизации 

также описан линейной математической моделью, а расчет маршрутных переменных сведен 

к решению задачи булевого программирования. Попытки реализовать многопутевую 

маршрутизацию многоадресных потоков нередко сопровождаются либо отказом от 

линейности используемой математической модели, что негативно отражается на 

вычислительной сложности ее последующей протокольной реализации, либо переходом к 

субоптимальным или даже эвристическим решениям [14-16]. В этой связи в данной работе 

предлагается метод многопутевой маршрутизации многоадресных потоков в 

телекоммуникационной сети, который основан на введении функциональной двухуровневой 

иерархии расчетов, направленных на сохранение линейности решаемой оптимизационной 

задачи по расчету искомых путей. 

 

1. Математическая модель многопутевой многоадресной маршрутизации в 

телекоммуникационной сети 

В ходе формализации решения задачи многопутевой многоадресной маршрутизации 

пусть структура ТКС описывается ориентированным взвешенным графом ),( EVG  . Тогда 

 mi vvvV ,......,1  – множество вершин графа, моделирующее маршрутизаторы ТКС; 

Eji ),(  – множество дуг, описывающее каналы связи сети. Число каналов в сети 

соответствует nE  . Для каждой дуги графа ставится в соответствие вес ),( ji , который 

характеризует пропускную способность моделируемого канала связи (КС).  

Вводимая модель носит многопотоковый характер, для этого введем следующие 

обозначения: K  – множество многоадресных потоков пакетов, циркулирующих в ТКС; 

KK   – общее число потоков в сети; kr  – средняя пакетная скорость (интенсивность) k -го 

потока на входе в сеть (1/с); ks  – маршрутизатор-источник пакетов k -го потока ( Kk  ); 

 km
kkkk dddd ,...,, 21*                                                      (1) 

 

– множество маршрутизаторов-получателей пакетов для k -го многоадресного потока; 

kk md *
 – общее число таких маршрутизаторов. 

Предположим, что для реализации многопутевой маршрутизации каждый 

многоадресный поток на приграничном маршрутизаторе ks  будет разделен на ряд 

подпотоков kw , причем каждый p -й подпоток k -го потока тогда будет иметь интенсивность 

(1/с) 

k
p
k

p
k

ryz  ,                                                           (2) 

 

где 
p
ky   – множество управляющих потоковых переменных, каждая из которых определяет 

долю k -го потока, образующего p -й подпоток ( kwp ,1 , Kk ,1 ). Тогда на потоковые 

переменные 
p
ky  накладываются ограничения вида 

10 
p
ky ,                                                           (3) 

1
1




kw

p

p
k

y .                                                           (4) 

 

В качестве маршрутных выступают следующие булевые переменные [9-12] 
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 1;0
,

),(


kp
ji

x ,                                                         (5) 

 

каждая из которых характеризует долю p -го подпотока k -го потока, протекающего в канале 

Eji ),( . 

С целью обеспечения доставки пакетов p -го подпотока k -го многоадресного потока для 

всех маршрутизаторов-получателей вводятся условия вида [9-12] 

*

),:(

,
),(

при1 kj
Ejii  

kp
ji

dv     x 


.                                       (6) 

 

Для маршрутизатора-отправителя p -го подпотока k -го потока также вводится условие 

ki
Ejij  

kp
ji

sv      x 


при1
),:(

,
),(

,                                         (7) 

 

чтобы данный подпоток пакетов в обязательном порядке был направлен от отправителя не 

менее, чем на один смежный маршрутизатор. 

С целью обеспечения связности рассчитываемых многоадресных маршрутов для 

каждого g -го выходного интерфейса транзитного маршрутизатора Vv j  , в качестве 

которого может выступать любой маршрутизатор, кроме отправителя, вводятся следующие 

условия [11-13]: 

kj
kp
gj

Ejii

kp
ji

sv     xx 


при
,

),(
),:(

,
),(

.                                  (8) 

 

Чтобы в рассчитываемом многоадресном пути для p -го подпотока k -го потока не могли 

образовываться петли, вводятся условия [11-13] 

q

Eji

kp
ji

Ex
q






),(

,
),( ,                                                (9) 

 

где 
qE  – множество дуг графа, которые в соответствии со своей ориентацией образуют q -й 

контур ( ); 
qE – число дуг в q -м контуре. Количество условий (9) соответствует числу 

возможных контуров на графе G в ТКС в соответствии с ориентацией его дуг [11-13]. 

Для предотвращения возможной перегрузки каналов связи ТКС по их пропускной 

способности в модель вводятся условия следующего вида: 

ji
Kk

w

p

p
kk

kp
ji

k

yrx ,
1

,
),(

 
 

,                                             (10) 

 

где  

10                                                               (11) 

 

 – верхний порог загруженности каналов связи сети, а в левой части неравенств (10) 

представлена билинейная форма от ранее введенных управляющих переменных (3) и (5). 

Переменная   является управляющей переменной, а ее минимум, т.е.  


,,

min
yx

,                                                              (12) 
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будет использован в качестве критерия оптимальности получаемых решений по 

многопутевой многоадресной маршрутизации. Использование критерия (12), как показано в 

работах [2-6, 16], способствует минимизации загруженности каналов сети за счет 

оптимальной балансировки в них потоков пакетов.  

Отличительной особенностью предложенной модели является, во-первых, билинейный 

вид ограничений, связанных с предотвращением перегрузки каналов связи сети, а во-вторых, 

разнотипность управляющих переменных, часть из которых является булевыми (5), а часть – 

вещественными (3) и (11). Поэтому при использования математической модели (1)-(12) 

задача многопутевой многоадресной маршрутизации в ТКС сводится к достаточно 

трудоемкой задаче смешанного нелинейного целочисленного программирования (Mixed 

Integer Nonlinear Programming, MINLP). С целью снижения вычислительной сложности 

получения искомого решения, основываясь на модели (1)-(12), предлагается ввести 

функциональную двухуровневую иерархию расчетов, основанную на декомпозиционном 

представлении данной модели и скоординированном расчете множества управляющих 

переменных kp
ji

x
,

),(
, 

p
k

y  и  . 

 

2. Двухуровневый метод многопутевой маршрутизации многоадресных потоков в 

телекоммуникационной сети 

Основываясь на модели (1)-(12), для определения управляющих переменных, 

отвечающих за решение задачи многопутевой маршрутизации многоадресных потоков, 

предлагается метод, основанный на принципе прогнозирования взаимодействий теории 

иерархических многоуровневых систем [17, 18] и реализующий двухровневую 

функциональную иерархию расчетов: нижний уровень отвечает за расчет маршрутных 

переменных kp
ji

x
,

),(
, а верхний – за определение переменных 

p
k

y . 

На нижнем уровне происходит расчет исходных многоадресных маршрутов для 

произвольно заданных начальных значений переменных 
p
k

y , но подчиняющихся условиям 

(3), в ходе минимизации целевой функции (12) лишь по переменным kp
ji

x
,

),(
 в соответствии с 

ограничениями (5)-(11). Оптимизационная задача нижнего уровня, связанная с расчетом 

булевых маршрутных переменных при фиксированных задаваемых на верхнем уровне 

потоковых переменных, уже относится к классу задач булевого программирования, т.к. 

критерий оптимальности (12) и все ограничения (5)-(11) линейны. Результаты расчетов 

передаются на верхний уровень для определения порядка формирования подпотоков. 

На верхнем уровне при фиксированных значениях переменных kp
ji

x
,

),(
, рассчитанных на 

нижнем иерархическим уровне, для каждого из многоадресных потоков осуществляется 

формирование подпотоков путем определения (прогнозирования) переменных 
p
k

y  за счет 

минимизации функции (12) только по этим переменным в соответствии с ограничениями (3), 

(4), (10), (11). Оптимизационная задача, решаемая на верхнем уровне, относится к классу 

задач линейного программирования. Результаты расчетов снова спускаются на нижний 

уровень для координации и последующего уточнения маршрутных переменных kp
ji

x
,

),(
. 

Таким образом, процесс решения поставленной задачи многопутевой маршрутизации 

многоадресных потоков приобретает итерационный характер. При этом критерием 

окончания расчетов является достижение оптимума (12), что проявляется в близости 

значений целевой функции (12), рассчитанной на соседних итерациях, но на разных 

иерархических уровнях. Преимуществом предложенного метода является то, что удалось 

снизить сложность получаемых расчетов путем перехода от решения достаточно сложной 

задачи класса MINLP и размерности )1( nKw  к итерационному решению оптимизационных 
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задач булевого и линейного программирования размерностей nKw  и Kw  соответственно, 

где w  – среднее число подпотоков, на которые разбивается каждый многоадресный поток. 

В конечном итоге вычислительная сложность и время решения задачи многопутевой 

маршрутизации многопутевых потоков также зависит от числа итераций, за которые метод 

получит оптимальные значения управляющих переменных. В этой связи проведем 

исследования метода с точки зрения анализа сходимости получаемых решений задачи 

многопутевой маршрутизации многоадресных потоков к оптимальным решениям. Под 

оптимальным решение понималось решение, получаемое в ходе централизованного 

(совместного) расчета переменных kp
ji

x
,

),(
, 

p
k

y  и   в ходе решения оптимизационной задачи 

класса MINLP путем минимизации функции (12) при ограничениях (3)-(11). 

 

 

3. Анализ предложенного двухуровневого метода многопутевой маршрутизации 

многоадресных потоков в телекоммуникационной сети 

Пример работы метода продемонстрируем на следующем численном примере. Пусть на 

рис. 1 представлена структура исследуемой телекоммуникационной сети, состоящей из пяти 

маршрутизаторов и семи каналов связи, в разрывах которых указаны их пропускные 

способности (1/с). Рассмотрим решения задачи многопутевой маршрутизации двух 

многоадресных потоков с интенсивностями 1r =180 1/с и 2r =200 1/с. Для первого потока 

источником выступал первый маршрутизатор, а получателями – четвертый и пятый 

маршрутизаторы. Для второго потока третий маршрутизатор выступал в качестве источника, 

а второй, четвертый и пятый маршрутизаторы были получателями пакетов. Для 

многопутевой маршрутизации первого потока формировалось, например, три подпотока        

( 31 w ), а для второго потока – два подпотока ( 22 w ). 

200
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200
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280
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r2

 
Рис. 1. Пример исходной структуры сети 

 

В первом варианте исходных данных предполагалось, что изначально с верхнего уровня 

на нижний переданы следующие значения потоковых переменных: 

11
1 y ; 02

1 y ; 03
1 y   и 11

2 y ; 02
2 y ,                                    (13) 

 

что соответствовало тому, что верхним уровнем предлагалось для каждого из потоков 

реально задействовать по одному подпотоку, т.е. реализовать однопутевую маршрутизацию. 

Нижний уровень определил соответствующий порядок маршрутизации (табл. 1), 

соответствующий нулевой итерации. При этом оптимальное значение целевой функции (12) 

было равно 1 , что соответствовало полной загрузке одного из каналов связи сети, в 

данном случае канала (2, 4). В соответствии с полученными на нижнем уровне маршрутами 



ISSN 2518-7678                                             Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – №2(46) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

103 

 

верхний уровень проводит их координацию (первая итерация) (табл. 1) путем расчета новых 

значений потоковых переменных: 7386,01
1 y ; 2613,02

1 y ; 03
1 y   и 5,01

2 y ; 5,02
2 y , 

которые определили уже двухпутевую маршрутизацию каждого из многоадресных потоков. 

На основании новых значений потоковых переменных нижний уровень для каждого из 

подпотоков рассчитал соответствующий многоадресный маршрут (табл. 1). Это привело к 

улучшению полученного на нулевой итерации значения целевой функции (12), которое стало 

равно 8319,0 . В ходе проведения второй координирующей итерации, основываясь на 

новом порядке многоадресной маршрутизации подпотоков, полученных с нижнего уровня, 

на верхнем уровне рассчитываются новые значения потоковых переменных (табл. 1): 

3287,01
1 y ; 2959,02

1 y ; 3754,03
1
y   и 4538,01

2 y ; 5462,02
2 y , определяющие 

необходимость реализации для первого многоадресного потока трехпутевой, а для второго 

потока – двухпутевой маршрутизации. При этом на нижнем уровне для каждого из потоков 

рассчитывается такое множество путей (табл. 1), что верхний уровень загруженности 

каналов связи (12) улучшается до значения 7917,0 . На последующих итерациях данное 

значение улучшено не было, что и определило окончание работы анализируемого метода. 

 

Табл. 1. Порядок скоординированного решения задачи многопутевой маршрутизации 

двух многоадресных потоков для первого варианта начальных значений потоковых 

переменных (13) 

Канал 
связи 

Подпотоки 
первого потока 

Подпотоки 
второго потока 

1
1z  

2
1z  

3
1z  

1
2z  

2
2z  

Начальные значения (нулевая итерация): 11
1 y ; 02

1 y ; 03
1 y   и 11

2 y ; 02
2 y  

(1, 2) 0 0 0 0 0 
(1, 3) 180 0 0 0 0 

(2, 4) 0 0 0 200 0 
(2, 5) 0 0 0 200 0 

(3, 2) 0 0 0 200 0 
(3, 4) 180 0 0 0 0 
(4, 5) 180 0 0 0 0 

Первая координирующая итерация:  

7386,01
1 y ; 2613,02

1 y ; 03
1 y   и 5,01

2 y ; 5,02
2 y  

(1, 2) 0 47,0305 0 0 0 
(1, 3) 132,9696 0 0 0 0 

(2, 4) 0 47,0305 0 100 0 
(2, 5) 0 47,0305 0 100 100 

(3, 2) 0 0 0 100 100 
(3, 4) 132,9696 0 0 0 100 
(4, 5) 132,9696 0 0 0 0 

Вторая координирующая итерация:  

3287,01
1 y ; 2959,02

1 y ; 3754,03
1
y   и 4538,01

2 y ; 5462,02
2 y  

(1, 2) 0 0 67,5755 0 0 

(1, 3) 59,1656 53,2589 0 0 0 
(2, 4) 0 0 67,5755 90,7579 0 

(2, 5) 0 53,2589 0 90,7579 109,2421 
(3, 2) 0 53,2589 0 90,7579 109,2421 

(3, 4) 59,1656 53,2589 0 0 109,2421 
(4, 5) 59,1656 0 67,5755 0 0 
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Таким образом, при начальных значениях (13) потоковых переменных, определяющих 

реализацию однопутевой маршрутизации двух многоадресных потоков, метод обеспечил 

получение оптимального порядка многопутевой маршрутизации за две итерации 

координирующей процедуры (табл. 1). Стоит отдельно отметить, что в случае, когда 

начальные значения потоковых переменных выбрать, изначально исходя из необходимости 

реализации многопутевой маршрутизации, например:   

3/11
1 y ; 3/12

1 y ; 3/13
1
y   и 5,01

2 y ; 5,02
2 y ,                          (14) 

 

то число итераций координирующей процедуры метода можно сократить до одной (табл. 2). 

При этом после нулевой итерации значение критерия оптимальности составляло 8,0 , а 

после первой  – 7917,0 .  

Конечный результат решения поставленной задачи многопутевой маршрутизации 

многоадресных потоков, полученный с помощью предложенного двухуровневого метода, 

полностью соответствуют результату, рассчитанному при использовании математической 

модели (1)-(12) в ходе централизованного решения задачи класса MINLP.    

 

Табл. 2. Порядок скоординированного решения задачи многопутевой маршрутизации 

двух многоадресных потоков для второго варианта начальных значений потоковых 

переменных (14) 

Канал 

связи 

Подпотоки 

первого потока 

Подпотоки 

второго потока 

1
1z  

2
1z  

3
1z  

1
2z  

2
2z  

Начальные значения (нулевая итерация):  

3/11
1 y ; 3/12

1 y ; 3/13
1
y   и 5,01

2 y ; 5,02
2 y  

(1, 2) 0 0 60 0 0 

(1, 3) 60 60 0 0 0 

(2, 4) 0 0 60 0 100 

(2, 5) 60 0 0 100 100 

(3, 2) 60 0 0 100 100 

(3, 4) 60 60 0 100 0 

(4, 5) 0 60 60 0 0 

Первая координирующая итерация:  

3287,01
1 y ; 2959,02

1 y ; 3754,03
1
y   и 4538,01

2 y ; 5462,02
2 y  

(1, 2) 0 0 67,5755 0 0 

(1, 3) 59,1656 53,2589 0 0 0 

(2, 4) 0 0 67,5755 90,7579 0 

(2, 5) 0 53,2589 0 90,7579 109,2421 

(3, 2) 0 53,2589 0 90,7579 109,2421 

(3, 4) 59,1656 53,2589 0 0 109,2421 

(4, 5) 59,1656 0 67,5755 0 0 

 

Выводы 

В статье разработан двухуровневый метод многопутевой маршрутизации многоадресных 

потоков в телекоммуникационной сети. Метод основан на потоковой модели 

маршрутизации, в которой для реализации многопутевой многоадресной маршрутизации 

каждый многоадресный поток разбивался на несколько подпотоков. В свою очередь для 
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маршрутизации каждого из подпотоков рассчитывался свой многоадресный путь. С этой 

целью в модели рассчитывались три типа управляющих переменных. Потоковые переменные 

отвечали за порядок формирования подпотоков, маршрутные – за порядок маршрутизации 

подпотоков, а переменная   определяла верхний порог использования пропускной 

способности каналов ТКС. При использования математической модели (1)-(12) задача 

многопутевой многоадресной маршрутизации в ТКС сводилась к достаточно трудоемкой 

задаче смешанного нелинейного целочисленного программирования. Поэтому в рамках 

предлагаемого метода введена двухуровневая иерархия расчетов, основанная на принципе 

прогнозирования взаимодействий, с целью сохранения линейности модели маршрутизации, 

так как удовлетворение билинейных условий предотвращения перегрузки каналов связи 

вынесено на верхний уровень вычислений. На верхнем уровне рассчитывались потоковые 

переменные, а на нижнем – маршрутные. Это позволило существенно уменьшить 

трудоемкость получаемых решений, так как значительно снизилась размерность исходной 

задачи и сохранена линейность используемых зависимостей (условий предотвращения 

перегрузки каналов связи и сети в целом).  

Представленные в статье расчетные примеры подтвердили адекватность и 

эффективность предлагаемого двухуровневого метода многопутевой маршрутизации 

многоадресных потоков в телекоммуникационной сети. Показано, что если изначально на 

верхнем уровне с помощью потоковых переменных задать произвольный многопутевой 

характер решения, то за 1-2 итерации координационной процедуры предлагаемого метода 

гарантированно будет получено оптимальное решение, соответствующее уровню 

централизованных расчетов, получаемых в ходе решения задачи класса MINLP. 

Разработанный метод может быть использован в телекоммуникационных сетях при 

реализации как централизованной, так и иерархической маршрутизации «от источника». 
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