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УДК 621.39 
 

Беркман Л.Н., д.т.н.; Крючкова Л.П., к.т.н.; 

Борисенко І.І., аспірант; Федюнін С.А. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗА СТАНДАРТОМ  

TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT NETWORK 

 
Berkman L.N., Kryuchkova L.P., Borysenko I.I., Fedyunin S.A. Improving the governance 

process telecommunication network standards Telecommunications Management Network. Article 

discusses the concept of network management Telecommunications Management Network. Analyzed the 

level of management and control elements of the telecommunications network that allow to develop 

modern management system. Described features configuration management, quality of work, 

troubleshooting, settlements, security network. For example, the control center shipments of radioactive 

materials necessary component of which is spatially distributed telecommunications network, revealed 

principles cybernetic approach in managing the network. Process management is presented as a closed 

loop sequential treatment to three operators: identify the object management, making decisions about the 

nature and magnitude of control actions that achieve goals management, implementation and control 

actions. The conclusion that the objectives operator control object identification is to determine the error 

probability of transmission of information, the determination of the delay of information transmission in 

the network, fixing the number of failures, determination of information transmission in the network, 

determine the degree of correlation between the parameters of managed objects, fixing the amount of 

control information. 

Keywords: telecommunication network, control system, operator 

 

Беркман Л.Н., Крючкова Л.П.,Борисенко І.І., Федюнін С.А. Удосконалення процесів 

управління телекомунікаційними мережами за стандартом Telecommunications Management 

Network. У статті розглянуто концепцію управління мережею Telecommunications Management 

Network. Процес управління представлено у вигляді замкнутого циклу послідовного звернення до 

трьох операторів: ідентифікації об’єкта управління, прийняття рішень про характер і величину 

керуючих дій, що забезпечують досягнення мети керування, та здійснення керуючих дій. Зроблено 

висновок, що завданнями оператора ідентифікації об’єкта управління є визначення ймовірності 

помилки передачі інформації, визначення величини затримки передачі інформації в мережі, 

фіксація кількості відмов, визначення швидкості передачі інформації в мережі, визначення 

ступеню кореляції між параметрами керованих об’єктів, фіксація кількості керуючої інформації. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, оператор 

 

Беркман Л.Н., Крючкова Л.П., Борисенко И.И., Федюнин С.А. Совершенствование 

процессов управления телекоммуникационными сетями по стандарту Telecommunications 

Management Network. В статье рассмотрена концепция управления сетью Telecommunications 

Management Network. Процесс управления представлен в виде замкнутого цикла 

последовательного обращения к трем операторам: идентификации объекта управления, принятия 

решений о характере и величину управляющих воздействий, обеспечивающих достижение цели 

управления, и осуществления управляющих воздействий. Сделан вывод, что задачами оператора 

идентификации объекта управления является определение вероятности ошибки передачи 

информации, определения величины задержки передачи информации в сети, фиксация количества 

отказов, определение скорости передачи информации в сети, определения степени корреляции 

между параметрами управляемых объектов, фиксация количества управляющей информации. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, система управления, оператор 

 

Вступ 

Для вирішення завдання інтегрованого управління телекомунікаційними мережами 

прийнято використовувати концепцію управління мережею за стандартом 

Telecommunications Management Network (TMN), що забезпечує управління мережами і їх 

послугами шляхом організації взаємозв’язку з компонентами різних мереж на основі єдиних 

інтерфейсів і протоколів. У сукупності з організаційно-технічними рішеннями та сучасними 

інформаційними технологіями на базі TMN з’являється можливість контролювати процес 

надання послуг зв’язку, впливати на робочі характеристики обладнання і систем зв’язку. Для 
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цього використовуються функціональні елементи TMN з стандартизованими інтерфейсами 

взаємодії і підключення. 

 

1. Виклад основного матеріалу дослідження 

Інформаційна модель телекомунікаційної мережі за стандартом TMN представляє собою 

логічний опис фізичних об’єктів мережі з використанням прийнятої інформаційної 

технології та спеціальних програмних засобів. Операційні системи забезпечують управління 

обчислювальними програмами і функціонування прикладних програмних засобів 

управління, які, власне, і реалізують більшість послуг і функцій управління. Функції 

управління можуть виконуватися безпосередньо людиною-оператором або здійснюватися 

додатком управління в автоматичному режимі. Крім того, операційні системи забезпечують 

підтримку терміналів користувача, форматування даних, розподіл машинних ресурсів. 

Виконання деяких функцій управління може забезпечуватися декількома операційними 

системами. У цьому випадку мережа передачі Data Communications Network (DCN) 

використовується для обміну інформацією між різними операційними системами. Мережа 

DCN також використовується для з’єднання між робочими станціями і операційними 

системами, що дозволяє здійснювати оброблення інформації, необхідної для виконання 

функцій керування. Взаємозв’язок операційних систем та мережі зв’язку показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок операційних систем та мережі зв’язку 

 

Робочі станції забезпечують інтерфейс користувача, за допомогою якого оператор 

взаємодіє з мережею керування. Мережа передавання даних призначена для зв’язку між 

мережними елементами, операційними системами та іншими компонентами TMN. 

Спрощена фізична архітектура мережі керування (рис. 2), крім згаданих компонентів, 

має у своєму складі проміжні пристрої (медіатори), інтерфейси, призначені для взаємодії між 

компонентами, та Q-адаптери для взаємодії з мережними елементами або операційними 

системами, які мають непередбачені в TMN інтерфейси. 

Найнижчий рівень керування (рис. 3) являє собою саму мережу зв’язку, тобто об’єкт 

керування. Мережними елементами тут можуть розглядатися комутаційні станції, системи 

передавання, мультиплексори, комплекти обладнання для тестування, тощо. 

Кожний наступний рівень має вищий від попереднього рівня ступінь узагальнення. 

Інформація про стан рівня надходить угору, а згори донизу спрямовуються керуючі дії. 

Ступінь автоматизації керування може бути різним. Як правило, чим вищий рівень ієрархії 

керування, тим нижчий ступінь його автоматизації. 
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Рис. 2. Спрощена фізична архітектура мережі керування 
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Рис. 3. Рівні керування 

 

Рівень керування елементами охоплює контроль, відображення робочих параметрів, 

технічне обслуговування, тестування, керування окремими елементами або деякими їх 

підмножинами. 

Рівень мережного керування надає змогу контролювати підмножини мережних 

елементів у взаємозв’язку між собою і керувати всіма мережними ресурсами. 

Рівень керування обслуговуванням, на відміну від нижчих рівнів, безпосередньо 

зв’язаних з мережею (з технічними засобами), призначений для користувача, тобто на цьому 

рівні приймаються рішення щодо надання та припинення послуг, здійснюється планування 

та облік. Ключовим тут є забезпечення якості обслуговування. 

Рівень адміністративного керування забезпечує функціонування компанії-оператора 

мережі зв’язку. Тут розв’язуються організаційні й фінансові питання та здійснюється 

взаємодія з компаніями-операторами інших мереж зв’язку. 

Функції, пов’язані з керуванням, можна поділити на дві частини: загальні та прикладні. 
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Загальні функції забезпечують підтримання прикладних функцій і передбачають, 

наприклад, переміщення інформації між елементами мережі зв’язку та системи керування, 

збереження інформації, її відображення, сортування, пошук тощо. 

 

 
 

Рис. 4. Прикладні функції 

 

Прикладні функції, згідно з класифікацією Міжнародної організації стандартизації, 

поділяються на п’ять категорій (рис. 4): керування конфігурацією; керування якістю роботи; 

керування усуненням несправностей; керування розрахунками; керування безпекою. 

 Керування конфігурацією передбачає збирання, ведення і відображення інформації про 

мережні елементи (їх типи, місцезнаходження, ідентифікатори тощо); введення елементів у 

роботу та виведення їх з роботи; встановлення і зміну фізичних з’єднань між елементами. 

Керування якістю роботи має за мету контроль і підтримання на потрібному рівні 

основних характеристик мережі. Сюди входять збирання, оброблення, реєстрація, 

збереження і відображення статистичних даних про роботу мережі та її елементів, а також 

виявлення тенденцій у поведінці елементів та попередження про можливі порушення в 

роботі. 

Керування усуненням несправностей забезпечує виявлення, визначення місця 

розташування і реєстрацію несправностей та видачу рекомендацій щодо їх усунення. 

Керування розрахунками передбачає контроль за ступенем використання мережних 

ресурсів і підтримання функцій нарахування плати за їх використання. 

Керування безпекою потрібне для захисту мережі від несанкціонованого доступу. Сюди 

входить обмеження доступу за допомогою паролів, видача сигналів тривоги у разі спроби 

несанкціонованого доступу, від’єднання небажаних користувачів і навіть криптографічний 

захист інформації. 

За стандартом TMN впроваджуються телекомунікаційні мережі на підприємствах. 

Основним призначенням мережі підприємств є забезпечення доступу користувачів до 

інформаційних ресурсів підприємства для підвищення ефективності виробничого процесу за 

рахунок автоматизації. Отже, мережі підприємств є класичним прикладом 

телекомунікаційних мереж, де основний трафік формується в результаті взаємодії 

прикладних процесів кінцевих систем. 

Побудова телекомунікаційних мереж підприємств ґрунтується на загальних принципах 

побудови сегментів фізичного канального й мережевого рівнів [1]. 

В даній статті розглянуто процес управління просторово розподіленою мережею центра 

управління перевезеннями радіоактивних матеріалів (ЦУП РМ), призначеного для 

моніторингу спеціалізованого автотранспорту підприємства-користувача, та створення умов 

для об’єктивної оцінки стану транспортування високоактивних радіоактивних джерел 
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іонізуючого випромінювання, радіоактивних відходів і своєчасного виявлення небезпечної 

ситуації. На рис. 5 показана загальна схема роботи ЦУП РМ. 

 

 
 

Рис. 5. Загальна схема роботи центра перевезень радіоактивних матеріалів 

 

Призначення системи ЦУП РМ: 

- забезпечення технічним оснащенням, засобами зв’язку та комп’ютерними 

комунікаціями в галузі атомної енергетики; 

- підвищення рівня організації при забезпеченні безпеки перевезень радіоактивних 

матеріалів; 

- облік і контроль фактичних обсягів перевезень; 

- уніфікація на підприємствах організаційно-розпорядчих документів з організації 

перевезень. 

Розподілена телекомунікаційна мережа є основою ЦУП РМ. Система побудована та має 

диспетчерські центри в багатьох містах України. За кожним Державним міжобласним 

спеціальним комбінатом (ДМСК) на території України закріплена зона обслуговування, а 

саме: “Дніпропетровський ДМСК” обслуговує: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, 

Кіровоградську та Луганську області. “Київський ДМСК” обслуговує: Київську, Вінницьку, 

Житомирську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ. “Львівський 

ДМСК” обслуговує: Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Ровенську, 

Тернопільську та Чернівецьку області. “Одеський ДМСК” обслуговує: Одеську, 

Миколаївську, Херсонську області. “Харківський ДМСК” обслуговує: Харківську, 

Полтавську та Сумську області. ЦУ ПРМ об’єднує всі міста в єдину систему для здійснення 

збору, збереження та обробки інформації яка циркулює в мережі. На рис. 6 зображена схема 

організаційної структури ЦУП РМ. 
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Рис. 6. Схема організаційної структури ЦУП РМ 
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Важливим аспектом побудови системи є можливість надшвидкого реагування в випадку 

радіаційної аварії. На рис.7 представлено статистику ліквідацій радіаційних аварій з 2010 по 

2016 роки [2]. 

 

 
Рис. 7. Статистика ліквідацій радіаційних аварій з 2010 по 2016 роки 

 

Управління ЦУП РМ надасть можливість контролювати систему в цілому та приймати 

рішення для запобігання і швидкого реагування в умовах надзвичайних ситуацій. 

Для покращення показників системи управління представимо її за допомогою 

кібернетичного підходу. Розглянемо адаптивну систему управління, здатну в процесі 

виконання основного завдання управління поліпшувати якість свого функціонування за 

рахунок змінювання параметрів. 

Здійснюючи аналіз управління виділяють трійку – середовище, об’єкт і суб’єкт (рис.8), 

всередині якої і відбувається процес управління (рис. 8). Існує вплив середовища X і вплив 

об’єкта Y на суб’єкт. Якщо стан середовища X не змінюється, то станом Y об’єкта він може 

керувати за допомогою спеціально організованого впливу U.  

 

 
Рис. 8 Середовище, об’єкт і суб’єкт 

 

Стан Y об’єкта впливає на стан потреб суб’єкта. Потреби суб’єкта. 

𝛢 = (𝛼1 + 𝛼𝑘),      (1.1) 

 

де аi – стан i-тої потреби суб’єкта, що виражається додатнім числом, характеризує сутність, 

актуальність цієї потреби. 

Свій вплив суб’єкт будує таким чином, щоб мінімізувати актуальність своїх потреб, 

тобто вирішує задачу багатокритеріальної оптимізації 

𝛼𝑖(𝛸, 𝑈) → 𝑚𝑖𝑛𝑢∈𝑅(𝑖 = 1, … , 𝑘).   (1.2) 

 

Ця залежність виражає невідомий, але існуючий зв’язок потреб зі станом X середовища і 

поведінкою U суб’єкта (k-ресурси суб’єкта). 

Нехай U * х – рішення задачі (1.2), тобто оптимальна поведінка суб’єкта, що мінімізує 

його потреби (1.1). Спосіб вирішення завдання (1.2), що дозволяє визначити U * х, можна 
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назвати алгоритмом управління: 

𝑼𝒙 = 𝝋(𝑨𝒕, 𝜲).      (1.3) 

 

 

Тут φ – алгоритм, що дозволяє синтезувати управління станом X середовища і потреб At 

(зауважимо, що потреби суб’єкта змінюються не тільки під впливом середовища або об’єкта, 

а й самостійно, відображаючи стан суб’єкта, що позначається індексом t). 

Алгоритм управління φ суб’єкта визначає ефективність його функціонування в даному 

середовищі. Однак досить часто цей алгоритм має рекурентний характер: 

𝑈𝑛+1  =  𝜑 (𝑈𝑁 , 𝐴𝑡 , 𝑋),     (1.4) 

 

тобто дозволяє на кожному кроці покращити управління: 

𝑈𝑁+1  >  𝑈𝑁.      (1.5) 

 

Наприклад: 

𝑨𝒕 (𝑿, 𝑼𝑵+𝟏) < 𝑨𝒕(𝑿, 𝑼𝑵),     (1.6) 

 

тобто зменшення рівня всіх потреб. 

Сам по собі процес управління як організація цілеспрямованого впливу на об’єкт може 

реалізуватися алгоритмом управління і вводити проміжну стадію – формулювання мети 

управління, тобто діяти за двохстадійною схемою: 

𝐴𝑡 → 𝑍∗ → 𝑈∗.      (1.7) 

 

На першій стадії визначається мета Z * управління: 

𝑍∗ = 𝜑1(𝐴𝑡, 𝑋),      (1.8) 

 

де φ1 – алгоритм синтезу мети Z* за вимогами Аt і стану X середовища. Тут мету Z* зручно 

називати моделлю необхідного стану, тобто такий стан об’єкта Y*х, який задовольнить 

потреби суб’єкта при наявному стані X середовища і вимог А. Мета Z* формулюється за 

допомогою 𝜑1: 

 

𝑍∗: 𝑌 → 𝑌𝑥
∗,      (1.9) 

 

що дозволяє передати процедуру синтезу і реалізації управління U*х іншому вузлу.  

На другій стадії визначається управління U*х, реалізація якого забезпечує досягнення 

мети Z*, сформованої на першій стадії, що і призводить до вдоволення вимог суб’єкта. Саме 

на цій стадії може бути використана уся потужність формального апарату, за допомогою 

якого згідно з метою Z* синтезується управління 

U*х = 𝜑2 (Z*,Х),      (1.10) 

 

де 𝜑2 – алгоритм управління. Розділення процесу управління на дві стадії надає можливість 

застосування формальних підходів. 

В зв’язку з викладеним, об’єктивно необхідним напрямком розвитку ЦУП РМ є 

створення і широке застосування баз даних, що містять повну інформацію про всі об’єкти, 

ведення та використання яких можливо тільки при впровадженні системи керування 

просторово розподіленою мережею. Застосування вказаної системи дозволяє суттєво 

підвищити ефективність функціонування ЦУП РМ. 

Мета функціонування ЦУП РМ досягається шляхом виконання керуючої, інформаційної 

і допоміжної функцій [3]. 

Процес функціонування системи керування можна представити у вигляді опису 

динаміки інформаційних потоків, що циркулюють в цій системі [4]. При цьому під процесом 

отримання інформації розуміється процес зниження апріорної невизначеності [5]. 
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Процес керування динамічними об’єктами вимагає наявності інформаційних ресурсів, 

джерелами яких є: 

 постійні ресурси, що зберігаються у вигляді попередньо сформованих структури 

системи і змісту об’єктів її інформаційного забезпечення; 

 змінювані в процесі функціонування дані, що визначаються шляхом вимірювання. 

Управління – процес, що забезпечує необхідне при використанні за цільовим 

призначенням протікання технологічних процесів перетворення енергії, речовини та 

інформації, підтримання працездатності та безаварійності функціонування об’єкта шляхом 

збору і обробки інформації про стан об’єкта і зовнішнього середовища, прийняття рішень 

про дію на об’єкт і їх виконання [6]. 

Отже, за інформаційною сутністю, процес управління можна формалізувати у вигляді 

замкненого циклу послідовного звернення до трьох операторів: ідентифікації об’єкта 

курування, прийняття рішень щодо характеру і величини керуючих дій, що забезпечують 

досягнення поставленої мети та здійснення керуючих дій (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Інформаційна структура циклу керування в системі управління розподіленою 

телекомунікаційною мережею  

 

Мета управління досягається забезпеченням якісного функціонування всіх операторів в 

кожному циклі керування. Основою для прийняття вірних керуючих дій на об’єкт 

управління є достатність і достовірність інформації при ідентифікації об’єкта управління. 

Аналіз показує, що для досягнення мети функціонування автоматизованої системи 

керування розподіленою телекомунікаційною мережею завданнями оператора ідентифікації 

об’єкта управління є визначення ймовірності помилки передачі інформації, визначення 

величини затримки передачі інформації в мережі, фіксація кількості відмов, визначення 

швидкості передачі інформації в мережі, визначення ступеню кореляції між параметрами 

керованих об’єктів, фіксація кількості керуючої інформації (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Завдання оператора ідентифікації 
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Висновки 

Мета управління мережею ЦУП РМ досягається забезпеченням якісного функціонування 

всіх операторів в кожному циклі керування, що досягається виконанням оператором 

ідентифікації об’єкта управління наступних завдань: визначення ймовірності помилки 

передачі інформації, визначення величини затримки передачі інформації в мережі, фіксація 

кількості відмов, визначення швидкості передачі інформації в мережі, визначення ступеню 

кореляції між параметрами керованих об’єктів, фіксація кількості керуючої інформації.  
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УДК 621.391.82 
 

Розорінов Г.М., д.т.н.; Лазаренко С.В., к.т.н. 

 

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ  

РУХОМОЇ СЛУЖБИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ЧАСТОТНИХ ПРИСВОЄНЬ  

 
Rozorinov G.M., Lazarenko S.V. The analysis of electromagnetic compatibility of radio-

electronic devices of mobile radio service for frequency assignments. There were performed the 

analysis of the concept of electromagnetic compatibility (EMC) of radio-electronic means (RES). There 

were determined the relevance of EMC analysis of mobile radio service. There were determined the 

stages of EMC analysis of mobile radio service. There were created the list of conditions that must be 

followed at every stage. 

There were defined types of scenarios (paired, group) of interfering interaction of RES mobile 

service. There were given a list of the technical characteristics of equipment and antennas of RES of the 

mobile radio service, which are provided at the time of registration of the application for the issuance of 

an authorization of EMC RES mobile radio service. There were provided the algorithm for EMC RES 

mobile radio service calculation. 

Keywords: analysis, electromagnetic compatibility, radio electronic equipment, mobile service, 

noise, frequency assignment, paired scenarios, group scenarios, energy criterion 

 

Розорінов Г.М., Лазаренко С.В. Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних 

засобів рухомої служби радіозв’язку для частотних присвоєнь. Розглянуто поняття 

електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ). Визначена актуальність 

проведення аналізу ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв’язку. Зазначені етапи проведення аналізу 

ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв’язку. Наведено перелік заходів, які вживаються на кожному 

етапі. Приведені типи сценаріїв (парні, групові) завадової взаємодії РЕЗ рухомої служби. Наведено 

перелік технічних характеристик обладнання і антен РЕЗ рухомої служби, які надаються під час 

оформлення заяви про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв‘язку. 

Запропоновано алгоритм розрахунку ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв’язку.  

Ключові слова: аналіз, електромагнітна сумісність, радіоелектронні засоби, рухома служба, 

завади, частотне присвоєння, парні сценарії, групові сценарії, енергетичний критерій 

 

Розоринов Г.Н., Лазаренко С.В. Анализ электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств подвижной службы радиосвязи для частотных присвоений. 

Рассмотрено понятие электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС). 

Определена актуальность проведения анализа ЭМС РЭС подвижной службы радиосвязи. 

Отмечены этапы проведения анализа ЭМС РЭС подвижной службы радиосвязи. Приведен 

перечень условий, которые должны выполняться на каждом этапе. 

Определены типы сценариев (парные, групповые) помехового взаимодействия РЭС 

подвижной службы. Приведен перечень технических характеристик оборудования и антенн РЭС 

подвижной службы, которые предоставляются во время оформления заявления на выдачу 

заключения об ЭМС РЭС подвижной службы радиосвязи. Предложен алгоритм расчета ЭМС РЭС 

подвижной службы радиосвязи. 

Ключевые слова: анализ, электромагнитная совместимость, радиоэлектронные средства, 

подвижная служба, помехи, частотное присвоение, парные сценарии, групповые сценарии, 

энергетический критерий 

 

Вступ 

Електромагнітна сумісність  здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних 

пристроїв одночасно функціонувати з необхідною якістю в реальних умовах експлуатації з 

урахуванням впливу ненавмисних радіозавад, не створюючи при цьому неприпустимих 

радіозавад іншим радіоелектронним засобам. 

Проведення аналізу електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ) 

на сьогодні є актуальним при проведенні розрахунку частотних присвоєнь та визначається 

чинним законодавством [1, 2, 3].  

Проблема ЕМС РЕЗ може вирішуватися двома шляхами [4, 5, 6]: 

- реалізація комплексу технічних заходів; 

- реалізація комплексу організаційних заходів. 
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У даній роботі  розглянуті організаційні заходи з проведення аналізу ЕМС РЕЗ рухомої 

служби, які дозволяють здійснити нові частотні присвоєння. 

 

1. Зміст і складові аналізу ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв’язку при здійсненні 

частотних присвоєнь 

Розрахунок ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв’язку проводиться у відповідності до 

процедури, яка складається з шести послідовних етапів, а саме: 

1) попереднє оцінювання електромагнітної обстановки (далі по тексту - ЕМО) в районі 

планування нового частотного присвоєння; 

2) попереднє оцінювання належної якості функціонування окремих РЕЗ або сукупності 

РЕЗ у визначеній ЕМО; 

3) визначення сценаріїв завадової взаємодії РЕЗ в районі планування нового частотного 

присвоєння; 

4) визначення характеристик РЕЗ для проведення розрахунків ЕМС РЕЗ; 

5) розрахунок ЕМС РЕЗ у відповідності до визначених сценаріїв завадової взаємодії; 

6) оцінка забезпечення ЕМС РЕЗ за результатами проведених розрахунків. 

Розглянемо більш детально зазначені етапи. 

Перший - попереднє оцінювання електромагнітної обстановки в районі планування 

нового частотного присвоєння проводиться шляхом територіального і частотного відбору 

потенційно несумісних РЕЗ [7, 9].  

При аналізі ЕМС РЕЗ дуплексного радіозв’язку оцінка ЕМО проводиться в два етапи. На 

першому етапі оцінюють випадки можливого виникнення завад від діючих РЕЗ новому. На 

другому етапі розглядають випадки коли новий РЕЗ може бути джерелом завад діючим РЕЗ. 

Територіальний відбір потенційно несумісних РЕЗ здійснюється на підставі визначення 

параметрів (форми, діаметру або радіусу) і побудови контуру розрахункової зони відбору. 

Визначення параметрів розрахункової зони проводитися безпосередньо експертом в 

залежності від типу та сценарію розгортання планованого РЕЗ.  

Усі діючі РЕЗ, які потрапили у простір, обмежений контуром розрахункової зони, 

вважаються потенційними джерелами завад і обираються для подальшого аналізу ЕМС. 

Частотний відбір конфліктуючих РЕЗ здійснюється шляхом ідентифікації і селекції 

діючих (або планованих) частотних присвоєнь РЕЗ, які потрапили в розрахункову зону. При 

частотному відборі конфліктуючих РЕЗ враховуються усі можливі види завад, канали 

проникнення завад і негативні явища (інтермодуляція, блокування тощо), які можуть 

призвести до погіршення якості функціонування діючих і нового РЕЗ.  

За результатами попереднього оцінювання завадової обстановки формується 

впорядкована вибірка потенційно небезпечних джерел завад, які підлягають подальшому 

дослідженню.  

Другий - попереднє оцінювання якості функціонування окремих РЕЗ або їх сукупності 

здійснюється на підставі базових вимог по якості функціонування РЕЗ і якості зв’язку з 

урахуванням технічних характеристик досліджуваних РЕЗ і ЕМО в районі планування 

нового частотного присвоєння [8]. При необхідності визначаються допуски на погіршення 

показників якості функціонування РЕЗ (якості зв’язку) через можливий вплив потенційних 

джерел завад, які створюються іншими РЕЗ, що потрапили в розрахункову зону.  

Критерієм попереднього оцінювання якості функціонування РЕЗ зазвичай є припустиме 

відношення потужності сигналу до рівня потужності шумів на вході приймача РЕЗ, при 

якому забезпечується належне та безперебійне функціонування РЕЗ і передача повідомлень з 

заданою імовірністю безпомилкового прийому.  

Третій - визначення сценарію взаємодії для нового плануємого РЕЗ і РЕЗ, які потрапили 

в розрахункову зону, здійснюється за результатами попередньої оцінки завадової обстановки 

в районі планування частотного присвоєння [9].  

Сценарії завадової взаємодії РЕЗ рухомої радіослужби і РЕЗ інших радіослужб 

поділяються на парні і групові. В парних сценаріях досліджується вплив однієї ненавмисної 
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завади (одного РЕЗ) на один рецептор (іншого РЕЗ). В групових сценаріях досліджується 

вплив сукупності джерел завад (декількох РЕЗ) на один рецептор. 

При цьому обов’язково враховуються умови розгортання, характеристики спрямованості 

антен, територіальне рознесення і просторова орієнтація планованого і діючих РЕЗ. 

При визначенні типу сценарію завадової взаємодії РЕЗ, який буде досліджуватися, 

доцільно користуватися наступними рекомендаціями. 

Дуельні сценарії доцільно досліджувати у таких випадках: 

а) якщо оцінюють вплив нового присвоєння на діючі; 

б) при високій просторовій вибірковості РЕЗ (при використанні гостроспрямованих 

антен); 

в) при високій частотній вибірковості приймача, за рахунок якої знижується вплив завад 

у неосновних каналах на прийом корисного сигналу; 

г) при високій захищеності приймача по блокуванню та інтермодуляції (при 

використанні високоякісних фільтрів і новітньої елементної бази). 

Дослідження групових сценаріїв доцільно проводити у таких випадках: 

а) якщо необхідно оцінити вплив сукупності діючих присвоєнь на нове; 

б) при низькій просторовій вибірковості РЕЗ (при використанні всеспрямованих антен); 

в) при наявності зони обслуговування РЕЗ, параметри якої можуть погіршуватися 

внаслідок впливу завад від декількох джерел одночасно;  

г) при низькій частотній вибірковості приймача. 

Четвертий - технічні характеристики РЕЗ, для якого здійснюють планування нового 

частотного присвоєння і які використовуються при розрахунках ЕМС РЕЗ, подаються 

заявником при оформленні заяви про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ рухомого 

радіозв‘язку. Заява надсилається безпосередньо до Українського державного центру 

радіочастот (далі по тексту - УДЦР) або філії УДЦР у відповідній області України.  

При оформленні заяви, заявник повинен надавати такі технічні характеристики РЕЗ: 

- діапазон робочих частот РЕЗ, МГц; 

- дуплексне рознесення радіочастот; 

- крок сітки частот або формула каналоутворення; 

- поляризація; 

- ширина смуги випромінювання за рівнем -30 дБ; 

- клас випромінювання. 

До зазначених характеристик додатково визначаються наступні технічні характеристики РЕЗ: 

- тип антени, коефіцієнт підсилення, поляризація випромінювання і характеристики ДСА 

антени (у відповідності до каталогу або специфікації антени); 

- втрати у фідері передавача (приймача), дБ; 

- чутливість приймача; 

- амлітудно-частотна характеристика фільтра преселектора приймача; 

- захисне відношення приймача, дБ. 

Зазначені характеристики РЕЗ можуть бути знайдені в стандартах на відповідний тип 

обладнання, якщо він вказується заявником. 

У Заяві про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ рухомого радіозв'язку додатково 

вказуються характеристики мережі радіозв’язку, а саме: 

- призначення мережі;  

- регіон використання РЕЗ (за необхідності  географічні координати (довгота, широта) 

місць встановлення базових станцій мережі радіозв’язку); 

- стандарт мережі радіозв’язку; 

- радіус зони обслуговування. 

Крім того, при необхідності, визначаються також географічні характеристики 

місцеположення РЕЗ: 

- висота підвісу антени передавача (приймача) над рівнем Землі, м; 
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- ефективна висота, ступінь нерівності і кут просвіту місцевості за різними 

азимутальними напрямками; 

- тип середовища і характеристики забудови місцевості. 

Для визначення географічних характеристик місцеположення РЕЗ і мережі радіозв’язку 

використовуються стандартизовані топографічні або цифрові (електронні) карти місцевості 

[10].  

П’ятий - розрахунок ЕМС РЕЗ рухомого радіозв’язку здійснюється у відповідності до 

алгоритму, блок-схема якого наведено у розділі 3.  

При розрахунках ЕМС РЕЗ обов’язково враховують тип сценарію завадової взаємодії 

РЕЗ, які вважаються потенційно конфліктуючими, види завад, канали можливого 

проникнення завад (основний і неосновні) і негативні явища, які визначаються при 

частотному відборі конфліктуючих РЕЗ.  

Шостий - забезпечення ЕМС РЕЗ оцінюють шляхом перевірки виконання узагальненого 

енергетичного критерію ЕМС РЕЗ [11, 12], який задається формулою: 

 c

з

,
P

A f
P

                                                                          (1) 

 

де: Рс  потужність корисного сигналу на вході приймача; Рз  потужність завади на вході 

приймача (для групових сценаріїв – сумарний рівень завади на вході приймача); А(f)  

захисне відношення приймача - рецептора завади. 

При перевірці виконання визначеного критерію ЕМС РЕЗ повинні враховуватись такі 

параметри: 

а) відсоток часу, протягом якого спостерігається погіршення зв’язку внаслідок 

завадового впливу і невиконання умов ЕМС РЕЗ (p%); 

б) відсоток місць, в яких не виконуються умови ЕМС РЕЗ; 

в) припустима напруженість поля сигналу завади на межі зони обслуговування (при 

необхідності); 

г) напруженість поля корисного сигналу, яка гарантує належну якість функціонування 

абонентських терміналів в зоні обслуговування базової станції (при необхідності).  

При міжнародній координації частотних присвоєнь перевірку виконання умов ЕМС 

РЕЗ здійснюють за такими показниками:  

а) припустима напруженість поля сигналу завади у визначеній точці; 

б) максимальний радіус дії завадового сигналу.  

 

3. Алгоритм розрахунку ЕМС РЕЗ рухомої служби 

Розрахунок ЕМС РЕЗ рухомої служби проводиться у відповідності до приведеного на 

рисунку 1 алгоритму. 

Для підібраного номіналу радіочастоти (радіочастотного каналу) проводять послідовні 

розрахунки щодо оцінювання впливу нового РЕЗ на діючі і впливу діючих РЕЗ на новий РЕЗ 

в залежності від обраного сценарію [13].  

За отриманими результатами розрахунків перевіряють виконання критерію ЕМС РЕЗ, 

визначеного формулою 1 (шостий етап).  

Якщо вищезазначений критерій ЕМС РЕЗ не виконується, визначається можливість 

зміни технічних характеристик РЕЗ або приймається рішення про підбір іншої частоти для 

нового планованого РЕЗ.  

При виконанні вищезазначеного критерію ЕМС РЕЗ в сценаріях дослідження впливу 

нового присвоєння на діючі, здійснюють аналогічні розрахунки для дослідження впливу 

діючих присвоєнь на плановане. Якщо для отриманих результатів розрахунків 

вищезазначений критерій ЕМС РЕЗ не виконується, визначають можливість зміни технічних 

характеристик діючих РЕЗ і нового планованого РЕЗ. Якщо технічні характеристики РЕЗ 

змінити неможливо, здійснюють підбір іншої вільної частоти для планованого РЕЗ. 

 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №1(41) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Підбір вільної 

частоти в районі 

планування 

Відбір діючих РЕЗ в 

районі планування у 

межах розрахункової 

зони 

Вибір РЕЗ, що 

потенційно 

заважають новому 

присвоєнню, за 

частотною ознакою 

Розрахунок рівня 
завад діючим 

присвоєнням від 
нового присвоєння 

Розрахунок рівня 

завад новому прис-

воєнню від діючих 

іючихєнь, у 

Рівень завади 
нижче порогу? 

Рівень завади 
нижче порогу? 

 

1 

Змінити ТХ 

РЕЗ 
можливо? 

Відбір розташованих 

поблизу РЕЗ 

Є розташовані 

поблизу РЕЗ? 

Розрахунок рівня 

завад від нового 

присвоєння діючим 

РЕЗ 

Рівень завади 
нижче порогу? 

Розрахунок рівня 

завад новому 

присвоєнню від 
діючих РЕЗ 

Рівень завади 
нижче порогу? 

Розрахунок зони 

обслуговування 

Чи задовольняє 
зона вимогам? 

Частота підібрана 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Так 

Ні 

Ні 

Розрахунок ЕМС в 
районі планування 

Розрахунок ЕМС на 
локальному об’єкті 

1 

Кінець 

Початок 

Визначення 
вихідних даних (ТХ) 

для проведення 
розрахунків 

Уточнення вихідних 

даних для 

розрахунків і ТХ 

РЕЗ відповідно до 

характеристик 

локального об’єкту  

 
Рис. 1. Блок-схема узагальненого алгоритму проведення розрахунків ЕМС при здійсненні 

нових радіочастотних присвоєнь РЕЗ рухомої служби радіозв’язку 

 

Висновки 

У ході роботи визначена актуальність проведення аналізу ЕМС РЕЗ рухомої служби 

радіозв’язку при здійсненні частотних присвоєнь. 

Наведені етапи проведення розрахунку ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв’язку, а також 

перелік заходів, які вживаються на кожному етапі. Запропоновано алгоритм розрахунку ЕМС 

РЕЗ рухомої служби радіозв’язку.  

Надані пропозиції дозволяють здійснювати розрахунки параметрів ЕМС РЕЗ рухомої 

служби радіозв’язку. 

Запропонований аналіз доцільно використовувати під час присвоєння радіочастот для 

РЕЗ рухомої служби радіозв’язку, а також під час практичних розрахунків та визначенні 

умов ЕМС РЕЗ рухомої служби радіозв’язку. 
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УДК 51:62-505.72 
 

Бондаренко В.Є., д.т.н. 

 

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У 

СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ 

 
Bondarenko V.E. A modification of the method of analytic hierarchy process for decision 

making in complex systems. The article is devoted to the development of decision support systems. The 

main method that is used to build the decision support system was chosen as the method of the analytic 

hierarchy process which was developed by Thomas L. Saaty. This method was modified in the direction 

of building a coherent matrix of pairwise comparisons. The paper proposes an approach to the evaluation 

of a pairwise comparison of the indicators with the help of a experts group that helped make the 

evaluation more accurate, also presents an approach to assessing the consistency of pairwise comparisons 

matrix based on the analysis of transitivity of the graph which is constructed with the help of the matrix of 

pairwise comparisons. 

Based on the developed modification of the analytic hierarchy process was built the software system 

which is implemented in C++ for decision support. One of the areas of the system application is the 

analysis of decision making problems in the field of public procurement. 

The article describes the example of using of the decision support system for decision making in the 

field of public procurement to assess the companies bidders for the construction of an industrial facility. 

Keywords: decision making, decision support systems, government procurement 

 

Бондаренко В.Є. Модифікація методу аналізу ієрархій для прийняття рішень у складних 

системах. Робота містить аналіз проблем пов’язаних з прийняттям рішень. Розглянуто принцип 

роботи систем підтримки прийняття рішень на основі методу аналізу ієрархій, який у роботі 

модифікований методом узгодження матриці попарних порівнянь, а також підходом до групової 

експертної оцінки попарних порівнянь, що підвищує якість методу аналізу ієрархій. Описано 

процес розробки програмної системи прийняття рішень на мові С++.  

З метою дослідження роботи системи, проведено аналіз роботи системи підтримки прийняття 

рішень на прикладі прийняття рішень у сфері державних закупівель для оцінки підприємств 

учасників тендерів, що містять значну кількість аналізованих показників. 

Ключові слова: прийняттям рішень, системи підтримки прийняття рішень, державні закупівлі 

 

Бондаренко В.Е. Модификация метода анализа иерархий для принятия решений в 

сложных системах. Работа содержит анализ проблем, связанных с принятием решений. 

Рассмотрен принцип работы систем поддержки принятия решений на основе метода анализа 

иерархий, который в работе модифицируется методом согласования матрицы попарных 

сравнений, а также подходом к групповой экспертной оценки парных сравнений, что повышает 

качество метода анализа иерархий. Описан процесс разработки программной системы принятия 

решений на языке С ++. 

С целью исследования работы системы, проведен анализ работы системы поддержки 

принятия решений на примере принятия решений в сфере государственных закупок для оценки 

предприятий участников тендеров, содержащих значительное количество анализируемых 

показателей. 

Ключевые слова: принятием решений, системы поддержки принятия решений, 

государственные закупки 

 

Вступ 

Розвиток інформаційних технологій дедалі більше впливає на повсякденне життя людей. 

В наш час важко знайти галузь, де не застосовуються комп'ютерні технології. Основними 

сферами широкого застосування обчислювальної техніки стали: наука, промислова індустрія, 

сфера банківських послуг, побутове застосування і т.д. Також незмінно йде процес розвитку і 

створення різних інформаційних напрямків і технологій, які підтримують ці сфери людської 

діяльності. Одним з таких напрямків є розробка систем підтримки прийняття рішень, метою 

яких є допомога суспільству в процесі вирішення складних задач, що пов’язані з різними 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №1(41) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

сферами його діяльності. Тому наукові роботи, що виконуються у цьому напрямку є 

надзвичайно актуальні. 

Розробка систем підтримки прийняття рішень має базуватися на методах, за допомогою 

яких буде проводитися оцінювання необхідних об’єктів. Одним з найбільш популярних 

методів є метод аналізу ієрархій [1], який надзвичайно часто використовується для розробки 

систем підтримки прийняття рішень. 

Однак використання метод аналізу ієрархій зустрічає ряд складностей [2], які 

утруднюють його використання. Одним з суттєвих недоліків методу є можлива 

неузгодженість матриці парних порівнянь, яка зумовлюється не адекватними оцінками 

експертів показників і об’єктів, що аналізуються. 

Причому Сааті рекомендує при погано узгодженій матриці або змінити експертів, або 

знайти додаткові дані, або вирішувати проблему іншим методом. 

Виходячи з вищевикладеного, метою роботи є модифікація методу аналізу ієрархій, яка 

дозволяє виконувати попарні порівняння групою експертів, що має підвищити якість такого 

порівняння, а також перевірки узгодженості матриці парних порівнянь. 

 

1. Групова експертна оцінка попарного порівняння показників  

З метою покращення побудови матриці попарних порівнянь, доцільно для такого 

порівняння використовувати групу експертів. Методика такого використання розроблена 

автором і наведена нижче. 

Оцінку i-го показника відносно j-го показника aij про попарному їх порівнянні виконує 

група з m експертів за наведеним нижче алгоритмом [3] з можливим використанням T етапів 

оцінювання з метою підвищення його якості. 

Алгоритм 1. 

1. Оцінка aij обчислюється як зважене середнє за такою формулою 

1
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m k
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де 
k  - коефіцієнт довіри до k-го експерта (на першому етапі оцінювання коефіцієнти довіри 

до усіх експертів однакові і дорівнюють 1), 
k

ijS  - оцінка і-го показника відносно j-го 

показника, що визначена k-им експертом, m - кількість експертів. 

Оцінка 
k

ijS  показників знаходяться кожним експертом на основі шкали важливості, 

значення якої визначаються у межах від 1 до 9. 

2. Коригується коефіцієнт довіри до k-го експерта за такою формулою 
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де T - кількість етапів оцінювання, 
t

k  - коефіцієнт довіри до k-го експерта на t-му етапі 

оцінювання; 
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  ; ijG - апостеріорна оцінка і-го показника відносно j-го 

показника (тобто оцінка, яка визначена в процесі перевірки матриці попарних порівнянь на 

неузгодженість); 
k - коефіцієнт забування k-го експерта. 

3. Пункти 1-2 повторюються доти, доки зміна оцінок, матриці попарних порівнянь, 

зумовлена перевіркою на неузгодженість, не буде менша за задану величину .  
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2. Узгодження матриці попарних порівнянь 

Виходячи з методу аналізу ієрархій [1], будується матриця показників, у якій кожен 

рядок і стовпець помічені  показниками.  Матриця заповнюється оцінкою порівняння двох 

показників, якими помічені рядок і стовпець.  Оцінка виконується на основі шкали 

важливості, яка має значення від 1 – «Рівна перевага» до 9 - «Дуже значна перевага». 

Виконується попарне порівняння показників, наприклад, що більш суттєво для 

замовника місце розташування підприємства чи прибуток від реалізації його продукції?  

Якщо прибуток має дуже значну перевагу (оцінка по шкалі важливості - 9), то на перетині 

рядка поміченого показником “прибуток” і стовпця поміченого показником “місце” 

ставиться оцінка 9, а на перетині стовпця поміченого показником “прибуток” і рядка 

поміченого показником “місце” ставиться оцінка 1/9. Таким чином, групою експертів 

формується матриця попарних порівнянь показників, приклад якої наведено  у табл.1. 

 

Таблиця 1. Не узгоджена матриця попарних порівнянь 

 

  

Місце 

розташування 
Прибуток Капітал Основні фонди 

Місце розташування 1 3 5 8 

Прибуток 1/3 1 1/3 6 

Капітал 1/5 3 1 9 

Основні  фонди 1/8 1/6 1/9 1 

 

В процесі побудови такої матриці попарних порівнянь, вона має бути узгодженою, тобто 

має виконуватися транзитивність заданих матрицею відношень.  

Транзитивність дозволяє перевірити логіку мислення експерта. Якщо експерт вважає, що 

фактор А перевершує фактор В, а фактор B, в свою чергу, перевершує фактор С, то при 

парному порівнянні фактор А повинен перевершувати фактор С, тобто має виконуватися 

нерівність А>В>С, де символ «>» означає перевершує.  

Крім того, мають виконуватися і числові оцінки транзитивності відношень. Так, 

наприклад, якщо фактор А перевершує фактор B в 2 рази, а фактор B, в свою чергу, 

перевершує фактор С  в 3 рази, то фактор А повинен перевершувати фактор С в m=2x3=6 

разів. 

Відсутність узгодженості може бути серйозним обмежуючим фактором для 

використання методу. 

Для дослідження транзитивності відношень у матриці попарних порівнянь, у роботі 

пропонується використовувати орієнтовані графи.  

Одне з перших питань, що виникають при вивченні графів, це питання про існування 

шляхів між парами вершин. Відповіддю на питання - введене вище відношення досяжності 

на вершинах графа G = (V, E), де V- множина вершин, E – множина зв’язків (відношень) між 

вершинами графу. 

Вершина wV досяжна з вершини vV, якщо v = w, або в G є шлях з v в w. Інакше 

кажучи, відношення досяжності є рефлексивним і транзитивним замиканням відношення E. 

Для аналізу узгоджень матриці попарних порівнянь, побудуємо граф використовуючи 

матрицю узгоджень, як матрицю суміжностей графа, де значення елемента матриці будемо 

трактувати, як вагу ребра графа. 

Оскільки матриця попарних порівнянь будується таким чином, що 
1

ji
ij

a
a

 , де аij – 

елемент матриці попарних порівнянь, то для побудови графа можливо не використовувати ті 

відношення, для яких  aij <1 при ij , а також aii =1
 
. 

Матриця наведена у табл.1. попарно порівнює деякі показники, що характеризують  

підприємства. Використовуючи матрицю табл.1., як матрицю суміжностей графа, будуємо 
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граф для аналізу неузгодженостей (рис. 1). Для спрощення зображення, гілки вага яких 

менше або дорівнює 1 не відображалися на графі. 

          
Рис. 1. Граф для аналізу неузгодженостей. а) – неузгоджена матриця попарних 

порівнянь, б) – узгоджена матриця попарних порівнянь. 

 
З аналізу графа рис.1,а видно, що матриця попарних порівнянь (табл.1) неузгоджена 

оскільки шлях 1-2-4 має вагу 18, а шлях 1-4 тільки 8. Шлях 1-3-2 має вагу 15, а шлях 1-2 

тільки 3. Шлях 1-3-4 має вагу 45, а шлях 1-4 тільки 8. 

На рис.1,б наведено граф, побудований на основі роботи експертів по узгодженню 

матриці попарних порівнянь. Така узгоджена матриця попарних порівнянь наведена у табл.2. 

 

Таблиця 2. Узгоджена матриця попарних порівнянь 

 

  

Місце 

розташування 
Прибуток Капітал Основні фонди 

Місце розташування 1 6 2 8 

Прибуток 1/6 1 1/3 1,33 

Капітал 1/2 3 1 4 

Основні  фонди 1/8 1/1,33 1/4 1 

 

Узгодження матриці попарних порівнянь виконується групою експертів у ітеративному 

режимі.  

 

3. Алгоритм і програмна реалізація системи підтримки прийняття рішень 

Програмна реалізація даного методу виконана на мові програмування С++ в системі 

програмування C++ Builder. 

Процес роботи з системою можна розділити на такі етапи: 

1. Користувач створює список показників і проводить їх попарне порівняння на основі 

групової оцінки експертів. 

2. Далі виконується узгодження матриці попарних порівнянь показників на основі 

групової оцінки експертів. 

3. Другий етап передбачає створення списку об’єктів і  проведення їх попарного 

порівняння по кожному з показників на основі алгоритму аналізу ієрархій Сааті [1]. 
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4. Далі виконується узгодження матриць попарних порівнянь об’єктів на основі групової 

оцінки експертів по кожному з показників. 

5. На останньому етапі проводяться розрахунки рейтингу об’єктів, виконаному на основі 

групи показників. 

 

4. Тендер на виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті «Компресорна 

станція» 

Для ілюстрації роботи методу прийняття рішень і побудованої на його основі програмної 

системи,  була вибрана сфера державних закупівель, яка регламентується законом України 

«Про здійснення державних закупівель» [4].  

Розглядався тендер на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті  «Компресорна 

станція». 

Для оцінки підприємств учасників даного тендера існують вісім показників. Ці 

показники представлено в табл. 3. Для зручності роботи, кожному показнику присвоєна 

скорочена назва. 

 

Таблиця 3. Показники і їх абревіатура 

№ п.п. Назва показника Абревіатура 

1 Досвід виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі. ДВР 

2 Склад і кваліфікація персоналу Учасника тендеру. СКП 

3 Матеріально-технічне забезпечення Учасника тендеру. МТЗ 

4 Рівень організації будівельно-монтажних робіт. РОР  

5 
Оцінка виконання вимог Замовника щодо своєчасного 

введення об'єктів. 

ОВВ 

6 
Організація виконання спеціальних робіт і порядок 

залучення субпідрядних організацій. 

ОВР 

7 
Облік всього обсягу робіт відповідно до вимог 

документації. 

ООР 

8 Рівень контролю якості робіт, застосовуваний Учасником. РКЯ  

 

У табл. 4. наведено список підприємств, що приймають участь у тендері. 

 

Таблиця 4. Підприємства і їх абревіатура 

№ п.п. Назва підприємства Абревіатура 

1 ТОВ «Проммонтаж» ПРО 

2 ТОВ «Сервал» СЕР 

3 ТОВ «Тондо» ТОН 

4 ТОВ «ЦС-Драйв » ЦСД 

5 ТОВ «ТРЕЙДПРОМСЕРВИС» ТР 

6 СП «ПГНК» ПГН 

 

Після підготовки необхідних даних, можна приступати до процесу оцінювання 

рейтингу підприємств за допомогою розробленої програмної системи. У результаті 

оцінювання,  на основі введених даних, система визначила рейтинги учасників (табл. 5.). 

Таблиця 5. Рейтинги учасників тендеру 

«Проммонтаж» «Сервал»    «Тондо» «ЦС-Драйв»   «Трейдпромсервис» «ПГНК» 

9,33   7,43 8,57 9,17 7,74 7,79 
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Таким чином, переможцем тендеру слід вважати ТОВ «Проммонтаж». 

Дослідна експлуатація системи показала, що інтерфейс системи зручний і зрозумілий 

для недосвідченого користувача. Розроблену систему можна рекомендувати для підтримки 

прийняття рішень в області тендерних закупівель, однак вона є більше універсальним 

засобом і може використовуватися для прийняття рішень і в інших сферах людської 

діяльності.  

 

Висновки 

1. У роботі розроблений метод рейтингової оцінки об’єктів на основі модифікації 

методу аналізу ієрархій. Ця модифікація полягає у наступному:  

    А) Обчислення оцінки показників виконується на основі алгоритму колективної 

оцінки попарних порівнянь групою експертів. Оцінка показників обчислюється як зважене 

середнє з використанням коефіцієнта довіри до кожного експерта. Коефіцієнта довіри до 

експерта коригується на основі якості виконаної їм оцінки. 

    Б) На основі аналізу графів, проводиться узгодження матриці попарних порівнянь, 

тобто перевіряється транзитивність заданих матрицею відношень. Така перевірка дозволяє 

проаналізувати і, у випадку необхідності, скорегувати логіку мислення експерта. 

2. На основі запропонованої модифікації методу аналізу ієрархій, розроблена, в 

середовищі програмування С++ Builder, система підтримки прийняття рішень.  

3. Проведено експериментальне використання розробленої системи, щодо оцінки 

підприємств-учасників тендеру на виконання будівельно-монтажних робіт, яке показало, що 

розроблену систему можна рекомендувати для підтримки прийняття рішень в області 

тендерних закупівель, однак вона є більше універсальним засобом і може успішно 

використовуватися для прийняття рішень і в інших сферах людської діяльності. 
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УДК 621.391 
 

Демидов І.В., к.т.н.;      Мухамед Мехді Ель Хатрі, аспірант;      Укаблі Юсеф, аспірант   

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КОРИСТУВАЧІВ ХМАРИНКОВИХ СЕРВІСНИХ МЕРЕЖНИХ СИСТЕМ 

 
Demydov I.V., Mohamed Mehdi El Hatri, Oukabli Youssef. Modeling of differentiated user 

service processes at cloud service network systems. In this paper we determine a potential efficiency of 

cloud service network systems (i.e. – their performance) due to servicing of low priority requests with 

non-guaranteed quality by applying the method of differentiated user service. Functional and 

mathematical models of two differentiated requests’ flows service by service network system were 

proposed. On the basis of obtained results after computer simulation of differentiated user service 

processes at service network system was completed; and its system performance characteristics were 

studied. It is shown, that the lack of priorities in users serving by cloud service network systems, not only 

does not provide a satisfactory quality of business users’ service requests, but also does not allow more 

efficient use of additional network resources through low priority requests service for “economy” users. 

The recommendations are presented, that allow network operators to increase their customer base 

efficiently and gradually, and more accurately predict a development of cloud service network systems. 

Keywords: service network systems, cloud systems, servicing of requests, service-oriented 

architectures, simulation of service systems, performance improvement 
 

Демидов І.В., Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. Моделювання процесів 

диференційованого обслуговування користувачів хмаринкових сервісних мережних систем. 

В даній роботі проведено визначення потенційних можливостей підвищення ефективності 

хмаринкових сервісних мережних систем (а саме – їх продуктивності) за рахунок обслуговування 

другорядних за пріоритетом запитів з негарантованою якістю шляхом застосування методу 

диференційованого обслуговування користувачів. Запропоновано функціональну та математичну 

моделі диференційованого обслуговування двох потоків запитів сервісною мережною системою. 

На їх основі одержано результати імітаційного комп’ютерного моделювання процесів 

диференційованого обслуговування користувачів сервісною мережною системою, зокрема 

досліджено характеристики її системної продуктивності. 

Ключові слова: сервісні мережні системи, хмаринкові системи, обслуговування запитів, 

сервісно-орієнтовані архітектури, моделювання сервісних систем, підвищення продуктивності 
 

Демидов И.В., Мухаммед Мехди Эль Хатри, Укабли Юсеф. Моделирование процессов 

дифференцированного обслуживания пользователей облачных сервисных сетевых систем. В 

данной работе проведено определение потенциальных возможностей повышения эффективности 

облачных сервисных сетевых систем (а именно – их производительности) за счет обслуживания 

второстепенных по приоритету запросов с негарантированным качеством, путем применения 

метода дифференцированного обслуживания пользователей. Предложены функциональная и 

математическая модели дифференцированного обслуживания двух потоков запросов сервисной 

сетевой системой. На их основе получены результаты имитационного компьютерного 

моделирования процессов дифференцированного обслуживания пользователей сервисной сетевой 

системой, в частности исследованы характеристики ее системной производительности. 

Ключевые слова: сервисные сетевые системы, облачные системы, обслуживание запросов, 

сервисно-ориентированные архитектуры, моделирование сервисных систем, повышение 

продуктивности  

 

Вступ 

На підставі застосування розглянутого в [1] методу диференційованого обслуговування 

різних категорій користувачів за допомогою імітаційного комп’ютерного моделювання 

проведемо дослідження для отримання оцінки якісних показників функціонування 

телекомунікаційних мереж хмаринкових сервісних систем.  

Мета дослідження – визначення потенційних можливостей підвищення ефективності 

хмаринкових сервісних мережних систем (а саме – їх продуктивності) за рахунок 

обслуговування другорядних за пріоритетом запитів з негарантованою якістю. 

Для досягнення поставленої мети необхідно запропонувати математичну модель 

обслуговування запитів сервісною мережною системою при диференційованому 

обслуговуванні запитів двох потоків. Запити першого потоку є пріоритетними в 
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обслуговуванні і для їх обслуговування доступні всі ресурси мережі. Крім того, 

передбачається, що ці запити можуть стосуватись додаткових сервісів, які надаються за 

більш високою вартістю, тобто, теоретично є більш ефективними. Оскільки відмова в 

обслуговуванні пріоритетних запитів призводить автоматично до втрати і додаткового 

ефекту, ймовірність втрат таких запитів через недостатню пропускну спроможність мережної 

системи повинна бути мінімальною. 

Групи користувачів, які не відносяться до «бізнес» категорії, наприклад «економні» – не 

пред'являють високих вимог до якості сервісів, для них більш значущою є вартість сервісів, 

що надаються [1]. Тому для них надаються, в основному, вільні від обслуговування 

пріоритетних запитів користувачів мережні ресурси. Для таких запитів (другого потоку) 

характерне зайняття мережного ресурсу на більш короткий час і значна ймовірність відмов 

через відсутність вільного для їх обслуговування ресурсу мережі. У зв'язку з цим необхідно 

передбачати ефект, що пов'язаний з повторними спробами отримати доступ до ресурсів. 

Таким чином, виникає досить складний вхідний потік запитів, у якому присутні: потік 

первинних пріоритетних запитів, потік запитів на додаткові сервіси, який, в загальному 

випадку, залежить від потоку вихідних запитів, потік низькопріоритетних запитів, а також 

потік повторних запитів. Безпосередній розрахунок такої моделі надходження запитів є 

складним навіть у припущенні, що обидва вхідні потоки є найпростішими, а тривалість 

обслуговування запитів сервісами – експоненціальна. Як показано в [2], марківский процес, 

який виникає при цьому та описує стани елементів мережної системи, є чотиривимірним. 

Враховуючи те, що хмаринкова мережна система містить у своєму складі обслуговуючі 

пристрої, які можна вважати ланками великої ємності, де одночасно можуть обслуговуватися 

сотні запитів, розрахунок подібної моделі на сучасних ЕОМ виконати важко, оскільки число 

станів всієї змодельованої системи буде більшим, ніж 10
9
. 

В даній роботі запропоновано спрощення моделі диференційованого обслуговування 

запитів, що дозволяє отримати ефективний метод розрахунку пропускної здатності сервісної 

мережної системи, а також вибору порогового значення навантаження, після досягнення 

якого обслуговуються тільки високопріоритетні запити. 

Теоретичні результати досліджень великих систем [3, 4] дають підстави вважати, що в 

міру збільшення ємності обслуговуючої ланки мережі зростає і кількість змін її станів за 

кінцевий проміжок часу, що, в свою чергу, позитивно впливає на збільшення точності 

наближеної моделі. 

 

1. Математична модель диференційованого обслуговування користувачів 

 Предметом подальших досліджень буде модель процесів обслуговування двох потоків 

запитів сервісною мережною системою, що володіє величиною канального ресурсу v, при 

цьому для запитів другого потоку доступні тільки мережні ресурси величиною k, 0 ≤ k ≤ v. 

Запити з першого потоку утворюють пуасонівський потік інтенсивності 𝜆1, і займають будь-

який вільний канальний ресурс на час тривалості обслуговування, що має експоненційний 

розподіл з параметром μ1. Після завершення обслуговування запит може з імовірністю а 

продовжити обслуговування, тобто отримувати додатковий сервіс. Тривалість додаткового 

обслуговування має експоненціальний розподіл з параметром 𝜇𝑠. У тому випадку, коли запит 

не надходить на обслуговування, він не може отримати і додатковий сервіс. Запити з другого 

потоку утворюють пуасонівський потік інтенсивності λ2 і займають будь-який доступний їм 

канальний ресурс мережної системи на час тривалості обслуговування, що має 

експоненціальний розподіл з параметром μ2. Для запитів з другого потоку надання 

додаткових сервісів не передбачене. У випадку зайнятості всіх доступних канальних ресурсів 

запит друга потоку стає джерелом повторних запитів з імовірністю H, 0 < H < 1, і 

інтенсивністю 𝜇𝑟. 

Функціональна модель обслуговуючого пристрою на основі ланки сервісної мережної 

системи приведена на рис. 1. Відмічені канали, що доступні запитам другого потоку та 

показано формування потоку повторних запитів у разі відмови у обслуговуванні через 
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зайнятість всіх доступних канальних ресурсів в межах величини k. Показано можливість 

додаткового обслуговування запитів першого потоку з імовірністю а у разі завершення 

основної фази обслуговування. 

Модель описується марківським процесом, стани якого описуються чотиривимірним 

вектором  
1 2 3,   , ,(   ) i i i j , де 

1i  – канальний ресурс, зайнятий обслуговуванням запитів першого 

потоку, 
2i  – канальний ресурс, зайнятий додатковим обслуговуванням запитів першого 

потоку при наданні додаткових сервісів, 
3i  – канальний ресурс, зайнятий обслуговуванням 

запитів другого потоку, j – кількість джерел повторних запитів другого потоку. Множина 

можливих станів такої моделі подається як: 

  1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3,  ,  ,    : , 0   ,0 ,0 ,0 , 0S i i i j i i i v i i v i v i v i k j                  (1) 

де v – загальна величина канального ресурсу мережної системи;   k – величина канального 

ресурсу, доступного для запитів другого потоку. 

 

 
 

Рис. 1. Функціональна модель обслуговуючого пристрою на основі ланки сервісної мережної 

системи з диференційованим обслуговуванням запитів користувачів 

 

Виходячи з (1) та рис. 1, рівняння статистичної рівноваги для такого процесу має 

наступний вигляд: 
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     1 2 3 2 1 2 3 3 2,  1,  ,  ,    1 ,  ,  1,      1sP i i i j i P i i i j i            2) 

якщо виконуються умови:  

1 2 3 1 2 3  ,   0, 0,  0i i i k i i i      .        (3) 
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Рівняння (2) було отримано стандартним способом прирівнювання інтенсивностей 

виходу і входу в стан. У лівій частині рівняння наведено інтенсивність виходу зі стану за 

рахунок, відповідно, надходження запиту першого потоку, надходження запиту другого 

потоку, надходження повторного запиту другого потоку, завершення обслуговування запиту 

першого потоку, завершення додаткового обслуговування запиту першого потоку, 

завершення обслуговування запиту другого потоку. Введені обмеження (3) на змінні 

означають, що у разі приходу нового запиту він потраплятиме на обслуговування. Доданки у 

правій частині рівняння відповідають за інтенсивність входу в стан обслуговування. Вони 

послідовно відображають наступні події: зміна стану за рахунок надходження на 

обслуговування нового запиту першого потоку, зміна стану за рахунок надходження на 

обслуговування нового запиту другого потоку, зміна стану за рахунок надходження на 

обслуговування нового повторного запиту другого потоку (а оскільки в цих випадках 

величина зайнятих ресурсів не може бути рівною нулю, то повинні виконуватися 

співвідношення з умов (3)), звільнення обслуговуючих мережних (канальних та сервісних) 

ресурсів, зайнятих обслуговуванням запиту першого потоку, без подальшого 

дообслуговування, звільнення ресурсів, зайнятих обслуговуванням запиту першого потоку з 

подальшим дообслуговуванням, звільнення ресурсів, зайнятих дообслуговуванням запиту 

першого потоку і звільнення ресурсів, зайнятих обслуговуванням запиту другого потоку 

(первинного або повторного, оскільки в даному випадку процеси обслуговування однакові). 

 

2. Аналіз результатів моделювання процесів диференційованого обслуговування 

користувачів 

На основі розглянутої наближеної моделі (2) з урахуванням умов (3) виконано імітаційне 

комп’ютерне моделювання для розрахунку характеристик процесів диференційованого 

обслуговування користувачів сервісною мережною системою з використанням засобів 

MATLAB. 
Виконаємо дослідження ефективності введення динамічного управління [1], 

спрямованого на обмеження доступу до мережі запитів користувачів другого потоку в 

моменти, коли ресурси системи навантажено вище деякої порогової величини k. Вибір даної 

порогової величини здійснюється виходячи з вимог максимізації продуктивності 

хмаринкової сервісної мережної системи. При цьому можливі різні види функціоналу якості 

роботи мережної системи: в одному випадку можна враховувати тільки продуктивність, 

позначимо її R, у другому – дохід мережі, який позначимо Р, що виникає коли 

відраховуються непродуктивні ресурсні витрати, пов'язані з очікуванням надання сервісу. 

Тривалість очікування, в свою чергу, залежить від числа запитів, які надійшли в систему, але 

не залежить від тривалості їх обслуговування. Зрозуміло, що при малих значеннях 

непродуктивних ресурсних втрат у мережній системі різниця R-Р змінюється на незначну 

величину, що не впливає на якісну картину системної ефективності. При великих втратах 

виникає велике число невдалих спроб обслуговування, що може істотно змінити ситуацію. 

Як випливає з наведених нижче чисельних прикладів, в деяких випадках при неправильному 

регулюванні доступу до мережної системи обслуговування запитів другого потоку може не 

тільки не збільшити продуктивність, але й істотно її зменшити. 

Передбачаємо, що мережна система спроектована для обслуговування запитів першого 

потоку в ГНН з необхідною якістю, однак через нерівномірності навантаження частина 

системного обладнання простоює, тому допускається обслуговування запитів другого потоку 

з обмеженим доступом до сервісної мережної хмари та з негарантованою якістю 

обслуговування, тобто для запитів другого потоку втрати не нормуються. Остання обставина 

дозволяє розглядати різні ситуації, коли втрати запитів другого потоку можуть бути дуже 

великими, а сама інтенсивність запитів другого потоку регулюється лише практичною 

доцільністю користування мережними сервісами з великими втратами, але з відносно 

низькими тарифами на обслуговування. При таких припущеннях різниця між R і Р може бути 

досить значною, що може динамічно впливати на якісну картину обслуговування сервісною 
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мережною системою і, відповідно, впливати на вибір значення k, при якому забезпечується 

максимальна продуктивність, як основний цільовий експлуатаційний показник мережної 

системи. 

У міру зростання навантаження, що створюється низькопріоритетними запитами, 

оператор може нарощувати пропускну здатність сервісної мережної системи, що дозволяє 

обслуговувати такі запити з кращою якістю і / або пропонувати частині користувачів інші 

тарифні плани, які гарантують певні параметри якості обслуговування (сервіси з 

гарантованою якістю обслуговування) [4]. Такий підхід дозволяє плавно здійснювати 

тарифну політику в міру зростання навантаження зі збереженням якості обслуговування 

існуючих користувачів із заданою якістю та проводити нарощування пропускної здатності 

під уже сформовані потоки навантаження, що, в свою чергу, дозволяє будувати більш точні 

прогнози щодо необхідних програмно-апаратних мережних ресурсів і скоротити кількість 

обладнання мережної системи, яке використовується неефективно. 

Наведемо результати розрахунків, які пов'язані з вибором значення k, при якому 

забезпечується максимізація функціоналів R – мережної продуктивності і Р – доходу мережі. 

Розрахунки проводилися при наступних вихідних даних: λ1 = 100, 𝑐1 = 2, 𝑐2 = 1, 
𝑐s = 3,    μ1 = 1,    μ2 = 5,   μs = 1,   𝑎 = 0.5,    α = 0.01,   ν = 200. 

Вибрані значення параметрів створюють навантаження на сервісну мережну систему 

запитами першого потоку в 150 Ерл, яке може бути обслужене сервісами системи з 

мінімальними втратами. Розрахунки проводилися при різних значеннях інтенсивності λ2; її 

конкретні значення наведені в описах відповідних графіків з результатами розрахунків. 

Розглянутий приклад повинен відповідати випадку максимального ефекту, пов'язаного з 

обслуговуванням запитів другого потоку, оскільки при подальшому зростанні інтенсивності 

запитів другого потоку має відбуватися зменшення продуктивності за рахунок зростання 

кількості необслужених запитів другого потоку. Отже, на рис. 2 наведено графіки R і Р при 

сумарному навантаженні 350 Ерл, що відповідає значним перевантаженням сервісної 

мережної системи. У цьому випадку, при k = 0 значення функціоналу R все ще рівне 349.99 і 

відповідає обслуговуванню лише запитів першого потоку. Значення функціоналу Р є істотно 

меншим і рівне 298,49, що набагато менше, ніж при відсутності запитів другого потоку, коли 

значення функціоналу Р було б, очевидно, рівне 348.5. Максимальне значення функціоналу R 

досягається вже при k = 192 і стає рівним 409.22, що дещо більше, ніж у попередньому 

випадку. Р досягає максимуму при k = 193 і рівне 367.82, що вже набагато менше, ніж у 

попередньому випадку. Далі відбувається спадання значень R і P через зростання втрат 

запитів першого потоку і при k = v, що відповідає відсутності регулювання доступу до 

ресурсів мережі, вони досягають свого мінімального значення, рівного 313.43 для R і 291.21 

для Р. Отже, продуктивність за рахунок обслуговування запитів другого потоку збільшиться 

на 59.23, а прибуток з урахуванням ресурсних витрат на очікування надання мережних 

сервісів збільшиться тільки на 19.32, при правильному управлінні доступом до ресурсів 

мережі (ефективному балансуванні навантаження в мережній хмарі). 

При відсутності зазначеного регулювання потокового навантаження, а також при 

відсутності його балансування, дохід виявиться вже негативним, тобто збитки складуть 

57.28. Таким чином, при відсутності диференційованого регулювання доступу до мережної 

системи при зростанні чисельності запитів другого потоку мережна система починає нести 

прямі збитки, причому при врахуванні ресурсних втрат на очікування надання мережних 

сервісів вони виявляються найбільш значними. За умов правильного регулювання доступу 

користувачів до системи її ефективність зберігається, проте відбувається її значне 

зменшення при врахуванні ресурсних втрат. 

Для розрахунків мережної ефективності використовуються питомі продуктивність і 

дохід мережної системи, що припадають на одиницю її канальних (обслуговуючих) ресурсів. 

При проектуванні сервісних мережних систем розрахунок пропускної спроможності 

проводиться виходячи з навантаження в ГНН. Оскільки ми розглядаємо одночасне 

обслуговування запитів декількох потоків, то їх ГНН не обов'язково повинні збігатися. 
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Більше того, в аналізованих нами випадках передбачається, що запити першого потоку – це 

запити бізнес-користувачів, для яких характерні денні ГНН, а запити другого потоку – це 

запити користувачів, для яких більш характерні вечірні ГНН (для прикладу – звичайне 

населення) [1]. Оскільки при проведенні мережею політики забезпечення користувачам, які 

формують другий потік запитів якості обслуговування, виходячи з загального навантаження 

на мережну систему, для них вигідним є використання мережних сервісів, а отже і 

відповідних ресурсів мережної системи в той час, коли активність користувачів, які 

формують перший потік запитів, є низькою. Це характерно, наприклад, для ситуації, коли 

запити другого потоку формує молодь, тип активності якої припадає на пізній час, 

функціонально – на популярні мережні сервіси, коли потік запитів бізнес-користувачів вже 

невисокий. Цим самим, запитам другого потоку забезпечуються прийнятна якість 

обслуговування і вища продуктивність мережі за рахунок більш повного використання її 

ресурсів. 

 

 

Рис. 2. Продуктивність і дохід мережної системи при λ2 = 1000 

 

Розглянемо три випадки профілювання ГНН сервісної мережної системи за часом доби. 

Перший –коли добові профілі навантаження збігаються (рис. 3), другий – коли у першої 

групи користувачів денні ГНН, а у другої – вечірні (рис. 4), а також третій випадок, коли 

користувачі, що формують запити другого потоку вибирають, в основному, час, під час якого 

бізнес-користувачами використовується найменше сервісів (рис. 5). Забезпечити таке 

профілювання оператор сервісної мережної системи зможе за рахунок правильної 

маркетингової політики при встановленні тарифів, орієнтованих на користувачів другого 

пріоритету, саме тих, які орієнтуються не на тривалість отримання сервісів, зокрема на обсяг 

наданої послуги, а на факт отримання сервісів, як таких. Прикладами таких підходів є 

тарифи операторів мереж мобільного зв’язку, що застосовуються, зокрема, в нічний час, 

коли вартість послуг фактично не залежить від тривалості з’єднання. А при включенні в 

тариф вартості спроби з'єднання, як це практикується, наприклад, в США, можна 

забезпечити стимулювання абонентів мобільного зв’язку підлаштовуватися під профіль 

добового навантаження на мережі, тобто реалізувати доволі ефективний з погляду системної 

продуктивності третій сценарій (див. рис. 5). Подібні маркетингові стратегії 

використовуються операторами хмаринкових сервісних мережних систем [5-6]. 

Отже, для кожного описаного вище випадку профілювання ГНН сервісної мережної 

системи наведемо графіки профілів добового навантаження, які для запитів першого потоку 

однакові, а для другого – змінюються. На цих графіках представимо також результати 

розрахунку ефективності функціонування мережі (її продуктивності). При виборі значення 
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порогу k використовувався підхід, коли якість послуг для запитів першого потоку в ГНН 

гарантувалася на заданому рівні.  

Значення інших параметрів наступні:   

0.8 H  ,  с1 = 3, с2 = 1, сs = 5, μr = 1, μ1 = 1,  μ2 = 0.5, μs = 0.5, a =0.5, α = 0.1, v = 300. 

Тривалості сеансів користування мережними сервісами у «економних» користувачів і у 

бізнес-користувачів при моделюванні приймалися однаковими. 

 

 

Рис. 3. Профіль розподілу добової продуктивності при співпадінні профілів навантаження 

бізнес- і «економних» користувачів 

 

 
Рис. 4. Профіль розподілу добової продуктивності при неспівпадінні профілів навантаження 

бізнес- і «економних» користувачів 
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Рис. 5. Профіль розподілу добової продуктивності при найбільш оптимальному виборі часу 

отримання мережних сервісів «економними» користувачами 
 

Висновки  

1. Проведені дослідження показують, що відсутність пріоритетів в обслуговуванні 

користувачів хмаринкових сервісних мережних систем не забезпечує не тільки задовільну 

якість обслуговування запитів бізнес-користувачів, але й не дозволяє підвищити 

ефективність використання додаткових мережних ресурсів за рахунок обслуговування 

запитів другого потоку від «економних» користувачів. Більше того, за відсутності 

диференційованого регулювання потокового навантаження, а також при відсутності його 

балансування, сервісна мережна система може стати дотаційною.  

2. Оптимізація функціоналу системної продуктивності шляхом вибору порогу обсягу 

мережних ресурсів, які дозволяється виділяти під обслуговування непріоритетних 

користувацьких запитів, а також шляхом профілювання ГНН сервісної мережної системи 

дозволяє отримувати стійкий додатковий приріст продуктивності при невеликих 

перевантаженнях мережної системи. Однак, при виникненні великих навантажень 

низькопріоритетними запитами, якість обслуговування запитів пріоритетного потоку може 

стати незадовільною, а системна продуктивність – спадати. 

3. Вибір порогу обсягу мережних ресурсів, які дозволяється виділяти під обслуговування 

непріоритетних користувацьких запитів з метою створення функціональної переваги 

користувачів бізнес-сегменту фактично забезпечує задані параметри якості обслуговування 

потоку пріоритетних запитів, в тому числі – при високих навантаженнях, які створюються 

низькопріоритетним потоком запитів, що будуть зазнавати погіршення якості сервісу. 

Показники ефективності хмаринкових сервісних мережних систем при цьому погіршуються 

незначно. 

4. При зростанні інтенсивності навантаження низькопріоритетного потоку запитів 

мережний оператор може поступово змінювати політику, пов'язану з їх обслуговуванням, 

виходячи зі своїх інтересів: можливо нарощувати пропускну здатність і розглядати такі 
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запити не як додаткове навантаження, а як основне з відповідним вибором пріоритету в його 

обслуговуванні і оптимізацією тарифної політики. Це дозволить операторам поступово та 

якісно нарощувати клієнтську базу і проводити більш точне прогнозування розвитку 

хмаринкових сервісних мережних систем. 
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УДК 303.22 
 

Веретюк С. М., магістр;     Пілінський В. В., к.т.н.;    Панченко І. М., бакалавр  

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 
Veretyuk S.M., Pilinsky V.V., Panchenko I.M. Application of principal component analysis for 

the comparative analysis of the development of information society in Ukraine. The dimensionality 

of the feature space was reduced by the method of principal components. Cluster analysis of the EU and 

Ukraine based on the indicators DESI (Digital Economy and Society Index) was conducted. Cluster 

distances were calculated. The position of Ukraine towards European countries was determined. A 

qualitative analysis of the technological gap was performed and mechanisms to overcome it was 

proposed. Cluster analysis in terms of the index of development of the information society (ICT 

Development Index) was conducted. It is shown Ukraine take a static place when mostly countries go to 

the more technology advanced cluster. It is shown that Ukraine takes a static place when most of the 

countries move to the more advanced technological clusters. Gap between Ukraine and technology 

leaders grows. As result accelerated development of ICT in Ukrine is becoming increasingly important. 

Keywords: DESI, the digital economy, information society, PCA, clustering 

 

Веретюк С.М., Пілінський В.В., Панченко І.М. .Застосування методу головних 

компонент для порівняльного аналізу розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Методом головних компонент зменшено розмірність простору ознак та проведено кластерний 

аналіз розвитку країн ЄС та України за показниками DESI (Digital Economy and Society Index). 

Визначено положення України відносно європейських країн. Проведено якісний аналіз 

технологічного відставання та запропоновано механізми його подолання. 

Ключові слова: DESI, цифрова економіка, інформаційне суспільство, метод головних 

компонент, кластеризація 

 

Веретюк С.М., Пилинский В.В., Панченко И.Н. Применение метода главных компонент 

для сравнительного анализа развития информационного общества в Украине. Методом 

главных компонент уменьшено размерность пространства признаков и проведен кластерный 

анализ развития стран ЕС и Украины по показателям DESI (Digital Economy and Society Index). 

Определено положение Украины по отношению к европейским странам. Проведен качественный 

анализ технологического отставания и предложены механизмы его преодоления. 

Ключевые слова: DESI, цифровая экономика, информационное сообщество, метод главных 

компонент, кластеризация 

 

Вступ 
В Україні офіційно затверджено концепцію розвитку інформаційного суспільства [1], 

конкретизація та деталізація якої здійснено в рамках Плану реалізації та Концепції розвитку 

електронного врядування в Україні [2] без конкретизації у відповідних планових та 

програмних документах. Одним з базових елементів будь-якої стратегії є розроблення та 

застосування відповідної системи показників, яка надає вичерпну інформацію щодо 

ефективності реалізації кроків стратегії та можливість, у разі необхідності, її корегування. У 

рамках реалізації зазначених ініціатив затверджено Методику формування індикаторів 

розвитку інформаційного суспільства [3], яка через насиченість абстрактними та 

неконкретними показниками лише фрагментарно описує поточний стан інформатизації в 

Україні. Саме тому питання впровадження сучасних методик і засобів оцінювання та 

моніторингу розвитку цифрової економіки та інформаційного суспільства є надзвичайно 

актуальними в Україні, адже за відсутності адекватної моделі оцінювання реалізація стратегії 

є неконтрольованою, а відтак малоефективною. Також варто зауважити, що в умовах 

глобалізації та з урахуванням пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва України, 

доцільно гармонізувати систему показників розвитку інформаційного суспільства з 

європейськими стандартами та вимогами. 

Європейська ініціатива «Цифровий порядок денний для Європи» [4] ставить за мету 

глибинну трансформацію соціальних, культурних та економічних відносин в Європейському 

союзі з застосуванням цифрових та інфотелекомунікаційних технологій. І за суттю є 
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взірцевим зразком стратегії розвитку інформаційного суспільства. Для оцінювання прогресу 

кожної країни розроблено відповідну систему показників, які об’єднанні в інтегральний 

показник – індекс розвитку цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society 

Index - DESI) [5]. У роботі [6] за відповідною методикою визначено показник DESI для 

України. Нагадаємо складові показники індексу DESI та відповідні значення для України, що 

наведено в табл. 1. 

 

Табл. 1. Значення складових індексу DESI для України [6] 
 

Показник верхнього рівня Значення 

X1. Рівень підключення 0.186 

X2. Людський фактор 0.337 

X3. Використання Інтернету 0.092 

X4. Впровадження цифрових 

технологій 0.185 

X5. Публічні цифрові сервіси 0 

 

Метою статті є порівняльний аналіз стану розвитку цифрової економіки за проведенням 

кластеризації - об’єднанням країн у кластери за рівнем розвитку цифрової економіки та 

інформаційного суспільства, а також якісний аналіз технологічного розриву між Україною та 

країнами ЄС задля визначення рекомендацій для його подолання.  

 

1. Метод головних компонент 

Отримані результати надають уявлення про загальне значення розвитку цифрової 

економіки і суспільства, проте досить часто постає питання щодо об’єднання країн за 

певними критеріями. Така оцінка надає змогу визначити наскільки стани в країнах подібні 

один до одного. Відповідь на це питання надає процедура кластеризації – групування країн 

за певними критеріями. 

Нехай Х – множина об’єктів, Y – множина кластерів. Задано функцію відстані між 

об’єктами ρ(х, х') та кінцеву вибірку об’єктів 𝑋𝑚 = {𝑥1, . . , 𝑥𝑚} ⊂ 𝑋. Необхідно розбити 

вибірку на підмножини (кластери), без перетину, таким чином, щоб до складу кластера 

входили об’єкти близькі за метрикою ρ, а об’єкти різних кластерів суттєво відрізнялись. 

Кожному об’єкту надають номер кластеру yi. 

Під час розв’язку задач розпізнавання, класифікації та аналізу даних важливе значення 

має наявність засобів візуалізації багатовимірних даних, що наочно надає уявлення про 

конфігурації класів, кластерів і розташуванні окремих об'єктів. Задачу візуалізації 

ускладнено тим, що розмірність простору дорівнює кількості ознак показників верхнього 

рівня індексу DESI (𝑥𝑖 ∈ ℝ5). Для полегшення сприйняття даних доцільно визначити 

проекцію цього набору точок на площину ℝ2 
(простір ознак дорівнює 2), так щоб метричні 

співвідношення між проекціями точок на площині об’єктивно відповідали метричним 

співвідношенням між ними у вхідному просторі ознак. 

Існує ефективний метод лінійної трансформації простору ознак, що із збереженням 

істотної інформації про структуру даних, надає нові ознаки, зручні та ефективні для 

розв’язку завдань класифікації та кластеризації. Даний метод називають методом головних 

компонент, або перетворенням Карунена-Лоева [7]. Метод головних компонент засновано на 

переході від вхідної безлічі зазвичай корельованих змінних 𝑋𝑚 = {𝑥1, . . , 𝑥𝑚} до нового 

набору змінних 𝑍𝑚 = {𝑧1, . . , 𝑧𝑚} з нульовими коефіцієнтами коваріації між ними. Проте таке 

перетворення переважно призводить до втрати певної кількості інформації. Метрикою для 

оцінювання об’єму інформації є дисперсія проекцій на напрями нових компонент векторів 

початкової вибірки.  

Сутність методу полягає у переході від базису початкових ознак до базису власних 

векторів кореляційної матриці даних, які впорядковано за спаданням власних чисел. Ці 
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вектори називають головними компонентами, а створений ними базис – базисом головних 

компонент. 

 

2. Реалізація методу головних компонент для показників DESI 

Всі обчислення виконано у математичному середовищі R. На першому етапі 

відцентруємо дані за співвідношенням 𝑥𝑖
𝑐 = 𝑥𝑖 − �̅�, де �̅� – середнє значення. В табл. 2 

наведено основні статистичні характеристики – середнє значення та середньоквадратичне 

відхилення для даних [6]. 

 

Табл. 2. Основні статистичні характеристики вхідних даних 

Показники Середнє значення, �̅� Середньоквадратичне відхилення, σ 

X1 0.135 0.032 

X2 0.132 0.033 

X3 0.063 0.015 

X4 0.068 0.019 

X5 0.069 0.028 

 

Для визначення рівня взаємозв’язку показників обчислюємо кореляційну матрицю для 

вхідних даних [6] (табл.3). 

 

Табл. 3. Кореляційна матриця 
 

 

X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1.0000 0.7241 0.8130 0.5718 0.5715 

X2 0.7241 1.0000 0.7151 0.7035 0.6779 

X3 0.8130 0.7151 1.0000 0.5447 0.7089 

X4 0.5718 0.7035 0.5447 1.0000 0.6263 

X5 0.5715 0.6779 0.7089 0.6263 1.0000 

 

Оскільки всі попарні коефіцієнти кореляції більші за 0,5, то між показниками існує 

кореляційний зв'язок, а отже використання методу головних компонент є можливим [7].  

Для переходу до головних компонент визначаємо власні значення кореляційної матриці 

(табл. 4). 

Табл. 4. Власні значення кореляційної матриці 

Компоненти Власні значення % загальної дисперсії 

К1 3.66835 73.36 

К2 0.54130 10.82 

К3 0.40451 8.09 

К4 0.23968 4.79 

К5 0.14615 2.92 

 

З отриманих даних маємо, що перша і друга компонента описують приблизно 73% і 11% 

загальної дисперсії, разом – 84%, що достатньо для практичного застосування. 

Визначаємо власні вектори [7] табл. 5. 

 

Табл. 5. Власні вектори 

Показник К1 К2 К3 К4 К5 

X1 -0.45069 -0.49382 -0.37741 0.236667 0.595456 

X2 -0.46716 0.110001 -0.23251 -0.84261 -0.07484 

X3 -0.46343 -0.46326 0.181483 0.208811 -0.70291 

X4 -0.41672 0.692633 -0.36737 0.435896 -0.1471 

X5 -0.43613 0.222933 0.797245 0.019627 0.352286 
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Таким чином рівняння першої головної компоненти: 

𝐾1 = −0.45 ∙ 𝑋1
′ − 0.467 ∙ 𝑋2

′ − 0.463 ∙ 𝑋3
′ − 0.416 ∙ 𝑋4

′ − 0.436 ∙ 𝑋5
′ , 

 

другої: 

𝐾2 = −0.49 ∙ 𝑋1
′ + 0.11 ∙ 𝑋2

′ − 0.463 ∙ 𝑋3
′ + 0.693 ∙ 𝑋4

′ + 0.223 ∙ 𝑋5
′ , 

 

де 𝑋𝑖
′ – нормовані значення і-го показника (перехід до звичних змінних виконують за 

співвідношенням 𝑋𝑖
′ =

𝑋𝑖

𝜎𝑖
 ). 

Таким чином, зменшено розмірність простору ознак до 2. Первинні данні, а також 

координати країн у «новому» просторі наведено в табл. 6. 

 

Табл. 6. Нормовані показники DESI та відповідні значення в просторі ℝ2 

Країни X1
С 

X2
С 

X3
С 

X4
С 

X5
С 

К1 К2 

Austria 0.0050 0.0105 -0.0091 0.0058 0.0061 -0.0016 0.0050 

Belgium 0.0590 0.0200 0.0126 0.0250 0.0036 -0.0207 -0.0025 

Bulgaria -0.0258 -0.0524 -0.0034 -0.0190 -0.0326 0.0210 -0.0063 

Croatia -0.0527 -0.0246 -0.0130 0.0079 -0.0124 0.0147 0.0130 

Cyprus -0.0283 -0.0331 0.0002 -0.0060 -0.0070 0.0108 0.0004 

Czech Republic 0.0031 0.0045 -0.0046 0.0144 -0.0239 0.0008 0.0045 

Denmark 0.0381 0.0512 0.0264 0.0369 0.0576 -0.0372 0.0061 

Estonia -0.0004 0.0169 0.0171 -0.0142 0.0502 -0.0119 -0.0058 

Finland 0.0151 0.0633 0.0111 0.0234 0.0446 -0.0262 0.0085 

France -0.0076 0.0138 0.0049 -0.0050 0.0109 -0.0029 -0.0008 

Germany 0.0291 0.0192 -0.0060 0.0115 -0.0108 -0.0058 0.0014 

Greece -0.0320 -0.0425 -0.0135 -0.0065 -0.0156 0.0182 0.0039 

Hungary -0.0005 -0.0116 0.0034 -0.0241 -0.0277 0.0102 -0.0123 

Ireland -0.0034 0.0229 -0.0020 0.0263 0.0080 -0.0092 0.0122 

Italy -0.0423 -0.0300 -0.0170 -0.0105 -0.0050 0.0182 0.0062 

Latvia 0.0180 -0.0193 0.0114 -0.0298 -0.0141 0.0055 -0.0188 

Lithuania 0.0251 -0.0061 0.0120 0.0112 -0.0067 -0.0077 -0.0040 

Luxembourg 0.0426 0.0306 0.0131 -0.0023 -0.0196 -0.0106 -0.0117 

Malta 0.0096 -0.0082 0.0027 0.0075 0.0003 -0.0027 0.0003 

Netherlands 0.0417 0.0349 0.0165 0.0167 0.0498 -0.0268 -0.0001 

Poland -0.0192 -0.0247 -0.0090 -0.0253 -0.0035 0.0149 -0.0048 

Portugal 0.0032 -0.0252 -0.0005 0.0065 0.0132 -0.0002 0.0022 

Romania -0.0132 -0.0635 -0.0226 -0.0290 -0.0228 0.0273 -0.0057 

Slovakia -0.0219 0.0003 -0.0034 -0.0098 -0.0281 0.0104 -0.0015 

Slovenia -0.0286 -0.0036 -0.0013 -0.0075 -0.0188 0.0093 0.0004 

Spain -0.0012 -0.0057 -0.0064 0.0042 0.0290 -0.0025 0.0057 

Sweden 0.0390 0.0556 0.0265 0.0303 0.0382 -0.0336 0.0021 

Ukraine -0.0882 -0.0473 -0.0496 -0.0307 -0.0687 0.0508 0.0100 

United Kingdom 0.0351 0.0496 0.0053 -0.0059 0.0041 -0.0127 -0.0071 
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3. Візуалізація отриманих результатів 

Як зазначено вище, зведення розмірності даних до ℝ2 
надає можливість відобразити дані 

на площині (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Розташування країн в ознаковому просторі (К1, К2) 

 

Для кластеризації використаємо метод Варда [8]. Крім вхідної вибірки метод Варда 

потребує інформацію щодо кількості кластерів. Відповідно до загально прийнятого підходу 

виконаємо розбиття на 4 кластери, з метою виявити чотири класи країн: високорозвинені, 

добре розвинені, задовільно розвинені, низько розвинені. За математичним пакетом R 

виконуємо кластеризацію даних. Дендрограму наведено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Дендрограмма кластеризації методом Варда 
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Результати кластеризації у новому ознаковому просторі наведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Кластери країн  

 

В табл. 7 наведено міжкластерні відстані (розрахунки проведені за Евклідовою 

метрикою): 

𝑑(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) = √(𝐾1𝑖 − 𝐾1𝑗)2 + (𝐾2𝑖 − 𝐾2𝑗)2, 

 

де (К1i,K2i) та (К1j,K2j) - координати центрів кластерів i та j в просторі 𝐾 ∈ ℝ2. 
 

Табл. 7. Міжкластерні відстані 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Кластер 1 0 2,43 4,46 8,14 

Кластер 2 2,43 0 2,02 5,78 

Кластер 3 4,46 2,02 0 3,89 

Кластер 4 8,14 5,78 3,89 0 
 

Важливим етапом класифікації є інтерпретація отриманих результатів. Отже на підставі 

кластеризації країн ЄС та України за значеннями показників індексу DESI визначаємо: 

- існує група високорозвинених країн (Фінляндія, Данія, Швеція, Голандія, Бельгія), які 

мають найкращі показники з розвитку цифрової економіки та інформаційного суспільства; 

- інші європейські країни формально можна розділити на дві групи – група розвинених 

та задовільно розвинених країн; зауважимо, що до складу розвинених увійшли Естонія та 

Латвія; 

- між країнами ЄС та Україною існує суттєвий технологічний розрив, що не дозволяє 

претендувати Україні на перебування в групі навіть задовільно розвинених країн. Проте таке 

становище має стати стимулом для прискореного розвитку цифрової економіки та 

суспільства; 

- за результатами обчислень міжкластерних відстаней, а також з урахуванням того, що 

всі перетворення в рамках попередніх обчислень є лінійними, можемо стверджувати, що 

технологічний розрив між Україною і країнами, які входять до третього кластеру (наприклад, 

Польща) еквівалентний технологічному розриву, який існує між Польщею та країнами-

лідерами (Кластер 1). 
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  4. Кластеризація за індексом розвитку ІКТ (ICT Development Index) 

Отримані результати надають уявлення щодо технологічного інтервалу між Україною та 

європейськими країнами. Для аналізу положення України в світі за індексом розвитку ІКТ 

використаємо результати, щорічного дослідження розвитку інформаційного суспільства, яке 

проводить Міжнародний Союз Електрозв’язку [9]. Оскільки, складові індексу розвитку ІКТ 

здебільшого за своєю суттю співпадають із складовими індексу DESI (мережевий доступ, 

використання, комп’ютерні навички та освіта), то умовно можна вважати, що індекс 

розвитку ІКТ є певною мірою індексом розвитку цифрової економіки.  

Результати кластеризації методом головних компонент за індексом розвитку ІКТ 

наведено на рис. 5 та рис. 6 (для досліджень 2008 та 2015 р., що дозволяє оцінити динаміку). 

 

 
Рис. 5. Кластеризація за індексом розвитку інформаційного суспільства за 2008 р. 

 

 
Рис. 6. Кластеризація за індексом розвитку інформаційного суспільства за 2015 р. 
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З рис. 5 та рис. 6 випливає, що позиція України за 7 років практично не зазнала змін, тоді 

як інші країни поступово переходять з менш технологічно розвинених кластерів до більш 

розвинених. На рис. 7 наведено позиції України за інтегральним індексом розвитку ІКТ. 

Вочевидь, технологічне відставання від розвинених країн поглиблюється. Відставати можна 

в трьох випадках: всі рухаються – один стоїть на місці; всі рухаються швидко – один 

повільно; рух в протилежному напрямку. 

Статичність положення України на рис. 5 та рис. 6 показує, що держава не встигає за 

світовими тенденціями, тому є нагальною необхідністю напрацювання та впровадження 

ефективного та дієвого механізму, який забезпечить розвиток інформаційного суспільства та 

цифрової економіки. 

 

Висновки 

1. Для кластеризації країн за рівнем розвитку цифрової економіки та аналізу показників 

DESI доцільно використовувати метод головних компонент, оскільки попарні коефіцієнти 

кореляції більші за 0.5. 

2. Використання методу головних компонент зменшує розмірність простору ознак 

(𝑋 ∈ ℝ5) → (𝐾 ∈ ℝ2) і дозволяє зберегти 84% загальної первинної інформації, що є цілком 

достатнім для практичних задач. 

3. Визначено аналітичні співвідношення для перетворення 𝑋 → 𝐾, за якими обчислені 

координати країн в новому просторі ознак. 

4. Методом Варда проведено кластеризацію країн у новому просторі K. За результатами 

кластеризації країни розділено на чотири умовні класи - високорозвинені, розвинені, 

задовільно розвинені, недостатньо розвинені.  

5. Виконано кластеризацію країн за індексом розвитку ІКТ для 2008 та 2015 рр. Вказано 

на застій у питанні розвитку інформаційного суспільства в Україні, що призводить до 

нарощення відставання від розвинених країн. 

6. Отримані результати надають можливість визначити порядок та напрям дій, які 

необхідно виконати для подолання цифрового (технологічного) відставання як між 

кластерами країн так і безпосередньо між країнами. Важливо врахувати, що отриманий 

фазовий портрет є статичний, і тому під час аналізу можливих дій важливо враховувати не 

лише «відрив» сьогодні, а в цілому динаміку, адже, очевидно, що у європейських країн 

можливостей щодо реалізації стратегій розвитку інформаційного суспільства значно більше.  

7. До переліку першочергових дій необхідно включити створення системної державної 

стратегії розвитку ІКТ, яка може бути сформована за прикладом європейського Цифрового 

порядку денного. Це дозволить синхронізувати не лише порядок дій, а й методологію 

визначення ключових показників ефективності, що надасть можливість відстежувати хід 

реалізації реформи розбудови інформаційного суспільства та цифрової економіки. Важливо 

не абсолютизувати ІКТ, що може привести до певної атомізації, а навпаки через 

впровадження сучасних ІКТ рішень «дигіталізувати» галузі промисловості та 

соціальноекономічні відносини в країні. Крім того для ефективного виконання стратегії 

доцільно створити єдиний центральний орган виконавчої влади відповідальний за розвиток 

інформаційного суспільства та цифрової економіки (на разі в Україні за розвиток ІКТ 

відповідають близько 15 відомств (міністерств, служб, агенцій)). 

8. Докладний аналіз розвитку інформаційного суспільства в Україні та заходів щодо 

позитивної динаміки є предметом подальших досліджень. 
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PARAMETERS OF SYNCHRONIZATION SIGNALS IN IP/MPLS NETWORKS 

  
Федорова Н.В., Дьомін Д.О. Параметри сигналів синхронізації у IP/MPLS-мережах. 

Визначено, що проблеми синхронізації мають вирішальне значення для сучасних транспортних 

мереж IP/MPLS. Оскільки проблеми синхронізації пов’язані не тільки з транспортною мережею, 

але мають важливе значення при розробці мереж доступу з урахуванням різних технологій та 

протоколів, реалізованих в конкретній мережі IP/MPLS. Наведено параметри стабільності сигналів 

синхронізації у “класичній” мережі синхронізації (СЦІ - синхронна цифрова ієрархія) згідно 

Рекомендації G.810.  Розглянуто параметри стабільності сигналів синхронізації в пакетних 

мережах IP/MPLS згідно Рекомендації G.8260. Показано особливості, пов’язані з аналогією та 

різницею розрахунків параметрів стабільності сигналів синхронізації у “класичній” мережі та 

мережах IP/MPLS. Згідно Рекомендації G.810 «Визначення та термінологія для синхронізації 

мереж» визначено три основні параметри мережі синхронізації: помилка часового інтервалу (TIE –

Time Interval Error), максимальна помилка часового інтервалу (МТIE - Maximum Time Interval 

Error) та часове відхилення (TDEV - Time Deviation), які використовуються в якості основних 

критеріїв для оцінки якості сигналів синхронізації, але тільки один із параметрів, а саме, функція 

TIE безпосередньо вимірюється. 

Ключові слова: “Класична” мережа (СЦІ), IP/MPLS мережа, сигнал синхронізації, параметри 

сигналів синхронізації, параметри стабільності сигналів синхронізації, вимірювання параметрів 

синхронізації. 

 

Федорова Н.В., Демин Д.О. Параметры сигналов синхронизации в IP/MPLS-сетях. 

Приведены параметры стабильности сигналов синхронизации в “классической” сети 

синхронизации (СЦИ - синхронная цифровая иерархия) согласно Рекомендации G.810.  

Рассмотрены параметры стабильности сигналов синхронизации в пакетных сетях IP/MPLS 

согласно Рекомендации G.8260. Показаны особенности, связанные с аналогией и различием 

вычислений параметров стабильности сигналов синхронизации в “классической” сети и сетях 

IP/MPLS.  

Ключевые слова: “Классическая” сеть (СЦИ), IP/MPLS сеть, сигнал синхронизации, 

параметры сигналов синхронизации, параметры стабильности сигналов синхронизации, измерения 

параметров синхронизации. 

 

Fedorova N.V., Diomin D.A. Parameters of synchronization signals in IP/MPLS networks. In 

the present paper, the parameters of stability of signals of synchronization are resulted in the “classic” 

network of synchronization (SDH is a synchronous digital hierarchy) in obedience to Recommendation of 

G.810.The parameters of stability of signals of synchronization are considered in the package networks of 

IP/MPLS in obedience to Recommendation of G.8260. Features, related to the analogy and distinction of 

calculations of parameters of stability in the “classic” network of synchronization and IP/MPLS networks, 

are showed. 

Keywords: “Classic” network (SDH), IP/MPLS network, synchronization signal, parameters of 

synchronization signals, parameters stability of synchronization signals, measurement of the parameters 

of synchronization signals. 

 

Introduction 

Because synchronization issues are crucial for modern IP/MPLS transport networks [1–4], 

enhancement of the role of synchronization network is the modern trend in the development of 

primary network, and this trend will continue in the immediate future [2]. Moreover, 

synchronization problems are related not only to primary network, but are important when 

developing access networks with consideration for various technologies and protocols embodied in 

the specific IP/MPLS network [2–4].  

Measurement of the parameters of synchronization signals is a prerequisite for the solution of 

synchronization problems in electric communication networks.  
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Because, aim of the paper is definition the basic parameters of the stability of synchronization 

signals in IP/MPLS networks, and review of features associated with the similarities and differences 

in the stability of the calculation parameters of the “classic” network synchronization and IP/MPLS 

networks. 

 

1. Problem statement 

Currently, in communication operator networks, more and more network segments are being 

deployed for communicating through IP/MPLS transport only. However, with increase in the 

number of devices (e.g., mobile communication base stations), synchronization problems should be 

considered on a systemic level rather than on case-by-case basis. To this is related some kind of 

local revolution in approach: arrival of some «critical mass» of users of synchronization signals in 

the IP/MPLS network results in the requirement for considering synchronization system as a 

separate component of electric communication system.  

With the following increase in the number of digital devices, the concepts of the development 

and principles of control of synchronization network start being subjected to changes. Such system-

based approach may be provided by measurement of the parameters of synchronization network.  

Therefore, this work is devoted to the solution of the following topical problems: 

1) definition of the basic parameters of the stability of synchronization signals in IP/MPLS 

networks, and  

2) consideration of the features associated with the similarities and differences in the stability 

of the calculation parameters of the “classic” network synchronization and IP/MPLS networks. 

 

2. Main part 

In «Definition and Terminology for Synchronization Networks» [1], TIE (Time Interval Error), 

МТIE (Maximum Time Interval Error) and  TDEV (Time Deviation) are the three parameters used 

as basic criteria for evaluation of quality of synchronization signals, but only TIE function is 

directly measured. 

1. TIE – Time Interval Error 

The difference between the measure of a time interval as provided by a clock and the measure 

of that same time interval as provided by a reference clock. Mathematically, the Time Interval Error 

function TIE( ; )t  can be expressed as: 
 

ref refTIE( ; ) [T( ) T( )] [T ( ) T ( )] ( + ) ( )t t t t t x t x t            , 
 

where:  is the observation interval; t is the time of the clock; tref  is the time of the reference clock. 

The magnitude of TIE is not normally important, and by convention, TIE is set to zero at the 

start of the measurement. It then tracks change in phase from the start of the measurement  

(see Fig.1). 

 

 
Fig. 1. The magnitude of TIE 
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2. MTIE – Maximum Time Interval Error 

MTIE (n 0) can be estimated by: 

 0
1

( ) max max ( ) min ( ) ,
k i k nk N n k i k n

MTIE n x i x i
       

   

n = 1, 2, ..., N-1 .   

 

The above is a point estimate, and is obtained for measurements over a single measurement 

period – see Fig.2. 

 

 
 

Fig. 2. The point estimate, and is obtained for measurements over a single measurement period 

 

where: 0  is the sample period; n is the number of samples in each observation interval;  is the 

observation interval, equal to n 0 ; n is the total number of samples; t  is the measurement period; xi 

is the i-th time error sample; xppk is the peak-to-peak xi within k-th observation; MTIE ( ) is the 

maximum xpp for all observations of length   within T. 

 

Frequency offset and drift 

For observation intervals   where a constant frequency offset dominates, the MTIE( ) 

behaves as  . 

For observation intervals   where a linear frequency drift dominates, the MTIE( ) is not 

theoretically bounded  From the measurement viewpoint this circumstance is expected to cause 

increasing value of estimated MTIE( ) as the total observation time, (i.e. the length N of the xi 

data) is increased. 

The behaviour of MTIE( ) is substantially independent of sampling period  0. MTIE (and 

MRTIE) is well-suited for characterization of buffer size. 

 

3. TDEV - Time Deviation 

 0TDEV n  may be estimated by: 

 
 

 
2
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0 22
1
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3
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where: 0 is the sample period; n is the number of samples in each observation interval;  is the 

observation interval, equal to 0n ; N is the total number of samples; t is the measurement period; xi 

is the i-th time error sample. 

 

Noise performance 

The TDEV( ) converges for all the major noise types affecting actual timing signals.  

In Table 1, the characteristic slopes of TDEV( ), for different noise types, are reported. The 

TDEV( ) allows to discriminate between WPM and FPM noises. 

 

Table 1. The characteristic slopes of TDEV( ), for different noise types 

 

Noise process Slope of TDEV( ) 

WPM 
-1/2

 

FPM 
0
 

WFM 
1/2

 

FFM   

RWFM 
3/2

 

 

Frequency offset and drift 

Any constant frequency offset of a timing signal, relative to the reference clock, has no 

influence on TDEV( ). 

For observation intervals   where a linear frequency drift dominates, the TDEV( ) behaves as 


2
. 

For observation intervals where the WPM noise dominates, the behaviour of TDEV( ) 

significantly depends on sampling period  0. 

TDEV gives more information on the clock noise than MTIE, but it is not suited for buffer 

characterization. 

TDEV is sensitive to systematic effects, which might mask noise components; Adequate 

filtering must be done on the measured signal before processing TDEV calculation. Diurnal wander 

is an example of systematic effect. 

TDEV result coming out of network measurement could be heavily influenced by systematic 

effects. 

In [5] Packet TIE(Packet Time Interval Error), Packet MTIE (Packet Maximum Time Interval 

Error), Packet TDEV (Packet Time Deviation), Packet FFO (Packet Fractional Frequency Offset) 

are considered. 

Packet metrics are the application of conventional metrics such as TIE, MTIE, TDEV and FFO 

to time error sequences created by the measurement of the transit delays of timing packets. 

Such time error sequences may be pre-processed by use of packet selection and/or packet 

filtering before computation of the relevant metrics (see Fig. 3). 

Such metrics are denoted with the prefixes “pktselected” (if only packet selection is involved) 

and “pktfiltered” (if filtering is involved, e.g. the low-pass action of a PLL). 

Hence, pktTIE is the raw TIE sequence created from the packet measurements, pktselectedTIE is 

the TIE sequence following packet selection, and pktfilteredTIE is the TIE sequence following 

packet filtering. 

pktfilteredTIE(t,τ) = x(t + τ) – x(t) ; 
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pktfilteredMTIE (nτ0)
1
max max min   ,     1,2,..., 1i i

k i k nk N n k i k n
x x n N

       

    
 

; 

 

pktfilteredTDEV(nτ0) =  
2

22
1

1
2

6

n

i n i n i

i

x x x
n

 



 
  

 
  ; 

 

pktfilteredFFO(N o)

9

2
10

6 10 2 1

( 1) 1

n

i

i

x i
x

n n n





 
  

  
 . 

 

where: 0 is the sample period; n is the number of samples in each observation interval;  is the 

observation interval, equal to 0n ; N is the total number of samples; t is the measurement period; xi 

is the i-th time error sample. 

 

 
 

Fig. 3. Use of packet selection and/or packet filtering before computation of the relevant metrics 

 

In [5] MATIE (Maximum Average Time Interval Error) metric, MAFE (Maximum Average 

Frequency Error) metricare considered. 

MATIE(n 0) may be estimated by: 

 

   
1

0
1 2 1

1
MATIE max

n k

i n i
k N n

i k

n x x
n


 


   



   for n = 1, 2, ..., integer part (N/2); 

 

 
 0

0

0

MATIE
MAFE

n
n

n





  , 

 

where: 0 is the sample period; n is the number of samples in each observation interval;  is the 

observation interval, equal to 0n ; n is the total number of samples; t is the measurement period; xi  

is the i-th time error sample. 

MATIE predicts the largest difference in averaged time interval error that occurs between 

adjacent averaging windows of width  . 

MAFE predicts the maximum frequency error calculated from the largest difference in 

averaged time interval error observed between adjacent averaging windows of width  .  

MAFE is well-suited for the characterization of frequency error. MAFE is not suited for the 

study of noise processes, unlike the complementary TDEV metrics. MAFE with floor-based 

selection is sensitive to a small number of low-lying outlier 

In [5] FPC (Floor Packet Count), FPR (Floor Packet Rate), FPP (Floor Packet Percentage)are 

considered. 
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Define the minimum observed delay (or the observed floor delay) as: 

min
0
min i

i N
d x

 
 . 

 

Then, define the indicator function which performs floor packet selection: 

min1;       if   
( , )       for 0

0;                      otherwise

i

F

x d
i i N


 

 
  


 . 

 

Note that this equation assumes that packet delay is always greater than dmin. 

Then: 

( 1)

( , , ) ( , )   for  ( 1)
n

F

j n K

FPC n W j K n N  
  

    ; 

 

( , , )
( , , )    for  ( 1)

FPC n W
FPR n W K n N

W


     ; 

 

( , , ) ( , , ) 100 %  for ( 1)PFPP n W FPC n W K n N
W


 

 
      
 

, 

where: 
P is the sample period;  is the cluster range; W is the window interval; K is the number of 

samples in each window interval; n is the last sample in the current window interval; N is the total 

number of samples; xi  is the i-th time error sample. 

This category of metrics is suitable for use as a PDV network limit, and is used in [6, 7]. 

These metrics require a long enough measurement period such that the observed floor delay 

would give a good enough estimation of the absolute floor delay. The minimum measurement 

period depends on the type of network considered. Long measurement periods, for instance over 

one or several days, should be favoured in order to study diurnal PDV effects. 

These metrics may be sensitive to a small number of low-lying outliers. 

These metrics are sensitive to non-stationary network conditions, such as floor delay steps of 

significant amplitude. For example, these may occur during network re-routing events. 

These metrics are mainly intended to be used as post-processing metrics. The use of these 

metrics for real-time processing subject to inaccuracy because the minimum observed delay may 

change during the measurement period. 

These metrics can be used to study the PDV noise produced independently by the forward or 

the reverse direction of a packet timing flow. Consideration of the combined effect of both 

directions is for further study. 

In [1, 5] TE (Time Error), cTE (Constant Time Error), dTE (Dynamic Time Error), Max|TE| 

(Maximum Absolute Time Error) are considered. 

The time error of a clock with respect to a time standard, is the difference between the time of 

that clock and the time indicated by the time standard. 

For a synchronized clock (i.e. one locked to the reference with no long-term time error drift), a 

model for expressing the time error of a clock as a function of time is given by the following 

equation from [1]: 

 
 

0

nom2

t
x t x




  , 

 

where: x(t) is the time error function; x0 is the mean value of the time error function;  (t) is the 

random phase deviation component; nom  is the nominal frequency. 
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For measurement purposes, this may be split into three components (Fig. 5): 

1. cTE: the mean value of the time error function. 

Limits are usually specified in fractions of a second. For a clock measurement (e.g. BC or TC), 

the cTE may be estimated by averaging a period of over 1000s. 

For network limits, the averaging period will be considerably longer. 
 

2. dTE: the change of time error of the clock. 

dTE may be represented using a TIE (Time Interval Error) sequence. Limits may then be 

specified using MTIE and TDEV masks. The data may be filtered before calculating - consult the 

relevant standard for the appropriate filtering recommendation. 
 

3. Max|TE|: the maximum absolute value of the time error function. Limits are usually 

specified in fractions of a second. The data may be filtered before calculating - consult the relevant 

standard for the appropriate filtering recommendation. 
 

 
Fig. 5. The three components: cTE, dTE, Max|TE| 

 

In [1, 8] FFO (Fractional Frequency Offset) is considered. 

The FFO (Fractional Frequency Offset ) or FFD (Fractional Frequency Deviation) is defined as 

the difference between the actual frequency of a signal and a specified nominal frequency, divided 

by the nominal frequency. Mathematically, the fractional frequency offset (or deviation) can be 

expressed as: 

nom

nom

f f
FFO

f


  , 

 

where:  f is the actual frequency;  fnom is the nominal frequency. 

Calculation from sampled time delay data (such as might be represented by packet time error 

sequences) can be obtained by using the following equation from GR-1244-CORE: 
 

 
9

2
10

6 10 2 1

( 1) 1

n

i

i

x i
x

n n n
FFO t





 
  

   
 , 

 

where: 0 is the sample period; n is the number of samples in each observation interval;  is the 

observation interval, equal to 0n ; xi  is the i-th time error sample. 

This metric gives a good indication of the frequency error generated by a packet timing flow. 

The packet time-error sequence may be filtered and/or a subset of packets selected prior to 

calculation. 

 

Conclusions 

In the present work, the following conclusions and results were obtained:  

1) In «Definition and Terminology for Synchronization Networks» [1], TIE (Time Interval 

Error), МТIE (Maximum Time Interval Error) and  TDEV (Time Deviation) are the three 
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parameters used as basic criteria for evaluation of quality of synchronization signals, but only TIE 

function is directly measured. 

2) In Recommendation G.8260 are considered: Packet TIE (Packet Time Interval Error), Packet 

MTIE  (Packet Maximum Time Interval Error), Packet TDEV (Packet Time Deviation), Packet 

FFO (Packet Fractional Frequency Offset), MATIE (Maximum Average Time Interval Error) 

metric, MAFE (Maximum Average Frequency Error) metric, FPC (Floor Packet Count), FPR 

(Floor Packet Rate), FPP (Floor Packet Percentage)TE (Time Error), cTE (Constant Time Error), 

dTE (Dynamic Time Error), Max|TE| (Maximum Absolute Time Error). 

3) The features connected with analogy and distinction of calculations of parameters stability of  

synchronization signals are shown TIE, МТIE and TDEV in the “classic” network and Packet TIE, 

Packet MTIE and Packet TDEV in IP/MPLS networks. 
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Баховський П.Ф., к.т.н.;    Амірханов Е.Д., к.т.н.;    Торошанко Я.І., к.т.н.;    Хмара К.В.  

 

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ  

ТЕХНОЛОГІЙ  VTF  В МЕРЕЖАХ   SAE/EPS 

 
Bakhovskyy P.F.,  Amirkhanov E.D.,  Toroshanko Ya.I., Khmara K.V. Analysis  of the economic 

feasibilities of introduction of technologies of VTF  in the networks of SAE/EPS. The questions of 

construction and development of the systems of fourth-generation  LTE-SAE (Long Term Evolution – 

System Architecture Evolution) are analysed . There are described basic subsystems of network of mobile 

telecommunications of SAE/EPS , which are developed within the framework of project of IMT-2000 

(International Mobile Telecommunications – 2000). It is rotined that presently it is  possible to select two 

conceptions of additional services in the mobile telecommunications networks: knots of services and 

classic intellectual communication network. Conception of introduction of technology of VTF (Virtual 

Technical Functions), which gives possibilities mobile subscribers to use services of the home network, is 

considered. The basic tasks of introduction of technologies of VTF are described: carried out them 

analytical description, the methods of calculation of descriptions and formalization of the proper 

calculable procedures are developed. 

Keywords: telecommunications, fourth-generation system, intellectual network, long-term evolution, 

system architecture evolution , LTE-SAE, virtual technical function, VTF, home network 

 
Баховський П.Ф., Амірханов Е.Д., Торошанко Я.І., Хмара К.В. Аналіз технічних 

можливостей впровадження технологій VTF  в мережах SAE/EPS. Проаналізовані питання 

побудови і розвитку систем четвертого покоління  LTE-SAE (Long Term Evolution – System 

Architecture Evolution;  довготермінова еволюція – еволюція системної архітектури). Описані 

основні підсистеми мережі мобільних телекомунікацій SAE/EPS, які розроблені в рамках проекту 

IMT-2000 (International Mobile Telecommunications – 2000). Розглянута концепція впровадження 

технології VTF (Virtual Technical Functions – віртуальна технічна функція) , яка надає можливості 

мобільним абонентам користуватися послугами своєї домашньої мережі.  

Ключові слова: телекомунікації, система четвертого покоління, інтелектуальна мережа, 

довготермінова еволюція, еволюція системної архітектури, LTE-SAE, віртуальна технічна 

функція, VTF, домашня мережа 

 
Баховский П.Ф., Амирханов Э.Д., Торошанко Я.И., Хмара К.В. Анализ технических 

возможностей внедрения технологий VTF  в сетях SAE/EPS. Проанализированы вопросы 

построения и развития систем четвертого поколения  LTE-SAE (Long Term Evolution – System 

Architecture Evolution;  долгосрочная эволюция – эволюция системной архитектуры). Описаны 

основные подсистемы сети мобильных телекоммуникаций SAE/EPS, которые разработаны в 

рамках проекта IMT-2000 (International Mobile Telecommunications – 2000). Рассмотрена концепция 

внедрения технологии VTF (Virtual Technical Functions – виртуальная техническая функция), 

которая предоставляет возможности мобильным абонентам пользоваться услугами своей 

домашней сети.  

Ключевые слова: телекоммуникации, система четвертого поколения, интеллектуальная сеть, 

долгосрочная эволюция,  эволюция системной архитектуры, LTE-SAE, виртуальная техническая 

функция, VTF, домашняя сеть 

 

Вступ. Постановка задачі 
Впровадження нових технологій та стандартів в мобільних телекомунікаціях дозволяє 

забезпечити користувачів більш широким спектром додаткових послуг в порівнянні з 

мережами попередніх поколінь. Сучасний розвиток систем та мереж мобільних 

телекомунікацій відзначається інтенсивною розробкою та впровадженням в експлуатацію 

систем четвертого покоління – LTE-SAE (Long Term Evolution – System Architecture 

Evolution;  довготермінова еволюція – еволюція системної архітектури) [1, 2]. Значна 

кількість найбільш поширених серед абонентів сервісів потребує їх збереження та 

імплантації при впровадженні нових мережних технологій, а все зростаюча міграція 

користувачів між мережами різних операторів зв’язку також потребує підтримки тих 

функцій у своїх візитних (домашніх) мережах [3]. Вказана задача вирішувалась у мережах 

покоління 3G в рамках концепції віртуального домашнього оточення – VHE (Virtual Home 
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Environment) [4, 5, 6, 7], на основі якої в свою чергу побудована концепція віртуальних 

технічних функцій – VTF (Virtual Technical Functions) [8].  

Координацією досліджень і розвитком технології LTE займається міжнародна 

організація 3GPP (Third Generation Partnership Project), яка на перших порах розробляла 

вдосконалені версії CDMA и UMTS. Поява LTE була викликана значним зростанням трафіку 

мобільних пристронеобхідністю збільшення швидкостей передачі даних в мобільних 

мережах.  

Специфікаціями 3GPP були визначені шляхи оптимізації взаємодії між такими 

мережами, як 3G, SAE/EPS (EPS – Evolved Packet System), GSM  та CDMA, що надає 

можливості операторам мобільного зв’язку переводити свої мережі на нові технології [7].  

Початок робіт щодо створення специфікацій архітектури SAE/EPS був обумовлений 

процесами перетворення інфраструктури мереж мобільних телекомунікацій в неієрархічні 

мережі комутації пакетів, цілком засновані на протоколі IP. Вказані роботи виконуються  

робочою групою по системній архітектурі, що входить до складу консорціуму 3GPP.  

Також стало зрозуміло, що у міру розвитку ринку комунікаційних послуг виявиться 

широко затребуваним доступ до нових систем не тільки з мереж, побудованих відповідно до 

специфікацій UTRAN і GERAN, але й з мереж Wi-Fi, WiMAX і навіть з проводових мереж 

зв’язку зі збереженням всіх послуг та сервісів. 

 

Концептуальні питання побудови систем SAE/EP 

Основоположним принципами концепції для SAE/EPS, можна визначити наступні:  

– покращення базових показників продуктивності (часу встановлення з’єднання, якості 

передачі голосу та ін.), забезпечення допустимих значень сумарної затримки передачі даних по 

мережі;  

–  підтримка основних базових сервісів пакетної передачі, включаючи VoIP і послугу 

визначення присутності;  

– підтримка діючих і перспективних систем доступу з урахуванням потреб користувача 

і технічної політики оператора, забезпечення коректної тарифікації при зміні абонентом 

технології доступу;  

– підтримка функцій контролю доступу до інформаційних ресурсів (ідентифікації і 

авторизації), 

– підтримка узгоджених параметрів QoS у всій мережі, особливо при передачі трафіку 

між різними доменами і мережами;  

– забезпечення безперервності сервісу для мобільних абонентів;  

–  забезпечення конфіденційності і захисту інформації під час її передачі в мережі. 

Згідно рекомендаціям ITU-T, які розроблені в рамках проекту IMT-2000 (International 

Mobile Telecommunications – 2000), мережа мобільних телекомунікацій проекту SAE/EPS 

складається з наступних підсистем [9, 10, 11]: 

– підсистема UIM (User Identity Module): забезпечує ідентифікацію користувача 

мережею, процедури безпечного доступу, як для абонента, так і для мережі, а також може 

виконувати різні функції при виконанні додаткових послуг. Функції UIM можуть 

розташовуватися на окремій від мобільного терміналу (МТ) карті або можуть бути фізично 

інтегровані в МТ; 

– підсистема МТ (Mobile Terminal): забезпечує можливість взаємодії UIM і RAN – 

мережі радіодоступу. Як і UIM, вона може виконувати різні функції при виконанні 

додаткових послуг; 

– підсистема RAN (Radio Access Network): забезпечує можливість взаємодії МТ і 

базової мережі (CN) через радіоділянку; може виконувати різні функції при виконанні 

додаткових послуг; 

– підсистема CN (Core Network): забезпечує основні функції процесу обслуговування 

викликів і підтримки мобільності користувача; може виконувати різні функції при виконанні 

додаткових послуг. 
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В основі підходу до реалізації послуг в проекті SAE/EPS, згідно рекомендаціям ITU-T, 

може бути покладена концепція інтелектуальної мережі [12, 13, 14]. Основоположною 

вимогою до архітектури інтелектуальної мережі є відділення функцій надання послуг від 

функцій комутації.  

Кожна компонента мережі SAE/EPS бере участь в реалізації певної сукупності 

функціональних задач і при необхідності взаємодіє з іншими функціональними одиницями 

своєї або інших мереж. 

Кожну з функціональних задач можна представити у вигляді набору дрібніших функцій. 

Під функцією слід розуміти сукупність дій компоненти мережі мобільних телекомунікацій в 

процесі реалізації послуги при одноразовому зверненні до неї. При цьому різні функції 

можуть бути розташовані в однойменних компонентах.  

Отримані функції можуть бути розташовані в різних компонентах як домашньої 

(підтримуючої), так і візитної мережі. Таким чином, виникає безліч варіантів (сценаріїв) 

організації структур функціональної побудови концепції VTF.  

У функціональному відношенні ядро мережі SAE включає чотири ключові компоненти: 

– Модуль управління мобільністю MME (Mobility Management Entity) забезпечує 

зберігання службової інформації про абонента і управління нею, генерацію часових 

ідентифікаційних даних, авторизацію термінальних пристроїв в наземних мережах 

мобільного зв’язку і загальне управління мобільністю;  

– Модуль управління абонентом UPE (User Plane Entity) відповідає за термінацію 

низхідного з’єднання, шифрування даних, маршрутизацію і пересилку пакетів.  

– «Якір» 3GPP грає роль своєрідного шлюзу між мережами 2G/3G і LTE.  Функції 

«якоря» SAE аналогічні функціям попереднього компоненту, але служать для підтримки 

безперервності сервісу при переміщенні абонента між мережами, відповідними і не 

відповідними специфікаціям 3GPP.  

Як наслідок, це свідчить про потенційну можливість реалізації пропонованої концепції 

VTF. Узагальнена схема архітектури SAE/EPS показана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1.   Основні компоненти архітектури проекту SAE/EPS 
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На рисунку прийняті такі позначення:   

 Gb, lu, SGI, Rx+, S1…S7 – інтерфейси;       HSS – Home SuBScribe Server; 

SGSN – Serving GPRS Support Node;      PCRF – Pollicy and Changing Rules Function;   

1 – MME UPE;      2 – Ядро мережі EPS;      3 – «Якір» SAE. 

Як видно з рис. 1 , функціональні елементи можна фізично суміщати або розподіляти по 

мережі – все залежить від особливостей вживаних продуктів і самої мережі. Наприклад, 

«якір» 3GPP допустимо розташовувати разом з модулем управління абонентом, хоча це не є 

обов’язковою вимогою. Так само модулі MME і UPE можуть бути суміщені або знаходитися 

в різних вузлах мережі.  

Принципова відмінність мереж мобільних телекомунікацій покоління 4G від мереж 

мобільного зв’язку попередніх поколінь – можливість забезпечити велику швидкість 

передачі інформації на наступних радіоділянках [15]:  2,048 Мбіт/с – для роботи в офісі;   

384 кБіт/с – для пішоходів;  144 кБіт/с – для рухомих абонентів.  

Вищі швидкості передачі забезпечують користувачам цих мереж більший об’єм послуг. 

Перш за все це торкається мобільного доступу до ресурсів мережі Інтернет із задовольняючою 

споживача швидкістю. Мережі мобільних телекомунікацій проекту SAE/EPS дозволяють 

передавати і отримувати великі обсяги даних, відеозображення, музичні файли та іншу 

мультимедійну інформацію в режимі реального часу [16]. При цьому послуги мереж попередніх 

поколінь, що вже зарекомендували себе, повинні активно застосовуватися і в мережах проекту 

SAE/EPS, тим самим підтверджуючи принципову необхідність впровадження та розширення 

концепції VTF. До цих послуг, в рамках концепції VTF, в першу чергу, потрібно віднести 

послугу обміну короткими повідомленнями SMS  (Short Message Service).  

Як альтернатива послугам SMS та EMS  (Enhanced Message Service), що вже 

зарекомендували себе, прийшла послуга мультимедійних повідомлень MMS  (Multimedia 

Message Service).  

 

Впровадження технологій VTF  в мережах SAE/EPS 

Велику популярність в мобільних телекомунікаціях отримали послуги, що надаються 

сучасними центрами контакту. Впровадження центрів контакту – це один з численних 

способів ефективно організувати взаємодію зі своїми клієнтами, коли у останніх виникають 

які-небудь питання або проблеми: це їх головна функція при реалізації концепції VTF. 

Основною задачею кожного оператора мереж SAE/EPS повинна залишатися задача 

надання будь-якому абоненту вище описаного звичного набору послуг при знаходженні його 

в роумінгу, тобто забезпечити 100% підтримку звичних функцій не дивлячись на той факт, 

що такі функції будуть «віртуальними», тобто – невластивими для візитної мережі. Кількість 

і різноманітність послуг, які потенційно можуть бути реалізовані з використанням подібних 

систем, дуже велика, що представляється привабливим як для абонентів, так і для мобільних 

операторів. 

В даний час можна виділити дві концепції надання додаткових послуг в мережах 

мобільних телекомунікацій [17, 18]:  

1) вузлів послуг (Service nodes); 

2) «класичної» інтелектуальної мережі зв’язку IN.  

Перша застосовується для організації вище перелічених послуг: SMS, EMS, MMS, послуг 

центрів контакту і т.д. Головне ж значення другої концепції для мереж мобільних 

телекомунікацій не в списках послуг CS (Capability Set), а в основній ідеї, що полягає в тому, 

щоб відокремити процеси традиційної комутації від процедур надання нових послуг. 

Актуальність цієї ідеї робить її привабливою для мереж мобільних телекомунікацій проекту 

SAE/EPS, орієнтованих на надання абоненту додаткових сервісів. 

На рис. 2 показана абстрактна модель з трьома системами мобільних телекомунікацій 

четвертого покоління, що належать різним операторам. 

Кожна з трьох систем проекту SAE/EPS, показаних на рис. 2, має свій власний набір послуг: 

S(i),  S(j),  S(k), які показані кругами.   Перетини цих кругів – це послуги, що є однаковими для 
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цих мереж.   Зі збільшенням числа систем проекту SAE/EPS зменшується загальна платформа 

послуг S(i, j, k). 

 
Рис. 2.  Модель покриття послугами в мережах проекту SAE/EPS 

 
В процесі реалізації концепції VTF за допомогою апаратних і програмних засобів 

виконується певна множина послуг. Як вже було відмічено раніше, в процесі реалізації 

послуги, кожна компонента може виконувати одну або більше функцій. Склад функцій 

залежить від множини чинників, наприклад, від самої послуги, дій абонентів і т.д. Отримані 

функції можуть бути розташовані в різних компонентах як домашньої (підтримуючої), так і 

візитної мережі. При цьому різні функції можуть бути розташовані в однойменних 

компонентах.  

Таким чином, виникає множина варіантів (сценаріїв) організації побудови VTF. Оскільки 

існують різні варіанти концепції VTF, то на етапі її проектування виникає задача вибору того 

або іншого варіанту – сценарію реалізації концепції. 

 

Висновки  

В даний час можна виділити дві концепції надання додаткових послуг в мережах 

мобільних телекомунікацій: вузлів послуг і класичної інтелектуальної мережі зв’язку IN.  

Відповідно до нормативів ITU-T, ETSI  і 3GPP в мережах мобільних телекомунікацій 

проекту SAE/EPS для забезпечення можливості своїм абонентам користуватися послугами 

домашньої мережі знаходячись за її межами – в візитній мережі – вводиться концепція VTF. 

Існує велике число можливих сценаріїв реалізації концепції VTF. Для вирішення  

задач впровадження технологій VTF здійснюється їх аналітичний опис, розробляються 

методи розрахунку характеристик та формалізації відповідних обчислювальних процедур. 

Очевидно, потрібні розробки як детерміністських, так і статистичних методів оцінки 

варіантів концепції VTF. 
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УДК 621.396.96 
 

Чегренець В.М., к.т.н.; Руденко Н.В., ст. викладач 

 

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ В СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Chehrenets V.M., Rudenko N.V. Analysis accuracy computing in modern telecommunications 

systems with computer technologies. A qualitative analysis of the accuracy of the calculations in 

modern telecommunication systems using computers and computer systems of interpretation and 

clarification with the basic concepts of the theory of accuracy. It is known that accuracy is a major 

structural and functional characteristics of digital computing means wide application, along with their 

performance, cost, reliability and so on. Considered some calculations for specialized computers and 

computer systems, which achieve high accuracy is the objective function of their creation, that is the 

main characteristic of their effectiveness. For some specialized computers and computer systems to 

achieve high accuracy is the objective function of their creation, that is, it serves as a central feature of 

their effectiveness. The accuracy of digital computing facilities provided by appropriate choice of bit 

operands or bit width of the grid. To justify this choice in the article the basic concepts of the theory of 

accuracy. 

Keywords: CCR, computer systems, telecommunication systems, accuracy, reliability, arithmetic 

operations, reliability and efficiency 

 
Чегренець В.М., Руденко Н.В. Аналіз точності обчислень в сучасних 

телекомунікаційних системах з використанням комп’ютерних технологій. Запропоновано 

якісний аналіз точності обчислень в сучасних телекомунікаційних системах з використанням 

комп’ютерів та комп’ютерних систем з пояснюваннями та роз’ясненнями основних понять теорії 

точності. Розглянуто деякі обчислення для спеціалізованих комп’ютерів та комп’ютерних систем, 

для яких досягнення високої точності є цільовою функцією їхнього створення, тобто, основною 

характеристикою їхньої ефективності. Для обґрунтування такого вибору в статті розглянуті 

основні поняття теорії точності.  
Ключові слова: ККС, комп'ютерні системи, телекомунікаційні системи, точність, 

вірогідність, арифметичні операції, надійність, ефективність 

 
Чегренец В.М., Руденко Н.В. Анализ точности вычислений в современных 

телекоммуникационных системах с использованием компьютерных технологий. 

Предложено качественный анализ точности вычислений в современных 

телекоммуникационных системах с использованием компьютеров и компьютерных систем с 

объяснениями и разъяснениями основных понятий теории точности. Рассмотрены некоторые 

вычисления для специализированных компьютеров и компьютерных систем, для которых 

достижение высокой точности является целевой функцией их создания, то есть, основной 

характеристикой их эффективности. Для обоснования такого выбора в статье рассмотрены 

основные понятия теории точности. 

Ключевые слова: ККС, компьютерные системы, телекоммуникационные системы, точность, 

достоверность, арифметические операции, надежность, эффективность 

 

Вступ 

Поняття точності виражає деяку узагальнену властивість технічних систем, яку 

неможливо визначити безвідносно до конкретної технічної області [1]. Необхідність аналізу 

точності цифрових обчислень в комп’ютерах та комп’ютерних систем (далі ККС) і вивчення 

основних понять теорії точності обумовлена двома основними причинами [2]. По-перше, 

точність є однією з найважливіших структурно-функціональних характеристик цифрових 

обчислювальних засобів широкого призначення поряд з їхньою продуктивністю, вартістю, 

надійністю та ін. [3]. Для деяких спеціалізованих ККС досягнення високої точності є 

цільовою функцією їхнього створення, тобто, точність служить і основною характеристикою 

їхньої ефективності. Друга причина за своїм походженням є внутрішньою для 

обчислювальної техніки і полягає в тому, що точність у цифрових обчислювальних засобів 
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забезпечується відповідним вибором розрядності операндів або ширини розрядної сітки. Для 

обґрунтування такого вибору і необхідно вивчати основні поняття теорії точності. 

 

1. Аналіз точності обчислень 

Існування проблем точності для обчислювальних засобів викликане наближеним 

характером послідовностей операцій і мікрооперацій, скінченністю розрядної сітки, 

похибками округлений, неточністю вихідної числової інформації. Тому результати 

обчислення повинні супроводжуватися визначенням або оцінкою похибок обчислень, що 

подаються у вигляді сумарної (повної) похибки від усіх джерел похибок або окремо по 

кожному джерелу. Встановлення залежності похибок обчислень від характеру дії різних їх 

джерел та від параметрів обчислювальних засобів і складає предмет аналізу точності [1].  

Далі для визначення характеристик точності обчислювальних засобів будемо вважати, 

що їх функціонування у векторній формі описується виразами вигляду Z=F(X), де Z=(Z1, 

Z2,…, Zm) - вектор результатів; F=(F1,F2,…Fm) - вектор-алгоритм (набір функцій, які 

обчислюються, операторів, перетворень, відображень), що виконується над вектором 

операндів X=(X1,X2,…Xn) (аргументів, вихідних даних). Векторна форми відповідає системі 

виразів вигляду: Z1=F1(X1,X2,...Xn), Z2=F2(X1,X2,...,Xn), Zm=Fm(X1,X2,...,Xn). 

Застосування вектора-алгоритму F до конкретного набору значень Xi називають 

реалізацією алгоритму F. Кожна реалізація характеризується не тільки конкретним вектором 

X, але і рядом параметрів, що впливають на точність результату. Ці параметри називають 

апроксимуючими параметрами обчислень. Завдання цих параметрів разом з вихідною 

інформацією X визначає єдиний наближений результат Z. Реалізація алгоритму за 

відсутності апроксимуючих параметрів визначає істинний (еталонний, точний) результат Zі. 

Істинний результат і всілякі наближені результати, що отримуються при різних значеннях 

апроксимуючих параметрів, утворюють множину можливих результатів R. Розуміючи 

точність як ступінь близькості результатів деякої реалізації алгоритму Z до істинного 

результату Zi, можна вважати, що задача аналізу точності полягає у визначенні відстані 

R =r(Zi,Z) між елементами Zi і Z у множині R. 

Функція відстані визначається різними способами в залежності від форми задання 

наближеного результату Z. Так званий точковий результат одержують у випадку, коли він 

заданий деяким єдиним Z є R, близьким до Zi. Для точкового наближеного результату як 

функцію R простіше всього використовувати значення різниці Δ наближеного і істинного 

результатів без врахування її знаку, тобто 
 1 2, ,..., , , 1, .m j ij iZ Z j m        

  

Цю функцію називають абсолютною похибкою результату. Однак для засобів 

обчислювальної техніки абсолютна похибка часто має лише теоретичне значення, тому що 

при заздалегідь невідомих компонентах вектора X і істинне рішення Zi звичайне невідоме (за 

винятком спеціальних контрольних або тестових обчислень). Тому на практиці в 

обчислювальній техніці задають максимальне значення абсолютної похибки, що визначає 

границі результату [4]. 

Іншою функцією відстані між точковим наближеним результатом Δ і істинним є 

відносна похибка δ, обумовлена відношенням абсолютної похибки до абсолютної величини 

істинного результату δ =(δ1,δ2,…, δm), δi=Δj|Zij|, і = 1,m. 

Як і абсолютну похибку, відносну похибку δ можливо бути задано максимальним 

значенням. 

Інтервальний наближений результат вказує границі зміни результату при зміні 

апроксимуючих параметрів у деякій заданій області S. Гранична похибка результату в 

такому випадку визначається як верхнє значення функції r(Zi,Z) по всій області S, тобто        

R = supr(Zi,Z). 

Ймовірнісний наближений результат одержують у випадку, коли відомий закон 
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розподілу ймовірностей результату Z у множині R. Статистична сукупність, необхідна для 

визначення такого розподілу, утворюється множиною реалізацій алгоритму F для всіх 

можливих значень апроксимуючих параметрів. Характеристикою відстані r у цьому випадку 

служать середнє квадратичне відхилення розподілу наближеного результату та довірча 

ймовірність. 

У загальному випадку ступінь близькості наближеного і істинного результатів залежить 

від ряду факторів, що впливають на процес обчислень. Тому для аналізу точності засобів 

обчислювальної техніки виділяють повну похибку результату і її компоненти: методичну, 

трансформовану й арифметичну похибки. 

Для визначення методичної похибки відзначимо, що вихідний алгоритм F є звичайно 

математичною моделлю деякого процесу або ж відповідає абстрактній математичній задачі 

(наприклад, обчисленню визначеного інтеграла). Однак, як для одних алгоритмів, так і для 

інших характерна наближеність відповідності між реальними процесами і їх математичними 

описами (обчислення визначеного інтегралу зводиться до обчислення суми площ 

прямокутників або трапецій). Похибка, породжувана наближеним характером вихідного 

алгоритму, називається похибкою алгоритмізації. Така похибка є об’єктивним атрибутом 

будь-якого процесу обробки інформації. При програмуванні вихідний алгоритм F подається 

як скінчена послідовність арифметичних і логічних операцій, тобто, вихідний алгоритм F 

повинен бути перетворений у комп’ютерний алгоритм Fk, сформульований у поняттях і 

термінах чисельного аналізу. Таким чином, Fk виявляється лише наближеним варіантом F, а 

відповідна похибка називається похибкою чисельного подання алгоритму. Похибка 

результату, обумовлена похибками алгоритмізації і чисельного подання, називається 

методичною похибкою обчислень і оцінюється відстанню r=r(F(Х),Fk(Х)). Тут F(Х) має 

характер точного результату. Аналізом методичних похибок займається теорія наближених 

обчислень.  

Трансформована (внесена, неусунена, успадкована) похибка наближених обчислень 

виникає, у першу чергу, через похибки у вихідних даних (наприклад, через неточне їх 

вимірювання або обчислення на попередніх етапах). Може також виявиться, що операнди не 

можна точно представити скінченим числом цифр у випадках, коли операнди - ірраціональні 

числа (наприклад, квадратні корені з 2 і 3, числа π, е і т.п.). Крім того, дроби, скінчені в одній 

системі числення, можуть виявитися нескінченними в іншій системі. Похибки переводу 

чисел з однієї системи числення в іншу можуть бути і в тому випадку, коли самі вихідні дані 

абсолютно точні. Застосування машинного алгоритму Fk до приблизно заданої вихідної 

інформації Хk дає результат Fk(Хk).Значення трансформованої похибки оцінюється відстанню 

r=r(Fk(Х),Fk(Хk)). Аналітична форма для оцінки трансформованої похибки має вигляд: 

 

1

; 1, ; ; 1, .
n

mZi j

j i

i
x i m j j n

x





 
     

 


 
 

Δj трансформована похибка j-i компоненти вектора Z; вираз в круглих дужках являє 

собою часткову похідну від Fj по Хi обчислену за умови Δxi=0; Δхі - похибка i-ої компоненти 

вектора X. Цю форму називають також лінеарізованою формулою для оцінки 

трансформованої похибки, тому що вона не враховує величини другого та всіх більш 

високих порядків малості. Помітимо, що трансформована похибка залежить не тільки від 

похибок вихідних даних, але і від самих вихідних даних. При цьому можливі ситуації, коли 

малі похибки вихідних даних приводять до великих похибок результату. Подібні алгоритми і 

відповідні їм задачі називають некоректно поставленими. Необхідно відзначити, що при 

реалізації будь-якого обчислювального алгоритму відбувається певне “посилення” помилок 

вихідних даних, тому точність результату ні за яких умов не може бути вище точності 
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вихідних даних. 

В аналізі точності обчислень розрізняють пряму і обернену задачі аналізу помилок. 

Перша полягає в визначенні трансформованої похибки результату по похибках вихідних 

даних, друга - у визначенні допустимих похибок вихідних даних по заданій похибці 

результату. 

Арифметична похибка обумовлена обмеженою точністю виконання арифметичних 

операцій, що, у свою чергу, є наслідком виконання операцій округлення і скінченої довжини 

подання чисел (як, наприклад, при множенні з округленням до п розрядів і діленні). 

Реалізація алгоритму Fk в арифметиці скінченої довжини дає наближений результат Fk
k
(Xk}. 

Величина арифметичної похибки оцінюється відстанню r=r(Fk(Х),Fk
k
(Хk)). Повна (сумарна) 

похибка наближеного результату обчислень, оцінюється відстанню r=r(Fi(Х),Fk
k
(Хk)) між 

істинним результатом Fi(Х) і результатом, отриманим за одночасної дії усіх факторів, що 

впливають на точність – Fk
k
 (Xk). 

Трансформовану і арифметичну похибки в сукупності називають також 

обчислювальними похибками, оскільки вони визначаються властивостями обчислювальних 

засобів, а не властивостями алгоритмів, Варто зазначити, що практичне визначення повної 

похибки утруднюється тим, що істинний результат обчислень часто наперед невідомий. 

Тому повну похибку обчислень одержують як композицію складових, що приймають, 

наприклад, сенс абсолютних похибок, тобто: методичної Δм= |F(Х)-Fk(Х)|,трансформованої 

Δm=|Fk (X)-Fk (Xk)| та арифметичної Δа= |Fk (Xk)-Fk
k
 (Xk)| =Δм+ Δm+ Δа. 

 

Таблиця 1. Зв’язок між структурою повної похибки та апроксимуючими факторами 

Апроксимуючі фактори 

Похибки (Повна) 

 Похибка обчислювальна 

Похибка 

методична 

Похибка 

трансформована 

Похибка 

арифметична 

Наближеність алгоритмів 

обробки інформації 
V   

Чисельне подання алгоритмів V   

Неточність вимірювання 
 V  

Неточність аналого-цифрових 

перетворень 
 V  

Неточність попередніх 

обчислень 
 V  

Скінченість  подання 

ірраціональних чисел і дробів 
 V  

Округлення 
  V 

Обмеженість розрядної сітки   V 

 

В даній таблиці обумовлені розглянутих вище похибок певним апроксимуючим 

факторам позначена знаком V. 

При використанні ймовірнісних оцінок для визначення складових повної похибки, 

наприклад, середніх квадратичних відхилень одержують середнє квадратичне відхилення 

повної похибки.  

При використанні ймовірнісних оцінок для визначення складових повної похибки, 
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наприклад, середніх квадратичних відхилень δт, δ м, δ а, одержують середнє квадратичне 

відхилення повної похибки: 

 

2 2 2 .Т м а
     

 
 

Такі оцінки повної похибки наближеного результату виявляються дуже завищеними, 

тому що в реальних обчисленнях часто виникають складові повної похибки з різними 

знаками, що приводить до їх часткової або навіть повної компенсації. Однак така 

компенсація дуже важко піддається врахуванню в загальному вигляді.  

Розглянуті складові повної похибки можуть бути віднесені до статичних похибок, тому 

що вони не є функціями часу. При використанні ККС для управління об’єктами в реальному 

часі з’являється ще і динамічна похибка обчислень, обумовлена скінченою швидкістю 

роботи ККС, їх обмеженою швидкодією [5]. Будемо вважати, що при реалізації алгоритму 

F(X) вихідні дані X і саме наближене рішення Z є функціями часу, тобто, X=X(t), Z= Z(t). Тоді 

для вихідних даних X=X(t), визначених на момент часу t, рішення буде отримано на момент 

t+ɵ, де ɵ - затримка, що дорівнює часу реалізації алгоритму. Отже, динамічну помилку 

наближених обчислень можна визначити як ΔД= Z(t) - Z(t+ɵ). 

 

2. Алгоритми і похибки комп’ютерного округлення. Похибки подання чисел і 

арифметичних операцій 

Округлення в комп’ютерній арифметиці - операція, яка чисельному значенню операнда 

визначеної довжини (далі - точному операнду)ставить у відповідність деяке наближене його 

значення, що має меншу довжину. З чисельного аналізу відомі два основних підходи до 

трактування змісту цієї операції: округлення з недостачею і округлення з надлишком. 

Округлення з недостачею означає, що між точним операндом X і результатом округлення Z 

має місце співвідношення |X|≥|Z|, округлення з надлишком характеризується 

співвідношенням |Х|≤|Z|. Однак ці підходи ще не визначають алгоритмів реалізації 

округлення стосовно до двозначного кодування операндів і їх форматів. Далі для 

визначеності будемо розглядати формат з фіксованою перед старшим розрядом комою, що 

має п розрядів для X і т розрядів для Z, п>т. Найбільше поширення для такого формату 

одержали наступні алгоритми округлення: а) відкидання молодших розрядів; б) установка 

молодшого розряду, що залишається у форматі, в той стан, що відповідає його логічній сумі 

з цифрою, яка виходить за формат (наприклад, при зсуві); в)додавання одиниці до старшого 

розряду, що виявиться за форматом. 

Алгоритм а) найпростіший по реалізації, однак він вносить похибку Δ в абсолютну 

величину Z. Значення цієї похибки визначається межами 0 ≥ Δ ≥ -(2
-m

-2
-n

), тобто, такий 

алгоритм є округленням з недостачею, а середня похибка округлення складає: 

 

        1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 .
n mn m m n m m n m

сер

                      
 

 

Таким чином, максимальна по абсолютній величині похибка тут не перевищує одиниці 

молодшого розряду, що залишається у форматі, а середня - одиниці старшого розряду, що 

виходить за формат при округленні. 

Алгоритм б) частіше використовують тоді, коли округлення виконується на один 

розряд, тобто, коли п-т=1. У такому випадку похибка округлення знаходиться в межах 

-2
-n

≤Δ≤ 2
-n

, а її середнє значення дорівнює нулю. Якщо ж п-т>1, то похибка округлення 

знаходиться в межах -2
-m

(1-2
-(n-m)

)≤Δ≤2
-m-1

, а її середнє значення складає: 
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1 1 1 2 1 1

1 1

2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2

2 2 2 .

n m n m n mm m m m m

сер

n mm

               

   

            

  
 

 

що дещо менше, ніж середня похибка по алгоритму а). Алгоритм б) можна застосовувати і 

послідовно, тобто, n-розрядний операнд округлити до n-1-розрядного, потім до n-2-

розрядного і т.д., поки не буде отриманий m-розрядний результат. У цьому випадку межі 

похибки округлення будуть ширшими, а саме -2
~т

(1-2
~(n~т)

) ≤Δ≤2
-m

(1-2
-(n-т)

). Однак середнє 

її значення дорівнює нулю. 

Алгоритм в) визначає наступні межі похибок округлення: -2
-m

(1-2
-(n-m)+1

) ≤Δ≤2
-m-1 

із 

середнім її значенням Δсер=2
–n-1

. Важливою перевагою цього алгоритму є незалежність 

середньої похибки від т. Якщо п-т=1, то алгоритм в) дає або нульову, або додатну похибку 

і в цьому випадку може вважатися округленням з надлишком. 

При використанні будь-якого алгоритму абсолютна величина похибки округлення не 

перевищує одиниці (тобто, половини ваги) молодшого розряду, що залишається в форматі. 

Однак виконання операцій над операндами, отриманими шляхом округлення, може 

приводити до результатів, похибка яких більше половини ваги молодшого у форматі 

розряду. Наприклад, додавання двох операндів, що були округлені за алгоритмами б) і в), 

уже може приводити до похибки суми, що дорівнює одиниці молодшого розряду. 

Виконання послідовності операцій з такими операндами може приводити до 

нагромадження великої трансформованої похибки. Це наочно видно на наступному 

прикладі в десятковій арифметиці. Нехай необхідно додати чотири числа: 0,116; 0,126; 

0,136 і 0,146. їхня сума дорівнює 0,524, а округлена до двох розрядів після коми сума 

дорівнює 0,52. Якщо ж числа, що додаються, округлити відразу до двох розрядів після 

коми, то одержимо: 0,12; 0,13; 0,14 і 0,15. Їх сума дорівнює 0,54, тобто, трансформована 

похибка додавання цих чотирьох операндів склала дві одиниці молодшого у форматі 

розряду. Очевидно, що чим довша послідовність округлених операндів, які додаються, тим 

помітніший ефект нагромадження похибок. Через скінченність розрядної сітки ККС 

множина чисел, які можна подати у ККС, також скінченна. Тому в подання чисел у ККС 

вноситься похибка, значення якої залежить як від довжини операндів, так і від форми 

подання чисел. Далі будемо визначати абсолютну похибку операнда як різницю між його 

точним значенням X та його машинним поданням Хм, тобто, Δ=Х-Хм. 

Максимальна абсолютна похибка для ККС, що використовують форму подання чисел з 

фіксованою комою, постійна і дорівнює половині ваги молодшого розряду. Відносна ж 

похибка для такої форми залежить від значення операнда. 

Для ККС, що використовують форму подання чисел з плаваючою комою, абсолютна 

похибка подання числа визначається як 

 

2 ,P

M  
 

 

де Δм - абсолютна похибка мантиси, що визначається так само, як і для фіксованої коми; Р -

порядок числа.  

Оскільки сам операнд може змінюватися в межах від Хтіп до Хтах то і відносна похибка 

подання чисел залежить від кількісного еквівалента чисел. Звідси випливає, що для малих 

чисел, що наближаються до Хтіп, відносна похибка може досягати 50%. 

Максимальна абсолютна похибка для ККС, що використовують форму подання чисел з 

фіксованою комою, постійна і дорівнює половині ваги молодшого розряду.  

У свою чергу порядок Р знаходиться в межах -(2
т
-1)≤Р≤(2

т
-1). 

Тому мінімальна абсолютна похибка буде при найбільшому від’ємному порядку, а 
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максимальна - при найбільшому додатному порядку, тобто: 

 
 2 11 2

min 2 2 2 ,
mn n m         

 

   1 1

max 2 2 2 2 2 2 .n m m n         
 

 

Відносна похибка подання чисел для ККС з плаваючою комою визначається за 

загальним правилом: 

 

        2 2 ,P P

M MI X M X M X      
 

 

де М(Х) - мантиса операнда X, тобто, відносна похибка не залежить від порядку Р і 

знаходиться в межах δтіп=ΔМ/Мтах = 2
–n-1

/1-2 
–п

≈2
-n-1; 

δтах=Δм/Мтіп=2
-n-1

/2
-1

≈2 
-n

. 

Таким чином, у ККС з плаваючою комою відносна похибка подання чисел мало 

залежить від величини числа (змінюється по всьому діапазону подання чисел лише вдвічі від 

2 
-n-1

до 2
-n

) і тим менше, чим більше п.  

Для оцінки трансформованої похибки результату виконаним послідовності операцій 

необхідно попередньо оцінити похибки результатів кожної з операцій. Одним із джерел цих 

похибок, у свою чергу, є похибки чисельного подання [6]. Це значить, що кожний операнд X 

у комп’ютерному поданні Хк відрізняється від точного його значення на величину 

абсолютної похибки, тобто, Х= Хк+ΔХ,Y=Yк+Δy і т.д. Результат операцій додавання і 

віднімання можна записати в такому ж вигляді, а також можна оцінити абсолютні і відносні 

похибки й інших операцій. 

 

Висновки 

Необхідність аналізу точності цифрових обчислень в комп’ютерах і комп’ютерних 

системах обумовлена двома основними причинами [7]. По-перше, точність є однією з 

найважливіших структурно-функціональних характеристик цифрових обчислювальних 

засобів широкого призначення поряд з їхньою продуктивністю, вартістю, надійністю. 

Друга причина полягає в тому, що точність у цифрових обчислювальних засобів 

забезпечується відповідним вибором розрядності операндів або ширини розрядної сітки. 

В аналізі точності обчислень розрізняють пряму і обернену задачі аналізу помилок. 

Перша полягає в визначенні трансформованої похибки результату по похибках вихідних 

даних, друга - у визначенні допустимих похибок вихідних даних по заданій похибці 

результату. 

Трансформовану і арифметичну похибки в сукупності називають також 

обчислювальними похибками, оскільки вони визначаються властивостями обчислювальних 

засобів, а не властивостями алгоритмів [8]. Варто зазначити, що практичне визначення 

повної похибки утруднюється тим, що істинний результат обчислень часто наперед 

невідомий. Тому повну похибку обчислень одержують як композицію складових, що 

приймають сенс абсолютних похибок: 

 методичної Δм= |F(Х)-Fk(Х)|; 

 трансформованої Δm=|Fk (X)-Fk (Xk)|; 

 арифметичної Δа= |Fk (Xk)-Fk
k
 (Xk)|Δ =Δм+ Δm+ Δа.  

Остання формула виражає повну абсолютну похибку результату. 

Максимальна абсолютна похибка для ККС, що використовують форму подання чисел з 

фіксованою комою, постійна і дорівнює половині ваги молодшого розряду. Відносна ж 

похибка для такої форми залежить від значення операнда δ=|Δ/Х|=|2
-n-1

/Х|. 

Для ККС, що використовують форму подання чисел з плаваючою комою, абсолютна 
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похибка подання числа визначається як Δ=ΔМ2
Р
, де Δм - абсолютна похибка мантиси, що 

визначається так само, як і для фіксованої коми; Р - порядок числа.  

Відносна похибка подання чисел для ККС з плаваючою комою визначається за 

загальним правилом δ=|Δ/Х| =(Δм2
р
)/(М(Х) 2

Р
) = Δм/М(Х), де М(Х) - мантиса опреранда X, 

тобто, відносна похибка не залежить від порядку Р і знаходиться в межах 

δтіп=ΔМ/Мтах = 2
–n-1

/1-2 
–п

≈2
-n-1

.
 

Таким чином, у ККС з плаваючою комою відносна похибка подання чисел мало 

залежить від величини числа (змінюється по всьому діапазону подання чисел лише вдвічі від 

2 
-n-1

до 2
-n

) і тим менше, чим більше п.  
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УДК 004.658 
 

Мухін В.Є., д.т.н.;     Корнага Я.І., к.т.н. 

 

МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ГЕТЕРОГЕННИХ БАЗ 

ДАНИХ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Mukhin V.Ye, Kornaha Ya.I. The model for the control of the resources of the heterogeneous 

databases in the cloud environment. Due to the permanent growth in the volume of processed data in 

the databases these data should be stored in the heterogeneous cloud computing environment. This 

environment requires the special control model for the large data resources control as well as to support 

the data mining, storing and updating, the load balance, the security mechanisms and monitoring. In the 

paper is described the main problems for the control of the heterogeneous distributed database in the 

cloud environment. There is suggested the joint control model for the heterogeneous distributed databases 

allows support a database data query in the cloud environment. The basic components of this model are 

described as well as the basic levels of the model implementation in the cluster system. The experiment 

researches have shown that the suggested model provides a high-performance query procesing for the 

heterogeneous distributed databases, and the security control module enables perform the events 

monitoring in the database in the dynamic mode. 

Keywords: heterogeneous distributed database; cloud environments, dynamic control 

 

Мухін В.Є., Корнага Я.І. Модель реалізації управління ресурсами гетерогенних баз 

даних в хмарному середовищі. Постійне зростання обсягу оброблюваних даних в базах даних 

викликає необхідність їх перенесення в гетерогенну систему зберігання даних на основі 

середовища хмарних обчислень. Для даної системи потрібна спеціальна модель управління 

ресурсами для забезпечення управління великими ресурсами даних, а також підтримки пошуку, 

зберігання та оновлення даних, балансу навантаження, управління безпекою системи  та її 

моніторингу. Запропоновано нову модель підтримки системи управління гетерогенними базами 

даних в хмарному середовищі. 

Ключові слова: гетерогенні розподілені бази даних, хмарне середовище, динамічне 

управління 

 

Мухин В.Е., Корнага Я.И. Модель реализации управления ресурсами гетерогенных баз 

данных в облачной среде. Постоянный рост объема обрабатываемых данных в базах данных 

вызывает необходимость их переноса в гетерогенную систему хранения данных на основе среды 

облачных вычислений. Для данной системы требуется специальная модель управления ресурсами 

для обеспечения управления большими ресурсами данных, а также поддержки поиска, хранения и 

обновления данных, баланса нагрузки, управления безопасностью системы и ее мониторинга. 

Предложена новая модель поддержки системы управления гетерогенными базами данных в 

облачной среде. 

Ключевые слова: гетерогенные распределенные базы данных, облачная среда, динамическое 

управление 

 

Вступ 

В хмарному середовищі велика кількість бізнес-даних зберігаються в різних базах даних. 

Організація їх розташування повинна бути прозора для користувачів та гетерогенні бази 

даних розподілені в різних хмарних вузлах [1-3]. Для ефективного управління різнорідними 

даними, утворюється великий пул баз даних, який забезпечує ефективне використання 

послуг передачі даних в хмарному середовищі та реалізує інтеграцію даних і операцій з 

різних СУБД [1-3]. 

Існує велика різноманітність гетерогенних баз даних, які можуть бути розміщенні в 

хмарному середовищі, вони включають в себе, як реляційні бази даних так і не реляційні 

бази даних (NoSQL), а репозиторії дозволяють зберігати різні типи файлів [2-4]. Для 

покращення послуг передачі даних гетерогенні бази даних повинні бути поєднанні 

динамічно, тому дослідження управління гетерогенними базами даних в області хмарних 

обчислень потребують постановки нових вимог [2-4]. 

Динамічне управління гетерогенними розподіленими базами даних включає в себе опис, 

організацію, відкриття та узгодження, планування, моніторинг та ін. У хмарному середовищі 

повинен бути механізм, який дозволить ефективно управляти даними відповідно до їх 
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розміщення в СУБД, тому необхідно розробити політику ресурсу контролю та управління 

гетерогенними розподіленими базами даних, яке забезпечить ефективну роботу [2-5 ]. 

В цій статті представлена модель управління гетерогенними розподіленими базами 

даних в хмарному середовищі, яка пропонує управління розміщенням СУБД, а також 

пошуком та зберіганням даних. 

 

1. Проблеми управління ресурсами гетерогенних розподілених баз даних в 

хмарному середовищі 

Для ефективного управління гетерогенними розподіленими базами даних в хмарному 

середовищі, бази розбиваються для досягнення масштабованості і відмово стійкості. 

Традиційні реляційні СУБД не можуть задовольнити високу масштабованість, доступність та 

продуктивність, тому все частіше використовують не реляційні бази даних, так звані бази 

даних NoSQL [2-6]. Не реляційні бази даних мають перевагу в підтримці розподіленого 

прозорого зберігання даних, яке може бути виконане на дешевшому обладнанні та дозволяє 

вільно зберігати пару ключ-значення [3-6]. Багато компаній розпочали розробку NoSQL баз 

даних для хмарних технологій як для власного використання так і для розповсюдження. 

Основні не реляційні СУБД показані в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. СУБД NoSQL 

Компанії СУБД 

Google BigTable 

Microsoft Microsoft SQL Azure 

Oracle Oracle Cloud 

Open source Hbase 

 

Гетерогенні розподілені не реляційні бази даних не підтримують управління 

транзакціями та більшість з них засновані за рахунок проектів з відритим кодом, тому вони 

не досконалі [4-7]. З розвитком хмарних технологій розвивається і методи обробки даних в 

не реляційних базах даних. 

В даний час дослідження і застосування гетерогенної управління ресурсами даних в 

хмарних обчислень повинні вирішити наступні задачі [2-7]: 

1. Опис неоднорідного ресурсу даних в хмарному середовищі (дані ізольовані і 

розкидані). В гетерогенних розподілених базах даних не вистачає семантичної інформації, 

важко визначити ресурс даних і вилучення інформації. 

2. Відкриття та узгодження гетерогенних ресурсів. Немає технології відкриття, яка була 

б адаптована до динамічних змін в хмарному середовищі. 

3. Динамічне управління гетерогенними розподіленими базами даних. 

4. Моніторинг в режимі реального часу гетерогенних розподілених баз даних. Немає 

єдиного механізму, який своєчасно виявляє і діагностує ризики, які можуть існувати в 

хмарному середовищі. 

5. Доступ до даних гетерогенних розподілених баз. Бази даних, які розміщені в 

хмарному середовищі, відрізняються від традиційних баз даних методами підключення, 

структурою розміщення даних та пошуковими методами. 

6. Спільне управління гетерогенними розподіленими базами даних в хмарному 

середовищі. Кожна СУБД може містити часткову інформацію, тому потрібно враховувати не 

окремі елементи, а всю структуру в цілому. Потрібно розглядати питання про перетворення 

різнорідних даних в єдиний формати та спільного управління ресурсами різнорідних СУБД. 

7. Безпека даних в гетерогенних розподілених баз даних хмарного середовища. При 

інтеграції даних повинні бути надійні механізми забезпечення безпеки функціонування всієї 

системи. 
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2. Модель реалізації  управління гетерогенними розподіленими базами даних в 

хмарному середовищі 

Для управління гетерогенними розподіленими базами даних розроблена модель 

реалізації спільного управління для підтримки обробки запитів до баз даних в хмарному 

середовищі. Архітектура моделі (рис. 1) включає в себе: 

 рівень підготовки запитів користувачів; 

 рівень управління розподіленими гетерогенними БД; 

 рівень мережевого ресурсу БД; 

 фізичний рівень розміщення БД;  

 рівень управління безпекою. 

 

 

Рівень підготовки запитів користувачів 

 

Запити до БД Користувачі 

Засоби управління безпекою 

 

Система інтеграції запитів 

Центр управління розподіленими  гетерогенними БД 

БД 1 

БД 2 
БД 3 

БД 4 

БД 5 БД 1 БД 4 БД 3 БД 2 

 
 

Рис. 1. Архітектура моделі управління гетерогенними розподіленими базами даних в 

хмарному середовищі 

 

Модель реалізації спільного управління містить наступні компоненти:  

1. Фізичний рівень зберігання БД:  зберігає всі різнорідні БД у різних хмарних вузлах, 

що дозволяє створювати складну структуру зберігання, у тому числі для класичних 

реляційних баз даних (БД1 та БД2), баз даних NoSQL (БД3 та БД4) і інші БД (інші БД). 

2. Мережевий ресурс БД: окремі хмарні вузли об’єднуються в складну гетерогенну 

структуру. В хмарному середовищі мережевий рівень має абстрактну структуру, де фізичні 

вузли об’єднанні в логічні для формування спільної системи управління обробки запитів, що 

дозволить покращити управління гетерогенними БД.  

3. Управління хмарними БД: для уніфікації формату доступу до БД, центр управління 

форматує дані з БД у відповідний формат для усунення семантичної неоднозначності. Центр 

управління БД підтримує спільне управління відображених даних, їх перетворення та злиття 

і т.д. 

4. Рівень управління безпекою: відповідає за безпеку загальної архітектури розподілених 

баз даних, він включає в себе моніторинг баз даних і хмарних ресурсів. Моніторингу БД 

забезпечує безпечний доступ до даних і перевірку користувачів, що формують запити. 
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5. Рівень підготовки запитів користувачів: інтегрує запити з різних БД хмарного 

середовища відповідно до вимог прикладного програмного забезпечення користувача та 

забезпечує обмін запитами користувачів з БД. 

 

3. Реалізація моделі в кластері 

Фізичний рівень зберігання.  

Хмарне середовище містить  фізичну пам'ять в кластері даних та об’єднання кластерів і 

звичайні сервери, тому гетерогенні розподілені бази даних можуть бути розміщені в будь-

якій частині.  Для інтеграції СУБД в розподілені хмарні масиви використовується класична 

файлова систему HDFS.  

Мережевий ресурс БД.  

В хмарному середовищі ресурси формуються у вузли, які складають єдину мережу, 

аналогічно формується і система розміщення гетерогенних розподілених баз даних. Для 

отримання доступу до певного вузла БД застосовуються спеціальні алгоритми, які 

виконують  динамічну підтримку мережевих джерел даних. Процедури обробки запитів в БД 

повинні функціонувати спільно з процедурами обробки інформації в хмарному середовищі 

для запобігання підвищення навантаження.  

Управління безпекою БД.  

Безпека обробки запитів є важливим питанням в гетерогенних розподілених базах даних, 

які розміщені в хмарному середовищі. Дослідження показують, що система безпеки хмарних 

технологій в певних випадках може завадити виконанню міграції корпоративних баз даних в 

кластер. Модуль управління безпекою гетерогенних розподілених баз даних в хмарному 

середовищі взаємодіє з процедурами управління даними і завдяки активному моніторингу 

всіх БД ресурси захищені від зовнішніх атак. 

Рис. 2 показує, що модуль моніторингу окремого вузла кластера виконує моніторинг 

ресурсу вузла і накопичує інформацію про його стан, а модуль моніторингу самого кластеру 

збирає події моніторингу з різних вузлів. Отримані дані передаються в базу даних, яка 

використовується  адміністратором безпеки для контролю критичних подій та станів 

гетерогенних розподілених баз даних. 

 

 

Моніторинг кластеру 

 

Адміністратор безпеки 

БД 1 БД 2 

Інтерфейс управління 

База даних управління 

Інтеграція даних 

Комунікаційні компоненти 

Інтерфейс доступу 

Блок передачі даних 

Інтеграція даних 

Комунікаційні компоненти 

Моніторинг окремого вузла 

 Інтерфейс доступу 

Блок передачі даних 

Інтеграція даних 

Комунікаційні компоненти 

БД 5 

 
Рис. 2. Схема моніторингу гетерогенних розподілених баз даних хмарного середовища 
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Для перевірки моделі реалізації спільного управління гетерогенними розподіленими 

базами даних проведено експериментальні  дослідження з застосуванням реляційних БД та 

NoSQL БД, при цьому  хмарне середовище базувалося на класичних кластерних платформах. 

При застосуванні двох розподілених баз даних швидкість обробки запитів виявилася 

меншою ніж при застосуванні восьми вузлів баз даних. Слід зазначити, що окремо 

порівнювались реляційні розподілені БД та NoSQL БД. 

Експеримент (рис. 3) довів, що при побудові розподілених баз даних в хмарному 

середовищі швидкість обробки запитів залежить від кількості вузлів: із збільшенням 

кількості вузлів збільшується кількість оброблених запитів за певний період часу, наприклад, 

за 1 хвилину. Також важливим є вибір типу бази даних, оскільки  при роботі з реляційними 

базами даних швидкість обробки запитів виявляється меншою, ніж при роботі з NoSQL БД. 

 

 
 

Рис. 3. Порівняння кількість оброблених запитів за 1 хв. для різної кількість вузлів 

 

Для аналізу коректності роботи модулю управління безпекою проведено експеримент 

щодо визначення помилок І та ІІ роду для різної кількості вузлів. Помилкою І роду 

вважається неправильне трактування загрози, а помилкою ІІ роду - неправильне трактування 

звичайної події. 

З результатів експерименту, який зображений на рис. 4 видно, що при збільшенні 

кількості вузлів помилки І та ІІ роду збільшуються. 

 

 
 

Рис. 4. Обробка подій моніторингу  
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Висновки 

Система управління гетерогенними розподіленими базами даних в хмарному середовищі 

є гнучкою, тому в останній час більшість баз даних підприємств переносяться на хмарні 

платформи. В статті запропоновано модель реалізації спільного управління ресурсами  

розподілених баз даних в кластері. Експериментальні дослідження показали, що 

запропонована модель має високу продуктивність обробки запитів для гетерогенних 

розподілених баз даних, при цьому модуль управління безпекою забезпечує проведення 

моніторингу подій в базі даних в динамічному режимі. 
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Петровська Н.О., магістр;     Трапезон К.О., к.т.н. 

 

ВПЛИВ DDoS-АТАК НА «МЕРЕЖЕВИЙ ОРГАНІЗМ».  

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СИМУЛЯЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ OMNeT++ 

 
Petrovska N.O., Trapezon K.O. Influence DDoS-attack on the «Network body». General 

approach to environment simulation in OMNeT++. For the modern world the word “cybercrime” has 

long ceased to be a new and after some time acquired great popularity in business plane. Large and small 

corporate computer networks are exposed to the greatest risk because the purpose of any cyber attacks is 

often economic benefit. Ignoring the basic principles of network security policies, corporations endanger 

primarily their information sources. Moreover, the repeated loss of business from security breaches 

greatly exceed the cost of its implementation and support. One of the most common types of attacks is to 

attack denial of service due to which users lose access to computer resources and related services that 

prevents the normal exchange of data. 

The danger of DDoS-attacks is also in that they threaten not only the servers of the companies 

themselves, but also the infrastructure provider side. Since the simulation is an effective means of 

developing methods for identifying and easing the impact of DDoS-attacks on computer networks basic 

principle and characteristics, that are necessary for understanding and correct formulation of the problem 

during simulation of this type of attack. Particular attention is paid to the parameters of DDoS-attacks that 

can change in the course of the experiments and the values of which affect the flow of the dynamic 

process of spreading attacks on the network. 

Keywords: DDoS, OMNeT++, attack, imitational modeling, model 

 

Петровська Н.О., Трапезон К.О. Вплив DDoS-атак на «мережевий організм». Загальний 

підхід до моделювання в середовищі OMNeT++. Атака на відмову в обслуговуванні є одним із 

найпопулярніших видів атак, спрямованих на перешкоджання комерційній діяльності 

підприємств, шляхом завдання шкоди їх інформаційним ресурсам. В статті представлений аналіз 

впливу DDoS-атак на працездатність комп’ютерних мереж, перераховані основні характеристики 

даного типу та сформовано загальний підхід до моделювання атаки на відмову в обслуговуванні в 

комп’ютерних мережах. Результати роботи можуть бути корисними на етапі проектування мережі 

та розробки політики безпеки. 

Ключові слова: DDoS, OMNeT++, атака, імітаційне моделювання, модель 

 

Петровская Н.А., Трапезон К.А. Влияние DDoS-атак на «сетевой организм». Общий 

подход к моделированию в среде OMNeT++. Атака на отказ в обслуживании является одним из 

самых популярных видов атак, направленных на препятствование коммерческой деятельности 

предприятий путем причинения вреда ее информационным ресурсам. В статье представлен анализ 

влияния DDoS-атак на работоспособность компьютерных сетей, перечислены основные 

характеристики данного типа атак и сформирован общий подход к моделированию атаки на отказ 

в обслуживании в компьютерных сетях. Результаты работы могут быть полезными на этапе 

проектирования сети и разработки политики безопасности. 

Ключевые слова: DDoS, OMNeT++, атака, имитационное моделирование, модель 

 

Вступ  

Атака розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS) продовжує стрімко розвиватися 

протягом останніх двох десятиліть. Відносна простота реалізації, складність 

відслідковування і катастрофічні ефекти для «жертви» роблять DDoS-атаки популярним 

вибором у світі кіберзлочинності. До теперішнього часу дослідники запропонували безліч 

рішень для виявлення і пом’якшення дії DDoS-атак, але дуже мало уваги приділяється 

дослідженню методів їх запобігання. Використання середовища імітаційного моделювання 

OMNeT++ за допомогою додаткових фреймворків (INET Framework) та інструментів (ReaSE 

і ReaSEGUI tools) дає можливість зімітувати механізм поширення DDoS-атаки в 

«мережевому організмі», виявити його слабкі місця та зпрогнозувати можливі наслідки для 

інформаційних ресурсів системи. Таким чином, попереднє створення та тестування моделі 

комп’ютерної мережі є першочерговою задачею для комерційних підприємств, які 

піклуються про безпеку своїх інформаційних ресурсів та продуктивність роботи самої 

мережі.  
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Оскільки імітаційне моделювання є ефективним засобом розробки методів виявлення та 

ослаблення впливу DDoS-атак на комп’ютерні мережі, в роботі наведено їх принцип дії та 

основні характеристики, розуміння яких необхідне для правильної постановки задачі на етапі 

моделювання мережі та проведення симуляції даного типу атак. Особлива увага приділяється 

параметрам DDoS-атак, які можна змінювати в процесі проведення експериментів і значення 

яких впливають на перебіг динамічного процесу поширення атаки в мережі. 

 

1. DDoS-атака – мережевий ГРВІ 

DDoS-атака (Distributed Denial-of-service attack) – є розподіленою атакою на відмову в 

обслуговуванні комп’ютерної системи під час якої серверу або іншому ресурсу мережі 

надсилається велика кількість запитів з різних точок доступу. Кінцевою метою атаки є 

обмеження пропускної здатності мережі, що робить комп’ютерні ресурси недоступними для 

її користувачів і порушує процес нормального обміну даними [1]. 

Принцип дії звичайної DDoS-атаки можна порівняти із впливом ГРВІ на організм 

людини, який здійснюється в три етапи (рис. 1). 

1 етап: Attacker (Атакуючий)/вірус подає команду на Handler (Керуюча консоль), від якої 

потім надходитимуть сигнали про атаку на інші комп’ютери. Цей самий алгоритм 

відбувається при зараженні епітеліальних клітин вірусом.  

2 етап: PCs-Zombie (Комп’ютери-зомбі), отримуючи сигнал від Handlers, починають 

атаку на «жертву», так само, як і клітини-зомбі, які з’явилися внаслідок ділення зараженої 

вірусом епітеліальної клітини.  

3 етап: перевантаження пропускної здатності мережі або обмеження доступу до 

інформаційних ресурсів Victim (жертви) – ерозія слизистої носа та горла, зараження 

організму людини. 

 

  
а)        б) 

 

Рис. 1. Порівняння принципів дії: а) DDoS-атаки та б) вірусної атаки 

 

2. Основні характеристики DDoS-атак 

DDoS-атаки можливі на всіх семи рівнях моделі OSI, але найчастіше зловмисники 

вдаються до атак на мережевому та транспортному рівнях, використовуючи ICMP-

повідомлення або ICMP-запити для перевантаження пропускної здатності цільової мережі. 
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Серед основних характеристик, які відрізняють даний тип атак від інших, можна 

виділити: централізованість; синхронізація у часі; велика кількість використовуваних 

пристроїв (комп’ютерів-зомбі); складна локалізація зловмисника; «жертвою» може стати 

система або ПК будь-якої потужності; простота реалізації [2]. 

 

3. Середовище моделювання 

В якості інструмента для моделювання мереж та процесів передачі інформації було 

обрано пакет моделювання OMNeT++, який відповідає усім вимогам: 

- зручний та зрозумілий для користувача інтерфейс;  

- реалістичність процесів моделювання; 

- прозоре розгортання процесів виявлення атак в реальній системі;  

- наявність усіх необхідних узгоджених інструментів. 

Програма представляє собою інтегроване середовище, призначене для створення, 

налаштування і запуску імітаційних дискретних моделей. Це середовище, розроблене на 

основі мови C++, є масштабованим, модульним рішенням. OMNeT++ надає інфраструктуру 

для конструювання модулів, визначення структури повідомлень та визначення правил їх 

обробки. Його назва утворена від – Objective Modu ar Network Testbed in C++ (об’єктний 

модульний полігон для моделювання мереж на С++). В системі OMNeT ++ закладена 

детальна реалізація протоколів, починаючи від мережевого рівня, можливість написання і 

підключення власних надмодулів, розвинений графічний інтерфейс. 

Програма OMNeT++ підходить для моделювання будь-якої мережі, основою якої є 

дискретне подія. Процес зручно відображається у вигляді об’єктів, що обмінюються 

повідомленнями. 

Процес моделювання можна запускати в різних призначених для користувача 

інтерфейсах. Графічно анімований інтерфейс користувача зручний для демонстрації та 

налагодження мережі, а інтерфейс командного рядка зручний для внесення змін. 

Основними компонентами OMNeT ++ є: 

1) коренева бібліотека моделювання; 2) OMNeT ++ IDE на базі платформи Eclipse; 3) 

графічний інтерфейс виконуваного моделювання, посилання на виконуваний файл (Tkenv); 

4) призначений для користувача інтерфейс командного рядка для виконання моделювання 

(Cmdenv); 5) документація, приклади. 

OMNeT ++ працює на базі найпоширеніших операційних систем: (Linux, Mac OS / X, 

Windows) [3].  

 

4. Симуляція засобами OMNeT++ 

Для симуляції дії DDoS-атак в середовищі OMNeT++ необхідне використання наступних 

компонентів: - INET Framework з відкритим початковим кодом, який містить молелі для 

Інтернет-стеку (TCP, UDP, IPv4, IPv6, OSPF, BGP и т.д.), протоколи провідного та 

безпровідного канального рівня (Ethernet, PPP, IEEE 802.11, и т.д.), падтримку мобільності, 

протоколів MANET, DiffServ, MPLS з LDP та RSVP-TE, декілька моделей додатків, а також 

багато інших протоколів і компонентів; - інструмент ReaSE, розроблений для створення 

реалістичних умов симуляції дискретних подій в середовищі OMNeT++, та розглядає 

можливість формування топології на AS-рівні та на рівні маршрутизатора, моделі атаки та 

трафіка атаки; - ReaSEGUI – зовнішній графічний користувацький інтерфейс, який дозволяє 

створювати топології файлів NED [4]. 

На етапі створення власної моделі для дослідження DDoS-атак користувач має  

зробити ряд необхідних налаштувань та задати усі необхідні парметри через графічний 

інтерфейс ReaSEGUI на вкладках Topology, Traffic Profiles, Server Settings та Replace Node 

Types (рис. 2).  
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Рис. 2. Генератор реалістичного середовища між послідовним запитами моделювання 

ReaSEGUI 

 

Інтерфейс дозволяє користувачу самостійно згенерувати топологію на AS-рівні, на рівні 

маршрутизатора або застосувати комбінацію двох способів (вкладка Topology). 

Налаштування профілю трафіка є одним з найважливіших етапів при симуляції DDoS атак. 

Вхідні дані, такі як мінімальний розмір запитуваного пакету, пакету-відповіді, мінімальна 

пакетів-відповідей, які надсилаються на кожен запит, мінімальний час очікування тощо, є 

необхідними для коректного розподілу ймовірностей (розподіл Парето з параметром 3) та 

підсумувань випадкових значень на основі нормального розподілу N (0; 1) по відповідному 

параметру (вкладка Traffic Profiles). Налаштування серверів та каналів між різними типами 

вузлів відбувається у вкладці Server Settings. Безпосередня генерація DDoS-атак задається у 

вкладці Replace Node Types за допомогою використання спеціальних додаткових об’єктів 

DDoSZombie. Це відбувається шляхом задання співвідношення у відсотках, яка показує 

скільки клієнтських вузлів моделі буде замінено на DDoSZombie, що здійснюють DDoS-

атаки у мережі [5].  

Приклад згенерованої за допомогою інтерфейса ReaSEGUI моделі зображено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Приклад симуляції згенерованої за допомогою ReaSEGUI моделі з DDoSZombie 
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Висновки 

В роботі розглянуто сучасний стан проблеми впливу DDoS-атак на комп’ютерні мережі, 

серед яких було визначено та описано три етапи за які здійснюється кінцева мета проведення 

атаки. Не зважаючи на те, що даний тип атак здійснюється з багатьох різних пристроїв, він є 

централізованим (джерелом команд про атаку на «жертву» є лише один відповідний вузол 

зловмисника).  

Імітаційне моделювання в середовищі OMNeT++ визначено ефективним методом 

попередження впливу DDoS-атак на комп’ютерну мережу за умови його застосування на 

етапі розробки та тестування системи.  

Описано необхідний набір додаткових інструментів, необхідних для симуляції дії DDoS-

атак та перелік параметрів, значення яких впливають на результати моделювання. Генерація 

атаки відбувається шляхом заміни клієнтських вузлів мережі на DDoSZombie, здійснюють 

DDoS-атаки. 
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УДК 621.391.82 
 

Родионов С.С., к.т.н. 

 

ВЕРОЯТНОСТО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕШАЮЩЕГО СИГНАЛА НА РЭС 

 
Rodionov S.S. Probability-energy approach to the impact assessment of an interfering signal on 

radioelectronic  installation. It is considered space, frequency and time components of radio resources 

(the radio space volume) as factors that determine electromagnetic compatibility conditions for radio 

electronic facilities operating in a common area. Two options of determining probability in the cases of 

random positions of signal source and receiving antenna are considered. In the first option, position of the 

interfering signal source, which can have different radiation directivity patterns, is taken as random with 

uniform distribution law. In the second option, receiving radio electronic facility can be set up with equal 

probability in the whole communication area, while both transmitter and interfering source remain in the 

same positions. Probabilistic assessment of the energy component of the electromagnetic environment 

creates a possibility to amend general measures aimed at securing electromagnetic compatibility.  

Keywords: radio frequency resource, electromagnetic environment, electromagnetic compatibility, the 

probability of compensation, protection threshold 

 
Родіонов С.С. Ймовірнісно-енергетичний підхід до оцінки дії заважаючого сигналу на 

РЕС. Розглядаються просторові, частотні і часові складові радіочастотного ресурсу як чинники, 

що визначають умови забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС), радіоелектронних засобів, 

що працюють на загальній території. Розглядаються два варіанти визначення вірогідності появи 

заважаючого сигналу для випадків випадкового знаходження джерела перешкод і приймальної 

станції. Імовірнісна оцінка енергетичної складової електромагнітної обстановки дозволяють 

внести корективи до загального комплексу заходів щодо забезпечення ЕМС. 

Ключові слова: радіочастотний ресурс, електромагнітна обстановка, електромагнітна 

сумісність, вірогідність придушення, поріг захисту 

 

Родионов С.С. Вероятносто-энергетический подход к оценке воздействия мешающего 

сигнала на РЭС. Рассматриваются пространственные, частотные и временные составляющие 

радиочастотного ресурса как факторы, определяющие условия обеспечения электромагнитной 

совместимости (ЭМС), работающих на общей территории радиоэлектронных средств. 

Рассматриваются два варианта определения вероятности появления мешающего сигнала для 

случаев случайного нахождения источника помех и приемной станции. Вероятностная оценка 

энергетической составляющей электромагнитной обстановки позволяют внести коррективы в 

общий комплекс мероприятий по обеспечению ЭМС. 

Ключевые слова: радиочастотный ресурс, электромагнитная обстановка, электромагнитная 

совместимость, вероятность подавления, порог защиты 

 

Постановка задачи  

Обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) работающих в группировке 

радиоэлектронных средств (РЭС) как одно из основных условий их эффективного 

функционирования, рассмотрим на основе оценки радиочастотного ресурса (РЧР) этих 

средств. Указанный ресурс для конкретных РЭС при заданных параметрах их излучения и 

приема определяется мерой использования некоторого объема радиопространства VR, 

образованного расположением РЭС в пространстве S, полосой занимаемых частот В, 

временем функционирования Т.  

Эффективное решение задачи ЭМС сводится к определению минимально возможного 

значения объема РЧР  VR=SBT, рациональному перераспределению значений составляющих 

в объеме VR,  повышению электромагнитной эффективности РЭС (выбору соответствующих 

параметров излучения и приема). 
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Указанная задача решается в настоящее время в предположении априорно известных 

исходных данных, постоянной или меняющейся по известному детерминированному закону 

ЭМО, что в общем случае не отвечает реалиям работы РЭС. 

 

Оценка электромагнитной совместимости РЭС 

С учетом динамически изменяющейся по случайному закону ЭМО, подход к оценке и 

обеспечению ЭМС РЭС необходимо проводить с вероятностных позиций. 

Такой подход определяется такими факторами как: 

– случайным включением в работу радиосредств, а также источников индустриальных 

помех; 

– перемещением радиосредств по территории и изменением их взаимного 

расположения; 

– непредусмотренными нормами перехода РЭС на новые частоты, виды модуляции, 

временные режимы работы в случае появления дополнительных источников излучения и по 

другим причинам; 

– изменением уровней сигналов и помех из-за распространения радиоволн в 

пространстве; 

– изменением энергетических и иных показателей работы передающей и приемной 

аппаратуры РЭС из-за отклонения в ней параметров от номинальных значений; 

– случайной ориентацией диаграммы направленности (ДН) радиосредств и их 

пространственным сканированием. 

Рассмотрим условия нарушения функционирования приемной аппаратуры РЭС. 

Подавление РЭС помехой будет иметь место, если энергетические, пространственные, 

частотные и временные параметры мешающего сигнала будут в совокупности иметь 

значения, при которых отношение мощностей Рп вых/Рс вых на выходе оконечного устройства 

приемника будет превышать пороговое значение Кп вых.  

Вероятностная оценка выполнения этого условия по обеспечению соответствующего 

уровня мощности помехи определяется выражением 
 

Рпп = Рпд Рпн Рпч Рпв,       (1) 
 

где:  Рпп –  вероятность значения мощности помехи на выходе приемника, при которой 

нарушается работа РЭС;  

Рпд – вероятность того, что расстояние между рассматриваемым РЭС и источником 

помехи удовлетворяет необходимым (по энергетике) условиям подавления; 

Рпн – вероятность того, что антенные системы станции помех и РЭС имеют значение 

общего коэффициента усиления для создания на входе приемника уровня помехи, 

достаточной для нарушения работы РЭС; 

Рпч – вероятность попадания помехи в полосу пропускания РЭС; 

Рпв – вероятность совпадения временных режимов работы станции помех и РЭС. 

Определим энергетическую составляющую выражения (1) 
 

Рпэ = Рпд Рпн      для Рпч=1; Рпв=1 
 

для следующих исходных данных (рис. 1): 

1. Источник помех может равновероятно находиться в любой точке на линии АВ, 

отстоящей от линии ПРД–ПРМ на различном удалении ΔХ, и иметь ДН излучения: 

круговую, широконаправленную и остронаправленную с круговым вращением антенны. 
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Рис. 1. Взаимное положение источников полезного сигнала,  

помехи и приемной станции 

 

2. Оценка воздействия помехи производится по отношению мощностей помехи и 

сигнала 
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  на входе приемника. 

3. Вероятность Рпэ определяется как [2] 
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Отношение Рп вх/Рс вх в азимутальной плоскости равно [3] 
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где     Рп и Рс – мощности передатчиков помехи и рабочей станции; 

GnFn(α) и GсFс(α) – коэффициенты направленного действия и нормированные ДН 

помеховой и рабочей станции;  

GF(α) – соответствующие параметры антенны приемной станции; 

Dn и Dc – дальности между передатчиками и приемником РЭС; 

αпр, αп, αс – углы взаимной ориентации ДН приемной и передающих станций. 

(Примечание: ослабление радиоволн при распространении в атмосфере считаем 

незначительным и равным нулю). 

Обозначая  РпGn=P'n   и   РсGс=P'с  ,   а также  считая   Fс(αпр)=1  и   F(αс)=1,  

 имеем: 
 

2

2

'

22'

 

 
)()(

n

c

c

nnpnn

вхс

вхп

D

D

P

FFP

Р

Р



 .     (3) 

 

 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №1(41) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 84 

с 

а 

в 

Определим Рп вх/Рс вх для следующих исходных данных: 
 

Рп вх/Рс вх=Кпор;   Кпор=1; 0,75;   P'n/ P'с=1; 
 

cos       при 
2


  ,  

0      при 
2


  ; 

 

K

D
X c ;   

qK

D
D c

n
sin

 ;   K=2; 3. 

 

І. ДН антенны источника помех круговая (Fn(α)=1). В соответствии с (3) 
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 sincos ;   K=2; 3. 

 

II. ДН антенны источника помех Fn(α)=cos α  и ее максимум направлен в сторону 

приемника РЭС по оси АВ. 

qqK
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 sin)(cos ;   K=3. 

На рис. 2 представлены зависимости Рп вх/Рс вх от угла q (см. рис. 1), характеризующего 

взаимное положение источника помех и приемной станции, для случаев: 

а) ДН станции помех круговая, K=2; 

в) ДН станции помех круговая, K=3; 

с) ДН станции помех косинусообразная, K=3. 

 

 
Рис. 2.  Зависимости Рп вх/Рс вх от угла q

о
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В соответствии с выражением (2) и зависимостями Рп вх/Рс вх=f (q), приведенными  

на рис. 2, в табл. 1 даны значения вероятностей Рэп нарушения работы РЭС, определяемые 

возможным положением источника помех.  

Табл. 1 

        K 

Kпор 
Fn(α)=1 Fn(α)=cos α 

2 3 3 

0,75 0,166 0,316 0,183 

1 0,04 0,277 0,116 

  

III. При круговом вращении антенны источника мешающего сигнала (например, для 

РЛС, работающей в режиме кругового обзора) на вход приемника РЭС будет воздействовать 

периодическая последовательность помеховых сигналов, которая характеризуется [4]: 

– длительностью импульсов 
п

шп
п





 ,  где  αшп – ширина ДН станции помех,  

Ωп – угловая частота вращения антенны станции помех; 

– частотой следования 
2
n

nF


 ; 

– вероятностью времени появления в
п

п

Р
Т


 . 

Мощность этих сигналов, в зависимости от положения источников помех, определяется 

аналогично варианту I. 

Рассмотрим вариант определения Рпэ при перемещении приемной РЭС и неизменном 

положении передатчика и источника помех (рис. 3). 

  
Рис.3. Взаимное положение источников полезного сигнала, помехи и  

приемной станции, которая находится равновероятно в диапазоне АВ. 

 

Определим Рпэ при следующих исходных данных. 

1. Приемная станция может находиться равновероятно в любом месте дальности АВ в 

диапазоне углов пеленга передатчика φА и φВ = (180
о 

– φА), при которых Рс вх≥Рmin, где Рmin – 

чувствительность приемника. 

2. Вероятность Рпэ определяется как  
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При круговых ДН ИП, ПРД и ПРМ и равенстве излучаемых мощностей Рс и Рп в 

соответствии с (3) имеем    
2

n

2

 

 

D

D

Р

Р c

вхс

вхп  . 

Граница   зоны   подавления Δφпд,  с   которой  начинается  выполнение   условия  Рп вх/Рс 

вх ≥ 1, определяется углом φпд,  при котором DсТ = DпТ. 

Из геометрических соотношений рис. 3 имеем:  
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С учетом DсТ = DпТ и при определении известных исходных данных находится дальность 

DͲ, с которой начинается подавление полезного сигнала помехой. 
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В заключение отметим, что вероятностная оценка энергетической составляющей, как и 

других компонент ЭМО, определяющих воздействие мешающего сигнала на РЭС, позволяет 

внести коррективы в общий комплекс мероприятий по обеспечению ЭМС способствует 

оптимальному распределению ресурсов при решении этой задачи [5]. 
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УДК 621.396.662.072.078  
 

Дищук А.С.;     Федюнін С.А.;    Стец О.С., к.т.н;         Довженко Н.М., аспірант 
 

ВИКОРИСТАННЯ РАНГОВИХ МЕТОДІВ ПРИ  

СТРУКТУРНОМУ СИНТЕЗІ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ 
 

Dyshchuk A.S., Fedyunin S.A., Stets A.S., Dovzhenko N.M. Using of grade methods for the 

structural synthesis of model of management object. Research of methods of grade treatment of 

information on the entrance channels of the telecommunication systems is one of actual tasks. Grades 

own many properties, and the theory of grade procedures is considerably more effective for practical 

application than non-parametric methods. The widest spectrum of invariant properties is owned by 

procedure of ranging, that comes forward both the stage of analysis of data and measuring method. 

Grading the row of detains is situated in order of their importance or equivalent task of determination of 

grades. Grades on the essence are discrete quantities that take on besides integer values. Therefore for 

their calculation the simplest operations are required as comparison and summarization. 

In the article the structural synthesis of model of difficult object of management is presented on the 

stage of determination of entrances and exits by means of grade methods: direct ranging and pair 

comparisons. For determination of grades, grading entrances and exits the rule of calculation of grades is 

considered for the matrices of 𝑄. The rule of degree of advantage of i-element of factor of l-element is 

analyzed bу and rule of strengthening of contrast, by introduction of threshold 𝛿. 

Keywords: system management, grade methods, ranging, difficult object, structural synthesis 

 

Дищук А.С., Федюнін С.А., Стец О.С., Довженко Н.М. Використання рангових методів 

при структурному синтезі моделі об'єкта управління. Дослідження методів рангової обробки 

інформації на вхідних каналах телекомунікаційних систем є однією з актуальних задач. 

Ранжирування може виступати як етап аналізу даних, так і метод виміру. В статті представлено 

структурний синтез моделі складного об'єкта управління на стадії визначення входів і виходів за 

допомогою рангових методів. 
Ключові слова: система управління, рангові методи, ранжирування, складний об’єкт, 

структурний синтез 

 
Дищук А.С., Федюнин С.А., Стец А.С., Довженко Н.М. Использование ранговых 

методов при структурном синтезе модели объекта управления. Исследование методов 

ранговой обработки информации на входных каналах телекоммуникационных систем является 

одной из актуальных задач. Ранжирование может выступать как этап анализа данных, так и метод 

измерения. В статье представлен структурный синтез модели сложного объекта управления на 

стадии определения входов и выходов с помощью ранговых методов. 

Ключевые слова: система управление, ранговые методы, ранжирование, сложный объект, 

структурный синтез 

 

Вступ 

Сучасні системи зв'язку, які використовуються в різнорідних телекомунікаційних 

мережах за своїми функціями і структурою відносяться до класу великих систем. Такі 

складні системи, мають свої особливості: 

 кожна є упорядкованою певним чином множина взаємозалежних між собою елементів, 

що становлять єдине ціле, причому внаслідок об’єднання її складових (елементів) або 

розчленування на групи та підсистеми утворюються сукупності, котрі у процесі 

функціонування телекомунікаційних систем (ТС) мають власне цільове завдання;  

 єдність мети функціонування для всієї системи; 

 ієрархічну структуру зв’язків підсистем; 

 складність поведінки системи, зумовлену характером випадкових зовнішніх впливів;  

 стійкість щодо зовнішніх завад. 

Якщо перші три особливості є спільними для всіх типів систем, то дві останні 

(випадковий характер зовнішніх впливів і стійкість щодо них) характеризують широкий клас 

систем проблемно-орієнтованого типу, використовуваних для обробки сигналів управління 

[1, 2]. Тому на практиці традиційні методи оптимального прийому для ТС неприйнятні.  
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При синтезі процесу управління складною системою неминуче використовують поєднання 

формальних (математичних) та неформальних (експертних) методів – це пов’язано з 

специфікою управління складними системами. На сьогодні розроблено безліч ефективних 

формальних методів синтезу управління, які базуються як  на визначених математичних 

моделях типу ідентифікації, планування експериментів, математичного програмування, так і 

на неформальних методах рішення задач, які реалізуються експертами. Поєднання цих методів 

формальних та неформальних дозволяють вирішити найскладніші задачі управління і 

створюють основу (базу) для дослідження управління складними об’єктами. 

Експертний підхід проявляється в основному на перших етапах управління, а формальний – 

на наступних. Структура моделі об'єкта управління визначає вид і характер зв'язку між входами 

(X, U) і виходами (Y) моделі об'єкта незалежно від конкретних значень параметрів, які 

визначаються на наступних етапах управління – етапах ідентифікації і планування 

експериментів. Процес структурного синтезу моделі об'єкта розіб'ємо на наступні стадії: 

- визначення входів і виходів; 

- експертне ранжирування входів і виходів; 

- декомпозиція моделі; 

- вибір структурних елементів моделі. 
 

Основна частина 

Для визначення структури моделі як багатополюсника (тобто перетворювача типу 

“чорного ящика” з багатьма входами та виходами) необхідно з'ясувати, які саме входи і 

виходи об'єкта будуть включені в модель. Для цього перш за все виявляють всі можливі 

претенденти на роль входів і виходів і з них виділяють найбільш суттєві, які і утворюють 

багатополюсник моделі. Але відразу виникає питання про те, які фактори в цьому випадку є 

суттєвими – найбільш важливими. Відповідь однозначна: так як модель об'єкта створюється 

для цілей управління, то визначальними є ті фактори, які найбільш сильно впливають на 

здійснення цілей управління в об'єкті. Це пов'язано з тим, що при формуванні структури 

системи управління перш за все необхідно знати, які дії буде і може відчувати об'єкт 

управління та які результати цих впливів, пов'язаних з досягненням цілей управління 

об'єктом [3]. Об'єкт пов'язаний з мережами та середовищем безліччю зав’язків (рис. 1), які 

визначають його стан. При синтезі моделі виявляють найбільш сильні, суттєві зв'язки, щоб, 

відкинувши слабкі зв'язки отримати мінімальне число взаємодій об'єкта з мережами та 

середовищем. Однак спочатку необхідно перерахувати всі зв'язки. Очевидно, що це тільки 

спостережувані зв'язки, так як неспостережні не включаються в модель.  

Об’єкт

(“чорний ящик”)

Мережа

Мережа

... ...u1 uq

...
...

y1

ymМережа, 

середовище

..
.

..
.

x1

xn

 
Рис.1. Схема взаємодії об'єкта («чорного ящика») з  мережами та середовищем 

 

Поділимо їх на три типи: 

- некеровані, але контрольовані зв'язки (X), що характеризують вплив середовища на 

об'єкт (з них утворюються некеровані входи); 

- керовані зв'язки (U), за допомогою яких , можна цілеспрямовано змінювати стан об'єкта 

(з них утворюються керовані входи); 

- інформуючі зв'язки (Y), що дозволяють визначити стан об'єкта (з них утворюються 

виходи об'єкта). 
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Проаналізуємо кожен тип зв'язку окремо [4]. Некеровані зв'язку X повинні задовольняти 

наступним вимогам. По-перше, вони повинні впливати на реалізацію цілей {Z*} в об'єкті 

управління. Нехай об'єкт знаходиться в стані Y*, яке відповідає заданій меті Z*, тобто мета 

досягнута (наприклад, за допомогою необхідного для цього випадку керування U*). 

Нехай параметр хі, що змінюється, (характеризує стан і-го зв'язку об'єкту з мережами та 

середовищем, тобто змінюється тільки і-й зв'язок з об'єктом). Якщо ця зміна може змінити 

стан об'єкта настільки, що мета Z* не досягається, то зв'язок хі істотний для управління 

об'єктом, так як впливає на процес реалізації цілей в об'єкті. В іншому випадку цим зв'язком 

можна знехтувати. По-друге, ці зв'язки повинні ефективно і просто вимірюватися. Якщо 

параметр хі не контрольований, тобто не існує методів його вимірювання або вони занадто 

складні чи дорогі, то цей зв'язок не враховують при синтезі управління і він повинний 

розглядатися як випадкова завада ε. Таким чином, для відбору чинників, які повинні 

враховуватися при управлінні, необхідна їх важливість для реалізації цілей управління в 

об'єкті і ефективна вимірюваність (контрольованість) [5].  

Через відсутність моделей мереж та середовища і об'єкта процес відбору врахованих 

факторів проводиться експертним методом, тобто із залученням фахівців, які добре знають 

об'єкт, мережу та середовище. При цьому рівень обізнаності експертів визначає ефективність 

процесу з'ясування істотних зв'язків об'єкту з середовищем. Нехай за цим принципом 

відібрано n зв'язків 

х1, …, хn .                                                                                                    (1) 
 

Це означає, що змістовно визначено кожний зв'язок (наприклад, х1 – прийнятий сигнал, , 

х2 – достовірність повідомлень і т. д.) та встановлено, що ці зв'язки впливають на реалізацію 

цілей в об'єкті.  

Тепер розглянемо процес визначення керованих зв'язків U - каналів майбутнього 

управління. Тут найважливішими критеріями відбору є: 

- вплив зв'язку на стан об'єкта, тобто можливість компенсувати негативні зміни цього 

стану, викликані різними факторами як мережі та середовища X, так і самого об'єкта F°, 

- керованість, тобто можливість оперативно і без істотних затрат змінювати стан U 

каналів впливу на об'єкт. За цими критеріями також експертним шляхом змістовно 

визначаються зв'язки  

и1, …, иn ,                                                                                                     (2) 
 

(наприклад, и1 – середньо-квадратичне відхилення, и2 – коефіцієнт підсилення, тощо). 

І, нарешті, інформуючі зв'язки Y. Вони повинні задовольняти двом вимогам: 

- нести інформацію про виконання (або невиконання) цілей в об'єкті управління; 

- надійно і оперативно контролюватися (вимірюватися). 

Виділені таким чином інформуючі зв'язки 

у1,…,ут                                                                                                        (3) 
 

закінчують опис об'єкта як “чорного ящика”, тобто як багатополюсника з невідомою (поки) 

внутрішньою структурою (наприклад, у1  – затримка,  у2 – пропускна здатність і т. д.).  

Таким чином, етап визначення входів і виходів полягає в змістовному опису всіх тих 

контрольованих входів і виходів об'єкта, незалежно від його внутрішньої структури, які 

пов'язані з реалізацією цілей в складному об'єкті. Очевидно, що їх число повинно бути 

більше, ніж буде реалізовано в моделі об'єкта. Така надмірність необхідна для здійснення 

ефективного відбору найбільш істотних факторів (зв'язків) [5, 6]. 

Щоб ефективно застосувати вхідні дані, наприклад, критерій В.А. Котельникова, 

необхідно мати інформацію про апріорний розподіл імовірностей. Коли такий розподіл 

невідомий, доцільно використовувати непараметричні методи. Якщо зміни умов 

функціонування достатньо плинні і прогнозовані, то вдаються до адаптивних методів в 

умовах непередбачених ситуацій - методи обробки сигналу мають бути інваріантними.  

Адаптивні методи застосовується тоді, коли невідома невелика кількість параметрів 

сигналів і завад, у разі ж великої кількості – адаптація неефективна. Надання інваріантних 
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властивостей непараметричним процедурам досягається загальним технічним прийомом: на 

початковому етапі обробки надмірність вхідної інформації скорочується редукцією 

спостережування вибіркових даних, які чутливі до величин, розподіл яких є інваріантним 

щодо розподілу вхідних даних. Найбільш широким спектром інваріантних властивостей 

володіє процедура ранжирування вхідних відліків, яка перетворює їх на послідовність цілих 

чисел – рангів, залежних від відносного рівня даного відліку серед спостережуваної 

множини. Ранги володіють багатьма властивостями, а теорія рангових процедур значно 

ефективніша ніж непараметричні методи для практичного застосування. Дослідження 

прикладних аспектів рангової обробки інформації на вхідних каналах телекомунікаційних 

систем є однією з актуальних задач [4, 7]. 
 

Неформальні методи – експертне ранжирування входів і виходів. Визначені вище зв'язки 

ще не є входами і виходами моделі. Це лише “претенденти”. Входами і виходами вони 

стануть після того, як будуть визначені найважливіші з них і відкинуті несуттєві. Дійсно, 

модель зовсім не повинна відображати абсолютно всі сторони об'єкта, тобто не має (і не 

може) бути у всьому адекватною об'єкту. Для цілей управління цілком достатньо виявити 

найбільш суттєві зв'язки із мережами та середовищем, необхідні для управління, тобто 

модель може бути наближеною.  

Дослідимо процес ранжирування факторів хі (і=1, ..., п). Ранжирування факторів U і Y 

відбувається аналогічно. Під ранжируванням розуміємо процедуру розташування факторів хі 

в порядку їх важливості: на першому місці стоїть найсуттєвіший, наступний за ним менш 

істотний, але найважливіший з решти і т. д. Отриманий таким чином ранжирований ряд має 

вигляд 

хі1, хі2,..... хіп, ,                                                                  (4) 
 

де і1 – номер найсуттєвішого фактора, і2 – номер менш істотного і т. д. до іп – номер самого 

несуттєвого фактора в цьому ряду. 

Однак можна, а іноді і зручніше чинити інакше. Кожному фактору хі поставити у 

відповідність деяке ціле число – його ранг kі тобто номер фактора в ранжированому ряду (4): 
 

   х1, х2 , ..., хп, k1, k2 , ..., kп.      (5) 
 

Очевидно, що перший ранг (k1=1) має вхід хі1, котрий найбільш впливає на реалізацію 

мети в об'єкті. Другий і наступні ранги (k2 =2 і т. д.) у порядку зменшення їх важливості 

мають входи, вплив яких не настільки суттєвий. Таким чином, зв'язок ранжированого ряду 

(4) і рангів (5) визначається простою і очевидною формулою 
 

kіі= j, i, j=1, …, п,                                                            (6) 
 

тобто ранг чинника з номером іј дорівнює j. 

Наприклад, якщо ранги (5) виявилися рівними 
 

хі = х1, х2, х3, х4, х5;         kі =  3,   1,  5,  4,  2,     (5а) 
 

то ранжирований ряд має вигляд х2, х5 х1 , х4, х3.  

Дійсно, з (5а) видно, що перший ранг kі =3, kі =1 має другий фактор, третій kі =5 і т. д. 

Тепер, якщо доведеться створювати систему управління з обмеженою інформацією про 

середовище (п=3), вибір істотних факторів (5а) очевидний. Це фактори х2, х5, і х1. Самими 

несуттєвими 4-м і 3-м факторами при цьому нехтуємо. 

Завдання побудови ранжированого ряду (4) або еквівалентне завдання визначення рангів 

(5) вирішується експертами і зводиться до організації експертного опитування і обробки 

результатів цього опитування, з тим щоб отримати шукані ранги та оцінити їх достовірність. 

Проаналізуємо методи експертного ранжирування: безпосереднього ранжирування і 

парних порівнянь. В першому методі експерти відразу присвоюють ранги факторам, які 

представлені їм для ранжирування, а в другому — використовується парне порівняння 

факторів, що спрощує завдання експерта, але вимагає подальшої обробки результатів для 

отримання ранжированого ряду [8].  
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Метод безпосереднього (прямого) ранжирування. Нехай N експертів ранжирують п 

факторів х1,.....хп. Кожному фактору кожен експерт присвоює ранг – ціле число від 1 до п. 

Так, і-му фактору (хі) j-й експерт (Еj) присвоює ранг kіј. У результаті виходить матриця 

висновків експертів розмірністю N* п 
 

                                                             𝑥1 𝑥2        𝑥𝑛 

                                               
𝐸1

𝐸𝑁
‖

𝑘11𝑘21…… 𝑘𝑛1…
𝑘 1𝑁

…
𝑘 2𝑁……

…
𝑘 𝑛𝑁

‖  ,                                                (7) 

 

де номери рядків відповідають номерам експертів, а номери стовпців – номерам 

ранжированих факторів, тобто j-й рядок є висновки j-го експерта,  j-й стовпець – висновки 

всіх експертів з приводу і-го фактору (хі).  

При призначенні рангів експертами потрібно дотримуватися наступних умов: 

– сума рангів, призначених всім факторам кожним експертом, повинна бути однакова. 

Це означає, що сума елементів будь-якого рядка матриці дорівнює 
 

 

1 1

1
  ,   1,

2

nn

ij

i i

n n
k i j N

 


    ; 

 

– якщо експерт деякі q фактори вважає еквівалентними або однаковими за важливістю, 

то він присвоює їм один ранг. Цей ранг дорівнює середньому з q цілих рангів, таких, які 

вийшли б за умови, що експерту вдалося їх проранжирувати. Наприклад, еквівалентність 

чотирьох факторів (q=4): х1, х2, х5, х6, що стоять на п'ятому місці в ранжированому ряду, 

призводить до рівності їх рангів: 
 

k1=k2=k5=k6=(5+6+7+8)/4=6,5. 
 

Як видно, у цьому випадку ранги можуть бути дробовими числами. 

Тепер, для остаточного визначення шуканих рангів слід обчислити середні ранги 

кожного фактора:     𝑘�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑘𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1 .  

Ці ранги і дозволяють проранжирувати фактори. На першому місці ставиться фактор, що 

має мінімальний середній ранг 𝑘�̅� = min𝑖=1,…𝑛{𝑘�̅�}, тобто фактор хі;  на другому – фактор, що 

має мінімальний з решти середній ранг і т. д. Отримані ранги дозволяють побудувати 

ранжирований ряд факторів, що і буде відповідати усередненому висновку  N експертів. 

Очевидно, що не будь-який результат експертного опитування слід вважати задовільним. 

Дійсно, якщо висновки експертів сильно розходяться (наприклад, одна половина експертів 

фактору хі присвоїли перший ранг, а інша — останній), то таке ранжирування не може бути 

покладено в основу рішення про вибір істотних факторів. Тому для оцінки результатів 

експертного опитування вводиться критерій, що характеризує узгодженість експертів. Чим 

вища ця узгодженість, тим з більшою вірогідністю можна довірити результатам експертного 

опитування, і навпаки.  

Узгодженість експертів зручно визначати як ступінь «розсіювання» середніх рангів 

𝑘�̅�(l=1, .... п). Дійсно, якщо висновки експертів повністю збігаються, то середні ранги є цілі 

числа, але не дорівнюють одному й тому ж числу. Якщо ж висновки експертів повністю 

розходяться, то середні ранги приблизно дорівнюють п/2. Ступінь «розсіювання», як відомо, 

зручно визначати з допомогою дисперсії. Дисперсія середніх рангів за визначенням дорівнює 

𝐷(𝑘)̅̅ ̅ =
1

𝑛
∑(𝑘�̅� − 𝑀(�̅�))

𝑛

𝑖=1

 

де 𝑀(𝑘)̅̅ ̅ =
1

𝑛
∑ 𝑘𝑖 =  

𝑛+1

2

𝑛
𝑖=1  – математичне очікування середнього рангу.  

Визначимо максимальну дисперсію (вона буває при повністю співпадаючих висновках 

експертів)  𝐷𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑛
∑ (𝑖 −

𝑛+1

2
)2 =

𝑛2−1

12

𝑛
𝑖=1  . 
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Критерій узгодженості експертів зручно представити у вигляді відношення 
 

𝑊 =
𝐷�̅�

𝐷𝑚𝑎𝑥
=

12

𝑛(𝑛2−1)
∑ (𝑘�̅� −

𝑛+1

2
)2𝑛

𝑖=1 . 
 

Як видно, 0≤ W≤1. При W=0 висновки експертів повністю розходяться, а при W=1 вони 

висловлюються одноголосно. Таким чином, критерій узгодженості W характеризує ступінь 

узгодженості експертів. Чим ближче W до одиниці, тобто чим більш одностайні висновки 

експертів, тим більш достовірним можна вважати результат ранжирування.  

При цьому умова, що експерти повинні висловлювати свої висновки незалежно один від 

одного, тобто до ранжирування вони не повинні знати висновки інших експертів. У іншому 

випадку можлива поява залежних висновків, що підвищує критерій узгодженості W , але не 

покращує результатів експертного опитування.  

Для того щоб отримати уявлення з приводу конкретного значення критерію 

узгодженості, який ніколи не буває рівним ні нулю, ні одиниці, користуються наступним 

простим методом. Припустимо, що т з N експертів абсолютно компетентні, а решта N–т 

приймають рішення чисто випадково. Тоді дисперсія середніх рангів буде створена сумою 
 

𝐷(�̅�) =
1

𝑛
[𝑚𝐷𝑚𝑎𝑥 + (𝑁 − 𝑚)0] =

𝑚

𝑁
𝐷𝑚𝑎𝑥 . 

 

Розділивши результат на Dmax отримаємо критерій узгодженості W=m/N. Відсутність 

узгодженості експертів може свідчити, з одного боку, про некомпетентність експертів, 

пов'язаної з новизною або слабкою вивченістю об'єкта дослідження, з іншого – про 

складність об'єкта, що ускладнює винесення рішення про ранги факторів.  

Експерту простіше зіставити важливість деяких факторів попарно, тобто вказати, ранг 

якого з двох факторів буде вищий. Саме в таких ситуаціях звертаються до методу парних 

порівнянь. Експерту пропонується проранжирувати фактори попарно, тобто кожній парі 

факторів хі, хl поставити у відповідність число 
 

𝑞𝑖𝑙= {

1, якщо 𝑥𝑖 > 𝑥𝑙

0, якщо 𝑥𝑖~𝑥𝑙

−1, якщо 𝑥𝑖 < 𝑥𝑙 .

 

 

Вираз хі>хl ; означає, що і-й фактор кращий при ранжируванні, ніж l-й. Знак ~ є знаком 

еквівалентності факторів з точки зору ранжирування (або відмови від ранжирування). Числа 

qil мають очевидну властивість qil =─ qil. 

Таким чином, кожен j-й експерт свій результат представляє у вигляді матриці  
 

Q
j
=||q

j
il ||, i, l=1,...,n; j=1,...,N, 

 

де верхній індекс вказує номер експерта (рис. 2). Усереднимо результати експертів. Для 

цього достатньо побудувати усереднену матрицю розмірністю п×п 
 

�̅� = ‖�̅�𝑖𝑙‖|, 
 

де �̅�𝑖𝑙 =
1

𝑁
∑ 𝑞𝑖𝑙

𝑗𝑁
𝑗=1  – середня перевага i-го фактора l-му.  

Це і є результати даної групи експертів.  

Визначимо узгодженість цих експертів. В якості критерію узгодженості аналогічно 

попередньому природно вибрати дисперсію величин δ. В зв’язку з тим, що їх середнє 

значення дорівнює нулю, отримуємо    𝐷(�̅�) =
1

𝑛(𝑛−1)
∑ (𝑞𝑖𝑙̅̅ ̅)2𝑛

𝑖,𝑙=1  , де підсумок проводиться 

по всій матриці �̅�.  

Максимальне значення дисперсії Dmax=1 буде мати місце при повній узгодженості 

експертів. Тоді, вводячи критерій узгодженості як відношення дисперсії середніх переваг до 

максимальної дисперсії, отримуємо     𝑊 =
1

𝑛(𝑛−1)
∑ (𝑞𝑖𝑙̅̅ ̅)2𝑛

𝑖,𝑙=1  . 

І в цьому випадку 0≤W≤1 де, очевидно, при W=1 результати експертів повністю 

узгоджені, а при W=0 вони суперечать один одному. Однак і при повній узгодженості 
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експерти можуть суперечити один одному (приклад такої матриці наведено на рис. 3, де 

протиріччя має вигляд х1> х2> х3> х1 тобто виявилося, що вигляд х1>х3 і х3>х1 одночасно).  

Виявлення таких протиріч  необхідно не тільки в усередненій матриці, але і в висновку 

кожного експерта. Це висновок на основі наступного досить очевидного правила – правила 

транзитивності:  

1 2 2 3 1 3

1 2 2 3 1 3

для переваг :                   якщо  і ,   то  ;

для еквівалентності:    якщо ~ і ~ , то ~ .

х х х х х х

х х х х х х

  



   (8) 

 

 

 𝑥𝑖 … xn    𝑥1 𝑥2 𝑥3 

𝑥1 0 … 𝑞1𝑛
𝑗

 𝑥1 0 1 -1 

⋮ ⋮  ⋮ 𝑥2 -1 0 1 

𝑥𝑛 𝑞𝑛1
𝑗

 … 0 𝑥3 1 -1 0 

Рис. 2. Таблиця переваг при методі парних 

порівнянь 

Рис. 3. Приклад суперечливої матриці 

 

 

Матриці, що представляють висновки кожного експерта, повинні відповідати 

зазначеному правилу транзитивності. При виявленні суперечності вони повертаються 

відповідному експерту для виправлення помічених протиріч.  

Для визначення рангів, що цікавлять нас, слід мати правило обчислення рангів по 

матриці Q. Таких правил може бути багато [8, 9]. Розглянемо деякі з них. 

Правило 1. Як легко помітити, величина �̅�𝑖𝑙 виражає ступінь переваги i-го фактора l-му. 

Визначимо середню перевагу кожного фактора всім іншим: 
 

�̅�𝑖𝑙 =
1

𝑛
∑ 𝑞𝑖𝑙

𝑛
𝑙=1 ,     𝑖 = 1, … 𝑛 . 

 

Природно вважати, що перший ранг має фактор, середня перевага якого максимальна. 

Так, при   𝑞𝜐̅̅ ̅ = max𝑖=1…𝑛{𝑞�̅�}   перший ранг має фактор 𝑥𝜐, тобто 𝑘𝜐 = 1. Аналогічно 

утворюються ранги інших факторів. Це правило, однак, надмірно усереднює переваги. Так, 

фактор, що має ряд явних (великих) переваг, які легко виявляють експерти, отримає перший 

ранг тільки тому, що його другорядність по відношенню до інших факторів була, не настільки 

яскраво виражена. Саме в цьому випадку часто доводиться звертатися до іншого правила. 

Правило 2. Це правило спирається на ідею посилення контрасту. З цією метою вводиться 

поріг δ. Якщо перевага вища цього порогу, то вона має явний характер, а якщо нижча, то 

вона сумнівна, тобто фактори швидше рівноцінні. Виходить наступне перетворення матриці 

середніх переваг �̅� в контрастну матрицю, елементами якої є 
 

𝜑𝑖𝑙 = 𝜑(𝑞𝑖𝑙), 𝑖 ≠ 𝑙 = 1, … . 𝑛 , 
 

 

де   𝜑(𝑞)= {

−1, якщо 𝑞 ≤ −𝛿
0, якщо |𝑞| < 𝛿
1, якщо 𝑞 ≥ 𝛿 .

 

 

Як видно, це перетворення цілком і повністю визначається порогом δ (0< δ <1). При δ =1 

контрастна матриця стає нульовою і всі фактори еквівалентні. При δ=0 вона повністю 

заповнюється одиницями, але при цьому неминуча поява протиріч, тобто порушень 

транзитивності переваг (8). Тому при виборі порогу δ слід пам'ятати, що його збільшення 

призводить до відмови від ранжирування, а зменшення - до збільшення числа явних переваг і 

небезпеки появи протиріч. Щодо визначення оптимального порогу: є вибір величини δ на 

“порозі протиріч”, тобто такого значення 𝛿∗, невелике зменшення якого призводить до 

суперечностей. 
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Висновки 

Дослідження методів рангової обробки інформації на вхідних каналах 

телекомунікаційних систем є однією з актуальних задач. Ранжирування може виступати як 

етап аналізу даних, так і метод виміру. Проведено структурний синтез моделі складного 

об'єкта управління на стадії визначення входів і виходів за допомогою рангових методів: 

безпосереднього ранжирування і парних порівнянь. Ранги за своєю суттю є дискретними 

величинами, що приймають до того ж цілочисельні значення. Тому для їх обчислення 

вимагаються найпростіші операції типу порівняння і підсумовування. 
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УДК 621.314: 621.391 

Оникиенко Ю. А., к.т.н. 
 

ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯЦИИ С РАСШИРЕННЫМ СПЕКТРОМ НА УРОВЕНЬ  

ПОМЕХ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ УСИЛИТЕЛЯМИ КЛАССА D 
 

Onikiyenko Yu.O. Effect of the spread spectrum modulation on the interference level generated 

by class D amplifiers. Spread spectrum modulation (SSM) is used in switch mode power converters 

(particularly class D amplifiers) for suppressing of generated electromagnetic interferences. SSM is 

effective in a wide frequency band and may be relatively easily implemented. SSM in class D amplifiers 

reduces the electromagnetic interference both in the power supply circuit and in the output circuit. 

Features of the periodic and random spread spectrum modulation are analyzed. The SSM with periodic 

modulating signal are used for suppressing  in local frequency regions. Modulating signal may be 

sinusoidal, triangular, sawtooth, etc. The SSM with random modulating signal provides suppression in 

wide frequency band.   The effectiveness of different types of modulation and methods of their 

implementation are discussed in this article. Quantitative estimations of the spread spectrum modulation 

efficiency in  various embodiments and conditions of use are proposed.  

Keywords: class D amplifiers, electromagnetic compatibility, electromagnetic interferences, spread 

spectrum modulation 
 

Оникієнко Ю.О. Вплив модуляції з розширеним спектром на рівень завад, згенерованих 

підсилювачами класу D. Розглянуто модуляцію з розширеним спектром для зменшення 

електромагнітних завад від підсилювачів класу D. Виконано аналіз особливостей застосування 

періодичної і неперіодичної модуляції з розширеним спектром. Оцінено ефективність різних видів 

модуляції і способи їх реалізації. Надано рекомендації щодо використання модуляції з 

розширеним спектром для зниження рівня або перерозподілу спектру згенерованих завад. 

Ключові слова: підсилювачі класу D, електромагнітна сумісність, електромагнітні звади, 

модуляція з розширеним спектром 
 

Оникиенко Ю.А. Влияние модуляции с расширенным спектром на уровень помех, 

генерируемых усилителями класса D. Рассмотрена модуляции с расширенным спектром для 

подавления электромагнитных помех от усилителей класса  D. Выполнен анализ особенностей 

применение периодической и непериодической модуляции с расширенным спектром. Оценена 

эффективность различных видов модуляции и способы их реализации. Предложены рекомендации 

по использованию модуляции с расширенным спектром для снижения уровня или 

перераспределения спектра генерируемых помех. 

Ключевые слова: усилители класса D, электромагнитная совместимость, электромагнитные 

помехи, модуляция с расширенным спектром 
 

1. Введение. В последние годы необходимость повышения энергоэффективности 

усилителей мощности звуковых частот способствовала широкому применению усилителей 

класса D. Наряду с несомненным достоинством усилителей мощности класса D как 

преобразователей ключевого типа:   существенным снижением потерь и соответственно 

увеличением к.п.д., им присущ и недостаток – электромагнитные помехи, которые 

распространяются по проводам и в виде излучения.  Для снижения электромагнитных помех 

(ЭМП), создаваемых усилителями класса D применяют следующие меры: использование 

помехоподавляющих фильтров, экранирование проводов громкоговорителя, установка 

помехоподавляющих цепей параллельно силовым элементам, применение специальных 

схемных решений и т.п. [1]. 

Одним из наиболее эффективных способов снижения уровня ЭМП является 

использование модуляции с расширенным спектром (МРС, Spread Spectrum Modulation). 

МРС позволяет исключительно изменением режима работы выходного каскада, не прибегая 

к использованию дополнительных помехоподавляющих элементов и не изменяя 

конструкции и компоновки устройства, снизить уровень ЭМП. Причем в результате 

снижается как уровень кондуктивных помех, так и уровень помех в результате эмиссии. В 

случае использования  МРС частота переключения усилителя класса D изменяется 

определенным образом в некотором диапазоне относительно центральной частоты. В 

результате обще количество спектральной энергии не уменьшается, но распределяется в 

более широком диапазоне, тем самым уменьшая максимальные значения спектральных 
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составляющих. МРС наиболее широко распространена в портативных усилителях класса D, 

где  использование выходного помехоподавляющего фильтра затруднительно. 

На рис. 1 представлено сравнение  спектров немодулированного и частотно-

модулированного (ЧМ) сигнала в окрестностях частоты переключения, поясняющее 

механизм снижения помех. 

 
 

Рис. 1. Механизм снижения амплитуды спектральных составляющих при частотной модуляции 

 

Существующие виды МРС можно разделить на два типа: с модулирующим сигналом в 

виде периодической функции  и с модулирующим сигналом в виде непериодической 

функции. В зависимости от типа непериодической функции МРС бывает случайная, 

псевдослучайная, хаотическая и т.п.  

Цель данной статьи – оценить эффективность МРС как средства подавления помех и 

предложить рекомендации для применения МРС при разработке  усилителей мощности 

класса D. Для этого необходимо рассмотреть основные виды МРС, проанализировать 

варианты их реализации и сравнить количественные показатели снижения  

электромагнитных помех для каждого из вариантов.  

 

2. Особенности МРС с периодическим модулирующим сигналом. Выражение для 

спектра частотно-импульсной модуляции (ЧИМ)  с косинусоидальным модулирующим 

сигналом может быть получено следующим образом [2]. Функцию для широтно-импульсной 

модуляции  (ШИМ) последовательности прямоугольных импульсов  G t   можно выразить 

через ряд Фурье    n

n

n

G t C e


  

  ,   где nC  и n  являются амплитудой и фазой n-ной 

гармоники соответственно.  

Зависимость nC   от частоты f  может быть вычислена следующим образом: 
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    , 

где A  –амплитуда импульса;   DT   – коэффициент заполнения;  sT   – период следования 

импульсов переключения. 

При частотной модуляции  ШИМ функция   G t  модулируется периодической 

функцией амплитудой  sf  и частотой mf .  На практике sf  представляет максимальную 

девиацию частоты переключения sf . Мгновенная частота inst,nf  n-ой гармоники равна 

производной по времени фазы n : 

 inst,
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Отсюда можно получить выражение для фазы 

   
0

2 cos 2 2 sin 2 ,

t

n s s m s mn f f f d nf t n f t               

где    является индексом модуляции и имеет вид   
s

m

f

f



   

Выражение для частотно-модулированного сигнала прямоугольной формы имеет вид: 

           2 22
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   , 

где 
0J  – Функция Бесселя 0-го порядка;       

kJ  – Функция Бесселя k-го порядка. 

Спектр ЧИМ сигнала описывается выражением: 
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Спектральная плотность энергии ЧИМ сигнала имеет вид: 
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Анализ выражения (1) показывает, что спектр ЧИМ сигнала содержит бесконечное число 

гармоник и зависит от    и  mf  . Изменяя эти параметры можно перераспределять энергию 

спектра в требуемом диапазоне частот. Таким образом, достоинством периодической МРС 

является возможность в определенных пределах изменять амплитуду гармоник на некоторых 

участках частотного диапазона. 

Работа [3], была одной из первых, в которой рассмотрена возможность снижения уровня 

помех, генерируемых преобразователем напряжения, с помощью МРС, в частности, 

синусоидальной. Авторы показали эффективность применения МРС  и добились снижения 

уровня ЭМП на 10-16 дБ при частоте переключения 90 кГц и девиации 10 кГц. 

Кроме синусоидальной (косинусоидальной) функции для МРС используются  также  

треугольная, экспоненциальная, пилообразная и т.п. В работе [4] выполнено сравнение 

эффективности МРС с различными функциями или профилями модуляции.  

На рис. 2 представлены синусоидальный, треугольный и экспоненциальный профили 

модуляции, для которых выполнялось сравнение.  
 

 
Рис. 2. Профили модуляции, используемые для сравнения эффективности МРС 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №1(41) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 98 

В результате максимальное подавление до 10 дБ уровней ЭМП получено с треугольным 

профилем и высоких частотах переключения.  Экспоненциальный профиль обеспечивает 

наибольшую эффективность при подавлении помех на  заданной частоте. Таким образом, 

выбор наиболее удобного профиля зависит от цели. 

Вызывает интерес усилитель  класса D с двойной пилообразной МРС [5]. 

Преимуществом такой МРС является простота реализации. Кроме того, авторы утверждают, 

что предложенная МРС снижает уровень кондуктивных ЭМП на 14-16 дБ, обеспечивает 

коэффициент нелинейных искажений (КНИ) усилителя порядка 0,05% - 0,2% и к.п.д.  

около 90%.    Рис. 3 поясняет формирование  двойной пилообразной МРС.  

 
Рис. 3. Модуляция последовательности пилообразных импульсов  

пилообразным напряжением 

 

Одной из разновидностей периодических МРС является линейная частотная модуляция 

(ЛЧМ) ШИМ сигнала [6]. Такая ЛЧМ обеспечивает снижение ЭМП приблизительно на 16 дБ 

и при равных условиях обеспечивает преимущество над случайной МРС. 

 

3. Особенности МРС со случайным модулирующим сигналом и сравнение ее с МРС 

с периодическим модулирующим сигналом.  Математическое описание МРС со 

случайным модулирующим сигналом выполнено в работах [7, 8]. Спектральная плотность 

случайной МРС имеет вид: 
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, 

где    E  – математическое ожидание всего ансамбля;  

  
 *G f  –комплексно сопряженная величина по отношению к спектру  G f ;  

  kT  – мгновенный период переключения.  

Случайную и псевдослучайную МРС широко используют для снижения уровня 

генерируемых ЭМП. В работе [9] выполнен теоретический анализ влияния коэффициента 

заполнения на распределение спектральных составляющих при случайной МРС.  

В [10] приведено описание задающего генератора со случайной МРС для усилителя 

класса D, позволяющего снизить уровень помех на 12 дБ. Рассмотрено влияние случайной 

МРС на уровень нелинейных искажений. Подчеркнуто, что МРС незначительно увеличивает 

КНИ. На рис. 4 приведены спектры выходного напряжения генератора со случайной 

модуляцией и без нее, полученные в результате компьютерного моделирования. Вариант  

псевдослучайной МРС, отличающийся цепями формирования частотно модулированного 

сигнала, предложен  в [11]. Эффективность подавления помех порядка 5-16 дБ в зависимости 

от частоты. 
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МРС благодаря простоте реализации и эффективности находит широкое применении  

в интегральных усилителях класса D. Псевдослучайная МРС реализована фирмой Maxim  

в линейке усилителей  класса D в интегральном исполнении [12].  

 
Рис. 4. Влияние случайной модуляции на спектр выходного  

напряжения задающего генератора 

 

Сравнительные кривые напряжений помех усилителей фирмы Maxim с МРС и без нее 

приведены на рис. 5,а) и рис. 5,б). В работе [13] выполнено экспериментальное сравнение 

эффективности подавления кондуктивных ЭМП для периодической и случайной МРС. 

Указано, что случайная МРС обеспечивает лучшее подавление помех на высоких частотах  и 

более равномерное распределение спектра.   

 

           
 а)                                                                        б) 

Рис. 5. Напряжение помех на выходе усилителя класса D фирмы Maxim: 

 а) без МРС,  б) с МРС  

 

Широкое распространение в усилителях класса D получила сигма-дельта модуляция. 

Механизм снижения кондуктивных помех данным  методом  подобен механизму случайной 

МРС. В работе [14] рассмотрены различные варианты реализации такого вида модуляции. 

Главным достоинством сигма-дельта модуляции является простота реализации. Для 

реализации сигма-дельта модуляции первого порядка необходимы интегратор и компаратор. 

Однако  такой модулятор не обеспечивает достаточного сглаживания выбросов частотной 

характеристики. Поэтому для улучшения помехоподавляющих свойств сигма-дельта 

модуляции во входной сигнал модулятора добавляют некоторую составляющую 

псевдослучайного напряжения или используют модулятор 2-го порядка. Сигма-дельта 

модуляции 2-го рода обеспечивает подавление ЭМП порядка 5-10 дБ. Однако при сигма-

дельта модуляции используется ШИМ второго рода, что вызывает искажения сигнала и 

требует повышения рабочей частоты  усилителя класса D до 1МГц и выше.  
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В заключение обзора модуляционных способов снижения уровня ЭМП следует 

упомянуть еще об одном виде МРС – хаотической модуляции. Теоретические и 

экспериментальные исследования влияния такой МРС на уровень ЭМП достаточно хорошо 

описаны в литературе, например в [15]. В силу особенностей реализации хаотическая МРС 

используется в основном в однотактных преобразователях напряжения.  

В табл. 1 обобщены характеристики различных видов МРС. 

 

Табл. 1.  Виды модуляции с распределенным спектром 

 Периодическая Непериодическая 

Синусо-

идальная 

Пилооб-

разная 

Экспонен

циальная 

Случайна, 

псевдо-

случайная 

Хаотическая 
Сигма-

дельта 

Ослаб-

ление 
до 10 дБ до 16 дБ до 10 дБ до 16 дБ до 16-18 дБ До 10 дБ 

Досто-

инства 

Обеспечивает снижение ЭМП в 

заданном диапазоне частот 

Равномер-

ность 

снижения 

ЭМП 

Достоинства 

случайной и 

периодичес-

кой 

Простота 

реализации 

Недос-

татки 

Неравномерность снижения ЭМП 

в частотном диапазоне 

Возможно 

появления 

низкочас-

тотных 

гармоник 

Не использу-

ется в УЗЧ 

класса D 

Рабочая 

частота не 

ниже 1 

МГц 

 

4. Выводы. Модуляция с расширенным спектром является эффективным средством 

снижения ЭМП, генерируемых усилителями звуковых частот класса D. МРС обеспечивает 

подавления как кондуктивных помех, так и помех излучения в широком диапазоне частот. 

Введение МРС не требует применения отдельных помехоподавляющих элементов и 

изменения силовой части усилителя класса D.  

Эффективность подавления помех как периодической так и непериодической модуляция 

с расширенным спектром приблизительно одинакова и составляет 10-16 дБ. При этом МРС 

обеспечивает подавление помех на высоких частотах (более 10 МГц), где эффективность 

помехоподавляющих фильтров падает. 

Применение в усилителях звуковых частот класса D периодической МРС позволяет 

обеспечить максимальное снижение ЭМП в заданных локальных участках частотного 

диапазона. Модуляция пилообразным или треугольным напряжением является одной из 

самых простых в практической реализации. 

МРС случайного и псевдослучайного типа обеспечивает более равномерное подавление 

ЭМП во всем диапазоне частот. Поэтому в усилителях звуковых частот класса D в основном 

используют указанный вид модуляции. 
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Зенив И.О., ст. преподаватель;  

Крылов В.М., ст. преподаватель 

 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГЕТЕРОДИН НА ДИОДЕ ГАННА 

ВОСЬМИМИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА  

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСОКОДОБРОТНЫМ РЕЗОНАТОРОМ 

 
Zeniv I.O., Krylov V.M. Small heterodyne of 8-millimetr range using the Gunn diode 

stabilized by high-Q resonator. We designed the system generator based on Gunn diodes stabilized in 

frequency by surround resonator. Gunn’s diode is included in the coaxial line connected with a cylindrical 

resonator. The availability of coaxial load in the diode supply chain improves the stability of the generator 

at various external influences and simplifies it. The output power is regulated by the connection of 

resonator and waveguide. The frequency restructuring is provided by the moving the piston that operates 

on the fluctuation H011. The generator configuration is performed by moving the diode and anti-parasitic 

load in a coaxial waveguide. 

The characteristics of the generator were studied. Using graphic and analytical method we specified 

the conditions of the generation stability and the options: stabilizing factor and efficiency scheme. The 

performance requirements for applied diodes are defined. Dependence parameters of the resonator 

coefficient due to the output load is shown. The generator options allow you to use it as a local oscillator 

for high frequency receivers. 

Keywords: diode, generator Gunn, resonator, stabilizing factor, efficiency 

  

Зенів І.О., Крилов В.М., Малогабаритний гетеродин на діоді Ганна восьмиміліметрового 

діапазону стабілізований високодобротним резонатором. Розроблено схему генератора на діоді 

Ганна, стабілізованого за частотою прохідним об’ємним резонатором. Досліджено характеристики 

генератора. За допомогою графоаналітичного методу визначені умови стійкості генерації і 

параметри: коефіцієнт стабілізації і ККД схеми. Визначено вимоги до характеристик 

застосовуваних діодів. Показані залежності параметрів від коефіцієнта зв’язку резонатора з 

вихідним навантаженням. Параметри генератора дозволяють використовувати його в якості 

гетеродина для приймачів НВЧ. 

Ключові слова: діод, генератор Ганна, резонатор, коефіцієнт стабілізації, ККД 

 

Зенив И.О., Крылов В.М., Малогабаритный гетеродин на диоде Ганна 

восьмимиллиметрового диапазона стабилизированный высокодобротным резонатором. 

Разработана схема генератора на диоде Ганна, стабилизированного по частоте проходным 

объемным резонатором. Исследованы характеристики генератора. С помощью 

графоаналитического метода определены условия устойчивости генерации и параметры: 

коэффициент стабилизации и КПД схемы. Определены требования к характеристикам 

применяемых диодов. Показаны зависимости параметров от коэффициента связи резонатора с 

выходной нагрузкой. Параметры генератора позволяют использовать его в качестве гетеродина 

для приемников СВЧ. 

Ключевые слова: диод, генератор Ганна, резонатор, коэффициент стабилизации, КПД 

 

Вступление 

Актуальным в настоящее время является построение высокочувствительных приемных 

устройств в диапазоне СВЧ. Для этого необходимым является применение малогабаритного 

гетеродина, стабилизированного по частоте с малым уровнем частотных шумов. 

Рассматриваемый генератор выполняет функцию такого гетеродина. 

В результате анализа полосно-отражательной схемы генератора с проходным 

резонатором получены качественные характеристики генератора при определённых 

параметрах диода Ганна. 

Способом параметрической стабилизации частоты генераторов СВЧ является 

подключение дополнительного резонатора, обладающего повышенной добротностью и 

устойчивостью параметров к влиянию дестабилизирующих факторов. При рассмотрении 

характеристик гетеродина пользуемся методом, предложенным в [1]. 
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Работу генератора представляем как взаимодействие активного элемента и его нагрузки 

в виде колебательной системы. 

Включение в колебательную систему резонатора приводит к увеличению потерь энергии 

и к снижению КПД. КПД определяется отношением выходной мощности 

стабилизированного генератора к выходной мощности генератора в волноводном 

включении. 

 

1. Конструкция гетеродина 

В отличие от других схем, где диод включен в волноводное сечение, в данном случае его 

включение выполнено в коаксиальную линию. Стабилизирующий резонатор включён между 

диодом и согласованной нагрузкой. Центральный проводник коаксиальной линии является 

токоведущим элементом для питания диода. Конструкция гетеродина представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Конструкция гетеродина:  1 - коаксиальная камера с диодом и поглотителем; 2 

– цилиндрический резонатор на типе колебаний Н011; 3 – выходное отверстие; 4 – выходной 

фланец 7.23.4 с винтом, регулирующим выходную мощность 

 

Выходная мощность излучается в волновод через отверстие связи в резонаторе. Форма 

отверстия прямоугольная. Резонатор цилиндрический - на типе колебаний Н011. Образующая 

его параллельна оси коаксиальной камеры. Связь резонатора с коаксиальной линией выбрана 

максимальной, такой что «мнимая» образующая резонатора совпадает с центром проводника 

коаксиальной линии. Длина коаксиальной линии 25 мм. Настройка системы производится 

перемещением патрона вдоль камеры, в который впаян корпусированный диод. Ее 

внутренний диаметр 4 мм. Настройка системы производится перемещением патрона с 

диодом – выбирается электрическая длина между диодом и центром отверстия связи 

резонатора с камерой. Компенсация реактивной проводимости диода производится 

перемещением согласованной нагрузки – поглотителем. Конусная часть поглотителя 

обращена в сторону диода. 

 

2. Эквивалентная схема (генератора) и ее фиксирующая способность 

Характерной особенностью этой схемы является наличие двух связей резонатора: – с 

выходным волноводом (коэффициент β1); – с диодной камерой (коэффициент β2). Связь с 

диодной камерой определяет нагруженную добротность резонатора Qн. Эквивалентная схема 

генератора представлена на рис. 2., а упрощенная эквивалентная схема генератора 

представлена  на рис. 3. 

В данном случае собственная добротность резонатора Q0 = ρ/r, где r – сопротивление 

потери, а /L C  . Обычно при настройке с помощью l2 компенсируют реактивную 

проводимость диода, поэтому правую часть схемы можно считать равной 1 (рис. 2.), что дает 

нам упрощенную эквивалентную схему (рис. 3.). 

1

2

3

4
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Исследование работы схемы удобно производить с помощью диаграммы Вольперта-

Смитта в варианте проводимости. При графическом обозначении на диаграмме 

характеристик активного элемента и подводимой к нему нагрузки, определяют точку их 

пересечения. В этой точке определяется режим генератора, то есть устойчивая ли генерация, 

какой режим активного элемента и какова фиксирующая способность диодной нагрузки. 

 

 

 

 

Рис. 2. Эквивалентная схема генератора: 

D – диод; l1 – линия связи диод-резонатор; l2 

– линия между поглотителем и резонатором; 

L, C, r – параметры резонатора; β1, β2 – 

коэффициенты  связи; g2 – проводимость 

антипаразитной нагрузки; gн – волноводная 

нагрузка (выходная нагрузка генератора) 

 Рис. 3. Упрощенная эквивалентная 

схема генератора: D – диод; 

g0 - активная проводимость резонатора, 

учитывающая проводимость нагрузки 

генератора на резонансной частоте; 

g2 - проводимость антипаразитной 

нагрузки 

 

 

В окрестности резонансной частоты характеристика резонатора изображается 

окружностью, проходящей через точку 1 0

0

1при
 



 
 

 
, диаметр которой определяется 

проводимостью g0, то есть величиной связи с резонатором, а положение центра - 

расстоянием l1 до активного элемента. При увеличении l1/Λ, где Λ – длина волны в линии, 

центр окружности резонатора перемещается по часовой стрелке вокруг точки 1Y  , через 

которую окружность проходит (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Характеристика схемы гетеродина 

 

Учитывая то, что возбуждение резонатора происходит, в данном случае, продольными 

токами в центральном стержне, то резонатор можно представить параллельным контуром, 

включенным через  l1 = Λ/4. На рис. 4 показаны настройки: петля 1-  представляет резонатор, 

включенный через  l1 = Λ/2; петля 2 - 
1 0,375l  , петля 3 - /4. Линиями I, II – представлены 

характеристики активного элемента, которые рассмотрены ниже. Точками показаны 

устойчивые режимы генерации, крестом – неустойчивые. 

l1 l2
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C
r

gн

b1

b2

g2D

l1

g2

g0

D

G

2

0
 1

3

II

I



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №1(41) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

На резонансе, при компенсации реактивности диода, вносимые проводимости, 

приведенные на диод (рис.3), определяются как 0 2

0 2

g g
g

g g



. 

В случае если 
2 1g  , то основные характеристики схемы на резонансной частоте 

стабилизирующего контура описываются формулами: 
2

0 0
11 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0

(1 )sin 2

cos (1 ) 2 (1 )cos

g g
Y j

g g g g



 


 

     

,    (1) 

0 0
11 2 2 2 2 2 2

0 0 0cos (1 cos ) ( 1)cos

g g
G

g g g  
 

   
,    (2) 

2

0
11 2 2 2

0 0

(1 )sin 2

2 (1 )cos

g
B

g g








   

.     (3) 

Учитывая, что 11Y
S







, получаем: 

2 2

0 0 0 00

2 2

0 0
0 0 0

(1 )sin 2 (1 2 )cos cos 2

(1 2 )cos (1 ) (1 2 )sin 2
2

g g j g gg
S

jg g g g g

  

 

     
    

. (4) 

 

0

0

1

1 2
Г

g



, отсюда 0

0

0

1

2

Г
g

Г


 , где Г0  - коэффициент отражения от стабилизирующей 

системы генератора. 
Диодный генераторный элемент может быть представлен параллельным соединением  

отрицательной активной проводимостью Gd и реактивной проводимостью Bd. 

 

3. Активный элемент и его параметры 

Активный элемент – корпусированный диод Ганна. Конструкция активного элемента и 

включения диода в линию приведены на рисунке 5, а эквивалентная схема диода 

представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

Рис. 5. Конструкция активного 

элемента, включенного в линию 
 Рис. 6. Эквивалентная схема диода 

 

Здесь Gd - активная соответствующая проводимости диодного кристалла (Gd < 0), C1 – 

его эквивалентная ёмкость, L1 – индуктивность проволоки, С2, L2  - параметры эквивалентной 

схемы керамической втулки (с учётом индуктивной проточки стержня, выполненной в 

случае необходимости). Приводимая проводимость к зажимам 1 - 1 схемы активного 

элемента Y11 = G1 + j B1 определяется следующими выражениями: 

1 1 1 2

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
1

1 1 1 1 1 1

1

(1 ) 1 ( ) 1

d

d

G G
C L L L C L

G
C L L L C L
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где, ν – отношение текущей координаты к собственной частоте  контура диода, как 

кристалла. 
2

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2
1

1 1 1 1 1

1 1 2 2

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
1

1 1 1 1 1 1

1 (1 ) (1 ) 1 ( )

(1 ) 1 ( ) 1

d

d

C C L L C
G

C C L L C
B

C L L L C L
G

C L L L C L

     

 

     

    
        

    
    

         
    

,  (6) 

 

1
1

1

L

C
  , 1 1

1

L C


 


  .    (7) 

 

Из эквивалентной схемы и выражений видно, что даже для идеального диода, у которого 

дифференциальная проводимость частотно независима, характеристики, приведенные к 

коаксиальному сечению, имеют явно выраженный резонансный характер и диод может 

генерировать лишь в сравнительно узких частотных интервалах, определяемых параметрами 

эквивалентной схемы. 

Когда проводимость диода мала, схема имеет такие резонансы: последовательный 

резонанс вблизи частоты 
1 1 1L C   - резонанс ветви, 

1 1L C  - параллельный резонанс 

1 21 /пар С С   . Если проводимость диода велика, то есть 1, 1dG   , ёмкость диода С1 

сильно зашунтирована, первый последовательный резонанс пропадает, частота 

параллельного резонанса понижается до величины 
1 2/пар C С  . 

При 1, ~ 1dG   изменение активной соответствующей проводимости диода влечет за 

собой изменения резонансных частот схемы и соответственно ее реактивной резонансной 

проводимости на фиксированной частоте. 

Ориентировочные значения параметров эквивалентной схемы можно определить 

следующим образом: в типовых диодах миллиметрового диапазона волн используется 

арсенид галлия с концентрацией носителей n~210
15

 см
-3

. При этом омическое 

сопротивление и ёмкость кристалла связаны соотношением R0 C1  0,3 пФ  Ом. Учитывая, 

что 1 11/d d dG R G   и динамическое сопротивление диода 
dR  примерно в 2030 раз больше 

омического сопротивления 
dR , можно найти для тех же значений частоты 

1 / 2 18 38     ГГц: 

0
1

1 0

1
, 1,5 0,5d

d d

R
G

R G R



   . 

 

Таким образом, для реальных диодов Gd1  1, характеристики диода будут иметь 

сложный вид, так как при изменении амплитуды СВЧ колебаний изменяется не только 

активная, но и реактивная составляющая проводимости. 

Индуктивность проволочки L1 в реальных диодах имеет величину 0,12 ÷ 0,16 нГн. 

Параметры L2, C2 определяются размерами патрона и проточки в центральном проводнике 

коаксиала. Грубая оценка этих параметров может быть определена экспериментально по 

существующим методикам [2], при условии  L2 = 0, C2  0,1 ÷ 0,2 пФ. 

Численные расчёты характеристик диодов выполнялась по уравнениям для интервала 

значений 10,01 1dG   . Снизу ограничение определялось значением 0,01. 

При расчёте было зафиксирована резонансная частота параллельного контура 
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0 2

2 1
1

2 2

1 1 1

1
d d d

d

C G L G GL Y
C G C

  
 
   

.    (8) 

 

Рассчитывались характеристики 
1 1 1QYW W jBW  , нормированные к волноводному 

сопротивлению коаксиальной линии в зависимости от параметра 1dG  . При расчёте 

варьировались параметры 
2 / dC G , 

2 1/L L , 
1/W  . 

Волновое сопротивление линии 60 / ln /k kW D d   = 83 Ом, где  = 1, Dk = 4, dk = 1. 

На рис. 7 приведены результаты численных расчётов характеристики диода YdW (для 

наиболее типичного сочетания параметров 2 / 1gC C  , 
2 1/ 0,25L L  , 

1/ 2,1W   ). Они 

нормированы к волновому сопротивлению линии и построены на круговой диаграмме 

Вольперта - Смитта (КДВС). На рисунке приведена часть диаграммы. Каждая 

характеристика соответствует фиксированной частоте, которая указана рядом с ней. 

Стрелкой показано направление изменения проводимости диода при увеличении амплитуды  

СВЧ колебаний. Начало характеристики соответствует значению 1 1dG   , а конец 

1 0,01dG   . 

 
Рис. 7. Типовые характеристики диода, нормированные  

к волновому сопротивлению линии 

 

4. КПД стабилизированного генератора 

Выходная мощность стабилизированного генератора Рвых определяется режимом 

нагрузки на диоде Yn1,  Yn2, где Y – условное определение схемы включения нагрузки диода, 

Yn1 – нагрузка для стабилизированного генератора (рис. 8). Выходная мощность этого 

генератора равна: 
2

2

аа

вихст

U g
P  , где ааU  - амплитуда напряжения на диоде, 2 0

2 0

g g
g

g g
 


. 

 

 

 

 

Рис. 8. Упрощенная схема 

стабилизированного генератора 

 Рис. 9. Упрощенная схема 

нестабилизированного генератора 
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Упрощенная схема нестабилизированного генератора на рис. 9 отличается от 

предыдущей схемы  отсутствием резонатора, здесь Yn2 – нагрузка для нестабилизированного 

генератора. 
' 2( )

2

аа n
вихнест

U g
P  , где

1n Пg g g   здесь 
ng  - активная нагрузка генератора, 

1g  - 

подстраиваемая нагрузка, 
Пg  - активная проводимость поршня. 

Проводимости 
1g , 

Пg  - обеспечивают режим на диоде, равный режиму на диоде в 

стабилизированном генераторе ( 
'

ааU  = 
ааU ). 

По определению КПД равно отношению выходных мощностей стабилизированного 

генератора к нестабилизированному генератору: 
2

.

' 2

. ( )

вых ст аа
с

вых нест аа n

gР U

Р U g
     т.е.  2 0

2 0 1( )( )
с

П

g g

g g g g
 

 
.  (9) 

 

Для реального КПД должно выполняться условие: 
2 0 1 2 0( )( )Пg g g g g g   . 

Максимальное значение относительной фиксирующей способности схемы (при / 2 

) имеет вид: 
01/ (1 )S g  . Воспользовавшись выражениями (9) можно вычислить величину 

с S   для рассматриваемой схемы: 

2 0

2 0 1 0

1

( )( ) 1
с

П

g g
S

g g g g g
   

  
    (10) 

 

Если учесть, что 
2g = 1, а g1 близка к согласованной (g1→1) и потери в поршне  

равны нулю (
Пg →0), тогда 0

0 0

1
1

1 1
с

g
S

g g
    

 
. Т.е. при любой связи диодной секции с 

резонатором должно выполняться условие 1с S   , как показано на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Зависимость КПД и относительной  фиксирующей способности 

от степени включения стабилизирующего резонатора 
 

Из общей эквивалентной схемы следует, что 0
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 , где 

0g  - проводимость 

резонатора, pg -  собственная проводимость резонатора, 
нg  - проводимость выходного 

волновода, и они приведены к проводимости диодной секции (коаксиала), а 
1b  - 

коэффициент связи с волноводной нагрузкой, 
2b  - коэффициент связи резонатора с диодной 

секцией. Поэтому 1
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b
 . С учетом этого для КПД и фиксирующей способности 

выражения приобретают вид: 
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Если волновое сопротивление волновода выбрать таким чтобы 1нg  , то предыдущее 

выражение приобретает вид:  
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Из этого вытекает, что КПД зависит больше от связи с волноводной нагрузкой  при 
2b = 

const, а стабилизация улучшается  при увеличении связи с диодной секцией  2 1b b . 

 

Выводы 

1. Включением антипаразитной нагрузки обеспечивается устойчивая работа схемы при 

любых дестабилизирующих воздействиях. 

2. Схема может работать с любыми диодами, в том числе и с теми, у которых активная 

проводимость диода меньше проводимости нагрузки. 

3. Потери мощности функционально связаны с величиной стабилизации и заметно 

возрастают при увеличении последней. 

4. Переход с волноводной диодной камеры на коаксиальную в этой конструкции 

увеличивает надежность перестройки генератора в широком диапазоне частот из-за 

понижения добротности резонансных колебаний в цепи активного элемента. 

5. Улучшение термостабильности достигается применением в качестве материала 

суперинвара 32 НКД или инвара 36 Н для резонатора. 

Одновременно возникает проблема с теплоотводом от диода, но она решается 

применением составного корпуса. 
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УДК 004.73(042.4) 
 

Булаковская А.А., аспирант;    Харлай Л.А., преподаватель  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ И ПОМЕХ В 

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ МНОГОПОЗИЦИОННОГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ 

 
Bulakovs’ka A.O.,  Kharlay L.O. Mathematical models of signals and interference in the 

computerised system for multi-site detecting acoustic noise. The analysis of basic instrumental 

methods for determining leaks in pipelines: acoustic and correlation was developed. It is shown that the 

correlation leak detectors have relatively high operational and technical characteristics of the 

mathematical model of acoustic noise signals arising from the expiry of a liquid or gas through a defect of 

the pipeline, which is under pressure. The principal difference from the existing models is to clarify the 

spatial frequency characteristics of the model useful and interfering signals, in particular the spatial 

coherence intervals, loss factors and noisy data. 

Keywords: computerised system, multi-site detecting acoustic noise, correlation leak detectors, spatial 

coherence intervals, noisy data, Radon Transform  

 

Булаковська А.О., Харлай Л.О. Математичні моделі сигналів і завад в 

комп'ютеризованій системі багатопозиційного виявлення акустичних шумів. Проведено 

аналіз основних інструментальних методів визначення місць витоку в трубопроводах: акустичного 

і кореляційного. Розроблено математичну модель акустичних шумових сигналів, що виникають 

при виділенні рідини або газу з наскрізного дефекту трубопроводу. Принциповою відмінністю від 

існуючих моделей є уточнення просторово-частотних характеристик моделі корисних і 

перешкоджаючих сигналів, зокрема, інтервали просторової когерентності, коефіцієнти втрат і 

зашумлення даних. 

Ключові слова: комп'ютеризована система, багатопозиційне виявлення акустичних шумів, 

кореляційний шукач витоків, інтервал просторової когерентності, зашумлення даних, 

перетворення Радона 

  

Булаковская А.А., Харлай Л.А. Математические модели сигналов и помех в 

компьютеризованной системе многопозиционного обнаружения акустических шумов. 

Проведен анализ основных инструментальных методов определения мест утечки в трубопроводах: 

акустического и корреляционного. Разработана математическая модель акустических шумовых 

сигналов, возникающих при истечении жидкости или газа из сквозного дефекта трубопровода. 

Принципиальным отличием от существующих моделей является уточнение пространственно-

частотных характеристик модели полезных и помеховых сигналов, в частности, интервалы 

пространственной когерентности, коэффициенты потерь и зашумление данных.  

Ключевые слова: компьютеризированная система, многопозиционное обнаружение 

акустических шумов, корреляционный течеискатель, интервал пространственной когерентности, 

зашумление данных, преобразование Радона 

 

Введение 

Определение мест утечек жидкости из трубопроводов под давлением является серьезной 

проблемой, особенно для скрытых трубопроводов 1. В этом случае приходится применять 

методы дистанционного зондирования с комбинированным (линейным и угловым) 

сканированием датчиков акустических шумов. 

Для синтеза системы обнаружения-измерения таких сигналов необходимо применять 

методы теории вероятностей и математической статистики. Поставленная задача 

осложняется наличием помех, шумов разного характера, неоднородностей среды 

распространения сигнала. По существу, это задача обнаружения случайного сигнала на фоне 

случайных помех и шумов. Математическое описание случайных сигналов и помех сводится 

к определению их статистических характеристик и обоснованному выбору вероятностных 

распределений, которыми наиболее адекватно описываются выборки данных на входах 

датчиков.  
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Существует два основных инструментальных метода определения мест утечки в 

трубопроводах: акустический и корреляционный. Корреляционные течеискатели имеют 

достаточно высокие эксплуатационно-технические характеристики:  

 высокую чувствительность, т.е. способность выявлять малые утечки;  

 высокую точность определения местоположения утечек;  

 высокую надежность результатов при определении мест утечек;  

 независимость результатов от глубины прокладки трубопроводов;  

 высокую помехоустойчивость при определении мест утечек;  

 высокую производительность проверки трубопроводов.  

Наибольшую информативность для определения мест утечек имеют функции 

когерентности и взаимной корреляции 2, 3. Эти функции имеют существенные различия 

для случаев отсутствия и наличия утечек: в первом случае они не имеют выраженных 

областей выбросов, а во втором такие выбросы наблюдаются. Функция когерентности 

является, по существу, взаимной спектральной плотностью принимаемых сигналов. С ее 

помощью оценивается ширина спектра сигнала утечки, что позволяет сделать обоснованный 

выбор полосы анализа для оценивания функции  взаимной корреляции. 

В работе 4 рассмотрен алгоритм восстановления изображения по точно известной 

функции    , ,k k k k kG x y G   . Практически проекционные данные всегда искажены 

помехами и шумами.  

Для получения оптимального решения необходимо разработать математическую модель 

входных воздействий, которая адекватно отражает реальную ситуацию. На основе этой 

модели можно разработать метод обнаружения-измерения и построить структурные схемы 

устройств. Данной проблеме и посвящена представленная работа. 

 

Постановка задачи 

Рассматривается линейная система обнаружения, состоящая из M пассивных датчиков 

(приемников), на входы которых поступают полезный сигнал и L  мешающих сигналов (Рис. 

1). Пусть датчики расположены вдоль оси X . В каждом датчике имеется приемная антенна с 

диаграммой направленности (ДН)  ,G   . Обозначим ширину ДН на уровне половинной 

мощности по оси X  через 0,5 , по оси Y  через 
0.5 . Предполагается, что диапазон 

min max   углов прихода сигналов  от источника на любой из датчиков лежит в пределах 

0,5 . Также положим, что координата sx излучающего источника лежит в пределах  1, nx x , 

где , 1,ix i M  – координаты приемников.  

Сигналы от каждого датчика поступают по линиям передачи данных в устройство 

совместной обработки. В датчиках и линиях передачи данных имеются внутренние шумы. 

Степень пространственной когерентности полезных и мешающих сигналов зависит как от 

характеристик источников, так и от геометрических соотношений в системе 2, 3. 

На рис. 1. изображена  схема возможного размещения датчиков системы мониторинга 

трубопроводов, размещенных под землей или под водой. 

Наибольшую информативность для определения мест утечек имеют функции 

когерентности и взаимной корреляции. Эти функции имеют существенные различия для 

случаев отсутствия и наличия утечек: в первом случае они не имеют выраженных областей 

выбросов, а во втором такие выбросы наблюдаются. Функция когерентности является, по 

существу, взаимной спектральной плотностью принимаемых сигналов. С ее помощью 

оценивается ширина спектра сигнала утечки, что позволяет сделать обоснованный выбор 

полосы анализа для оценивания функции  взаимной корреляции. 
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Рис. 1 Схема системы обнаружения источника акустических шумов 

 

Для получения количественных оценок функций когерентности целесообразно 

применять методы теории частичной когерентности 4.  Если излучаемый сигнал  s t  

существует на интервале от T  до T , то его преобразование Фурье  ,S T   удовлетворяет 

уравнению Гельмгольца    2 2, , 0S T k S T     , где 2k     – волновое число,   – длина 

волны. Тогда формальное решение этого уравнения относительно двух точек приема сигнала 

1r  и 2r  имеет вид 

         1 1 2 2, , , , , , , ,i i iS r T k r S P T k r S P T       , 1,2i  ,   (1) 

где 
1P  и 

2P  – значения мощностей сигналов в точках 1r  и 2r . 

Используя уравнение (1), можно вычислить взаимный спектр мощности  1 2, ,I P P  , 

который, по существу, представляет собой функцию взаимной (частичной) когерентности 

принимаемых сигналов для случаев наличия и отсутствия утечек. 

При комбинированном сканировании датчиков задача оценивания спектральных и 

корреляционных характеристик принимаемых шумовых сигналов усложняется: вместо 

дискретного преобразования Фурье необходимо применять дискретное веерное 

преобразование Радона 5. При этом пространственный спектр поля, рассеянного 

источником шума, представляет собой набор пространственных частот, которые 

определяются величинами соответствующих углов , 1,2, ,i i N   (см. рис. 1). 

Для рассматриваемой задачи вполне адекватно отражает реальную ситуацию модель 

аддитивной смеси изображения источника акустического шума и посторонних шумовых 

источников 6: 

     , , ,xk yk xk yk n xk ykG f f G f f G f f  ,    (2) 

где      
1 2

1 2

0, , ,n xk yk xk yk xk ykG f f V f f V f f N  
 

;  ,xk ykV f f  – пространственный спектр 

точечных и пространственно-распределенных источников помеховых сигналов; 0iN  – 

спектральная плотность -коррелированных пространственных шумов (шумов атмосферы, 

космоса, земли, внутренних шумов приемников и др.). 

Расширение диапазона пространственных частот в спектре является достоинством, т.к. 

при этом уменьшается влияние артефактов и снижается общий уровень боковых лепестков 

передаточной функции источника шума. Однако из-за непрерывного изменения формы 

двумерного спектра пространственных частот усложняется алгоритм обработки 

информации. Практически нереальной является попытка разработки алгоритма получения 

томографического изображения во всей зоне обзора из-за чрезвычайно высоких требований к 
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скорости обзора, быстродействию вычислителей и пропускной способности линий передачи 

данных. Поэтому для многопозиционного обнаружителя-измерителя координат источника 

акустического шума целесообразно разрабатывать режим томографической обработки для 

отдельного элемента пространственного разрешения. 

 

Математическая модель сигнальной и мешающей томографической информации в 

частотной и пространственной областях 

Томографическая обработка информации возможна как в частотной, так и в 

пространственной областях. При обработке в частотной области, строго говоря, сечение 

пространственного спектра под некоторым углом 
k k   есть двумерное преобразование 

Фурье от проекции плотности рассеяния под углом 
k  или одномерное преобразование 

Фурье в системе координат  ,k kx y   вдоль координаты 
ky , повернутой относительно оси 

ординат Y  на угол 
k . Однако, если для реального рассеиваемого акустического шума 

выполняется условие квазимонохроматической аппроксимации 
0 1f f  , где f  – ширина 

спектра шума, 
0f  – средняя частота шумового сигнала, можно приближенно считать, что 

результирующий принимаемый сигнал  ,k k kG x y  с направления 
k  представляет собой 

функцию следующего вида: 

 
   

 

1 2
2 2

прм

1 2
2 2

, при 2 ;
,

0 при 2 ,

k k k k

k k k

k k

g x y x y
G x y

x y

   
 
   


    (3) 

где ,k kx y  – проекции  пространственной частоты спектра под углом 
k  на оси ,x yf f  

пространственно-частотной плоскости. Тогда общее выражение для пространственного 

спектра изображения при многопозиционном приеме запишется в следующем виде: 

     
 

    

0 0
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пространственные частоты спектра акустического шума, трансформированные при 

многопозиционном приеме. Коэффициент трансформации  1sec 2k

   зависит от угла 
k  

между направлениями лучей первого и k -го приемников. 

Таким образом, в многопозиционной системе с узкополосными в обычном (частотном) 

смысле акустическими сигналами получаем набор томографических проекций источника на 

нескольких пространственных частотах, которые определяются величинами 

соответствующих углов 
k . 

При обработке в частотной области в соответствии с выражениями (3 – 4) получаем 

совокупность точек в полярном растре, т.е. в координатах  ,  . Поэтому логично 

использовать интегральные преобразования также в полярных координатах, т.е. 

преобразования Радона 2, 7. Как известно 8, операции над интенсивностями в полярных 

координатах осуществляются в рамках метода обратных проекций на основе свертки. 

Каждый набор проекций при использовании этого метода может обрабатываться независимо 

от остальных, что значительно упрощает построение алгоритма обработки. 
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Пусть пространственному спектру  ,xk ykV f f  источника помеховых сигналов 

соответствует стационарное случайное поле с автокорреляционной функцией  ,V k kR x y  : 

      1

2, , ,V k k xk yk xk ykR x y V f f V f f    ,   (5) 

где    , ,xk yk xk ykV f f V f f    ;  1

2 ,    – символ двумерного обратного преобразования 

Радона.  

Тогда выражение (5) для проекции двухпозиционного рассеянного в k -м направлении 

сигнала с учетом наличия шумов и помех запишется как 
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  (6) 

Функции k  и k  трактуются как ядра преобразования (6) по пространственным 

координатам. 

Рассмотрим последовательность этапов обработки по методу обратных проекций 8. 

Одномерное преобразование Фурье пространственного спектра  ,x yG f f  по одной из 

пространственных частот (например, 
xf ) имеет вид 

      , , exp 2k yk x y xk k xg x f G f f j f x df





   .    (7) 

Выполняя преобразование Фурье по другой координате пространственной частоты yf , 

получаем функцию изображения 

     , , exp 2k k k yk yk k yg x y g x f j f y df





   .            (8) 

Перейдем в выражениях (7, 8) к полярным координатам в области пространственных 

частот:  

     , , exp 2 cosk k k k k kg x y d G j d

 

 

             ,  (9) 

где   – множитель перехода к полярным координатам (якобиан преобразования). 

По существу, при переходе к полярным координатам в выражении (9) происходит 

переход от преобразования Фурье к преобразованию Радона. 

Для построения устойчивых решений уравнения (9) необходимо модифицировать 

(регуляризовать) функцию окна: 

   ,c pk k     ,     (10) 

где  – параметр регуляризации, обычно выбираемый с учетом ошибок задания исходных 

данных 2. В рассматриваемой задаче  выбирается по энергетическим и спектральным 

характеристикам помех 2. 

 

Выводы 

1. Применение томографических методов обработки акустических шумовых сигналов 

является радикальным средством повышения точности и разрешающей способности системы 

по пространственным координатам. Практические возможности метода и пределы 

разрешающей способности томографической многопозиционной системы обнаружения-

измерения координат источников акустического шума ограничены лишь точностью систем 

синхронизации, навигационной привязки, пропускной способности линий передачи данных 
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и быстродействием вычислителей системы обработки. 

2. Для разработки практически реализуемых алгоритмов томографической обработки 

выполнен анализ статистических характеристик пространственно-временных спектров 

(спектров пространственных частот) акустических шумов и разработана математическая 

модель аддитивной смеси полезных и мешающих сигналов. Учитывая характер этих 

спектров, необходимо соответствующим образом модифицировать традиционные алгоритмы 

компьютерной томографии.   

3. Облик и конфигурацию системы (число датчиков-приемников, число и варианты 

размещения устройств совместной обработки, требования к быстродействию системы) 

планируется рассмотреть при проведении дальнейших исследований. Здесь отметим только, 

что при современном уровне развития универсальных и специализированных вычислителей 

(в частности, процессоров быстрых спектральных преобразований, программируемых 

логических интегральных схем и программируемых логических матриц) наиболее просто 

можно реализовать алгоритмы многопозиционной компьютерной томографии методами 

обратных проекций на основе свертки.  

 

 Литература 

1. Bulakovska Anna. Computerized acoustic system of detection and localization cracks in 

pipelines / Anna Bulakovska / Матеріали науково-технічної конференції СПТЕЛ-2013  

(30 жовтня – 2 листопада 2013 р., м. Львів). – 4 с. 

2. Виноградов Н.А. Применение принципов реконструктивной вычислительной 

томографии в МП РЛС и синтез алгоритмов цифровой обработки информации  

/ Н.А. Виноградов // Тезисы доклада VI всесоюзной конференции "Голография-90". – 18 – 20 

сентября 1990 г. – Витебск. – С. 24-25. 

3. Beran M.J. Theory of partial coherence / M.J.Beran, G.B. Parrent. – Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, N.J., 1964. – 193 PP. 

4. Булаковская А.А. Алгоритм многопозиционного  обнаружения источника 

акустического шума по смещенному сегменту пространственного спектра / А.А. Булаковская 

// Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2015. – № 5(39). 

– С. 98-102. 

5. Хелгасон С. Преобразование Радона / С. Хелгасон. – Москва : Мир, 1983. – 152 с. 

6. Пономаренко О.В. Комп’ютеризована система виявлення свищів у продуктопроводах. 

Дис... канд. техн. наук. – Кииїв : НАУ, 2011. – 114 С. 

7. Belkin G. Discrete Radon Transform / G. Belkin  // IEEE Transactions on acoustics, speech, 

and signal processing. – February 1987. – Vol. ASSP-35, No. 2. – PP. 162-172. 

8. Бейтс Р. Восстановление и реконструкция изображений / Р. Бейтс, М. Мак-Доннел.  

– Москва : Мир, 1989. – 336 с. 

 
Автор статті 

Булаковська Анна Олександрівна – завідувач лабораторії аналізу та обробки інформації, Київський 

коледж зв’язку, Київ, Україна.  Тел. +380 (67) 985 21 90.     E-mail:    ryhz@yandex.ua 

Харлай Людмила Олексіївна – голова циклової комісії інформаційних мереж зв’язку, Київський коледж 

зв’язку, Київ, Україна.     Тел.: +380 (99) 012 33 23.       E-mail:  harlay@i.ua. 

 

Authors of the article 

Bulakovska Anna Oleksandrivna – head of laboratory of analysis and treatment of information, Kiev college of 

communication, Kyiv, Ukraine. Теl. +380 (67) 985 21 90.     E-mail:    ryhz@yandex.ua 

Kharlay Lyudmyla Oleksiyivna –  head of department of informative communication networks, Kiev college of 

communication, Kyiv, Ukraine.     Теl.: +380 (99) 012 33 23.       E-mail:  harlay@i.ua 

 

Дата надходження в редакцію:   12.01.2016 р. Рецензент:   д.т.н., проф. М.А. Віноградов 

 

mailto:ryhz@yandex.ua
mailto:lharlay@i.ua
mailto:ryhz@yandex.ua
mailto:lharlay@i.ua

	001...2_Титул
	003...4_Зміст
	005...13 Беркман Крючкова Борисенко Федюнін
	014...19 Розорінов Лазаренко
	020...30 Бондаренко
	031...39 Демидов
	040...48 Веретюк Пілінський
	049...56 Федорова Демин
	057...62 Баховський
	063...69 Чегренець Руденко
	070...75 Мухін Корнага
	076...80 Петровська Трапезон
	081...86 Родионов
	087...94 Дищук Федюнін Стец Довженко
	095...101 Оникиенко
	102...108 Зенів Крилов
	109...114 БулаковскаяХарлай

