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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В наш час основною тенденцією операторів галузі 

телекомунікацій є розширення спектра нових послуг. Однак створення та 

надання нових послуг призводить до розширення та ускладнення мережної 

інфраструктури, а також до суттєвого зростання інформаційних потоків. 

При збільшенні протяжності інфокомунікаційних мереж та кількості 

послуг виникає необхідність оптимізації витрат на управління та 

адміністрування мереж. Застосування автоматизованих систем управління 

мережами є одним з ефективних шляхів зниження витрат на експлуатацію та 

забезпечення безвідмовності обладнання мережних вузлів. 

Швидке розширення спектра послуг інфокомунікацій та широке 

впровадження нових технологій, необхідність управління не тільки мережами, а 

й послугами свідчить про доцільність нового підходу до створення 

автоматизованої системи управління на основі сучасних і перспективних 

технологій. 

Існуюча, система управління не відповідає сучасним вимогам, не дає 

змогу оперативно отримувати інформацію потрібної якості для прийняття 

обґрунтованих рішень щодо управління об’єктами, обміну інформацією між 

суб’єктами системи управління, а також не надає можливості оперативно управляти 

функціонуванням мереж в автоматизованому режимі. 

Необхідність удосконалення системи управління зумовлюється також 

глобальними структурними змінами у ІТ галузі, новими тенденціями та 

пріоритетами в мережних технологіях, інформаційній діяльності, зростанням 

впливу цифрових телекомунікаційних технологій на діяльність економічної 

сфери у цілому та системи управління зокрема. В умовах інтенсивної 

цифровізації мереж, система управління інфокомунікаційними мережами має 

бути максимально автоматизована. 

Додаткова складність полягає у відсутності апріорної інформації про 

об'єкти управління, значній кількості керуючих дій та великому об’ємі 

керуючої інформації.  

Рішенню завдання глобального синтезу системи управління сучасними 

інфокомунікаційними мережами присвячено багато робіт українських та 

зарубіжних вчених. Створення методів побудови систем управління 

інфокомунікаційними мережами, теорії масового обслуговування і теорії 

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

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

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

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

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

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

У науковій літературі досліджуються різноманітні концепції побудови 

систем управління інфокомунікаційними мережами, але вони в основному 

придатні для однорідних інфокомунікаційних мереж.  
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У науково-технічній літературі на сьогодні практично не проаналізовані 

методи підвищення ефективності системи управління мереж наступних 

поколінь, які впливають на якість проектування і реалізації інфокомунікаційних 

мереж оператора телекомунікацій.  

Виникає необхідність розробки методики побудови системи управління, 

здатної забезпечити підвищення показників якості інфокомунікаційної мережі, 

особливо часу виконання транзакції в системі управління, достовірності 

отримання інформації управління з урахуванням фактору вартості системи 

управління і визначення оптимальної системи управління за обраними 

показниками якості. Тому, тема дисертаційної роботи, присвячена методиці 

побудови системи управління інфокомунікаційними мережами на базі 

об’єктно-орієнтованого підходу є надзвичайно актуальною, важливість якої в 

перспективі лише зростатиме. 

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

напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт, виконаних у 

Державному університеті телекомунікацій, а саме: “Система управління 

телекомунікаційною мережею” (ДР № 0114U000757). Результати дисертаційної 

роботи використовуються в навчальному процесі Державного університету 

телекомунікацій. Впровадження результатів досліджень підтверджується 

відповідними актами. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

методики побудови системи управління інфокомунікаційними мережами на 

базі об’єктно-орієнтованого підходу, здатної  підвищити достовірність 

керуючої інформації та мінімізацію її затримки, що забезпечує підвищення 

показників якості мережі.  

Для досягнення мети дисертаційної роботи було поставлено такі наукові 

завдання: 

на базі порівняльного аналізу принципів побудови систем управління 

сучасними інфокомунікаційними мережами  визначити перспективні напрямки 

розвитку та функціональну модель систем управління згідно з ідеологією 

взаємодії відкритих систем, концепцій TMN та Smаrt TMN. 

- удосконалити існуючу методику розрахунку основних критеріїв 

ефективності функціонування системи управління на базі об’єктно-

орієнтованого підходу, яка повинна забезпечити мінімізацію затримки 

передавання керуючої інформації; 

- розробити методику мінімізації затримки  керуючої інформації  в 

мережецентричних системах управління, яка враховує властивість 

самоорганізації; 

- удосконалити методику формування багатопозиційних 

фазомодульованих сигналів, яка, на відміну від існуючих, дозволить врахувати 

кратність модуляції з визначеною відстанню між сигналами; 

- розробити методику оптимального прийому багатопозиційних сигналів 

на базі фазорізницевої модуляції високих порядків; 

- розробити методику побудови системи управління інфокомунікаційної 

мережі на основі оптимальних значень узагальненого показника якості, що 
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дозволить синтезувати оптимальну систему управління для заданих технічних 

характеристик.  

Об’єкт дослідження – процес управління інфокомунікаційними мережами. 

Предмет дослідження – методика та моделі побудови системи 

управління інфокомунікаційними мережами на базі об’єктно-орієнтованого 

підходу. 

Методи досліджень. Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі 

задач використано наступні методи досліджень: теорія автоматичного 

регулювання систем управління, теорія потенційної завадостійкості,  методи 

теорії інформації, теорії масового обслуговування, методи теорії системного 

аналізу, методи імітаційного моделювання, методи  багатокритеріальної 

оптимізації, методи математичного моделювання, методи оптимального 

прийому багатопозиційних сигналів. 

Науковим завданням дисертаційної роботи є підвищення показників 

якості системи управління інфокомунікаційними мережами на базі об’єктно-

орієнтованого підходу за рахунок підвищення достовірності керуючої 

інформації та мінімізації її затримки.  

Наукова новизна здобутих результатів роботи полягає у наступному: 

-удосконалено існуючу методику розрахунку основних критеріїв 

ефективності функціонування системи управління на базі об’єктно-

орієнтованого підходу, яка забезпечує мінімізацію затримки передавання 

керуючої інформації; 

- вперше розроблено методику мінімізації затримки  керуючої інформації  

в мережецентричних системах управління, яка враховує властивість 

самоорганізації мережі; 

-удосконалено методику формування багатопозиційних 

фазомодульованих сигналів, яка на відміну від існуючих дозволяє визначити 

кратність модуляції з будь-якою  відстанню між сигналами;  

-вперше розроблено методику оптимального прийому багатопозиційних 

сигналів на базі фазорізницевої модуляції високих порядків; 

-вперше розроблено методику побудови системи управління 

інфокомунікаційної мережі на основі оптимальних значень узагальненого 

показника якості, що дозволить синтезувати оптимальну систему управління 

для заданих технічних характеристик.  

Проведені наукові дослідження дають можливість розв’язати наукову 

задачу підвищення показників якості системи управління інфокомунікаційної 

мережі на базі об’єктно-орієнтованого підходу. 

Практична цінність отриманих результатів.  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовано в 

рамках виконання науково-дослідної роботи “Система управління 

телекомунікаційною мережею” (ДР № 0114U000757) та  використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження 

результатів досліджень підтверджуються відповідними актами, наведеними в 

додатку до дисертаційної роботи. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та 

особисто отримані теоретичні та прикладні результати, які відносяться до 

вирішення задачі підвищення показників якості системи управління 

інфокомунікаційними мережами на базі об’єктно-орієнтованого підходу. 

Формулювання мети та завдань дослідження проводилось спільно з науковим 

керівником. Основні положення і результати дисертаційної роботи отримані 

автором самостійно та опубліковані у наукових працях. У спільних наукових 

працях здобувачеві належить наступне: [1] – запропоновано метод 

модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості 

систем управління телекомунікаційними мережами; методика синтезу 

показників якості полягає в знаходженні такої системи управління, яка 

компромісно оптимізує показники якості при обмеженні вхідних даних та 

спектра визначених умов; [2] – запропоновано задачу векторного синтезу звести 

до того, щоб з множини строго допустимих точок вибрати точку (систему) з 

найкращим значенням вектора показників якості K; [3] – запропоновано 

конструкції багатовимірних сигналів, описувані сукупністю кодів для каналів з 

адитивною сигнальною відстанню; [4] – запропоновано дифузійну модель 

апроксимації дискретних процесів передавання інформації, найбільш 

прийнятну для обрання обрису мережі псевдосупутникової телекомунікаційної 

системи мобільного зв’язку; [5] – розроблено адекватні алгоритми формування 

і обробки сигналів які дозволяють досягнути інваріантності системи передачі 

інформації до змін фази і частоти сигналу; [6] – визначено основні властивості 

вагових методів; [8] – розроблено рекомендації щодо підвищення стійкості FN, 

до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів; [9] – розраховано коефіцієнти 

завадостійкості та побудовано криві ймовірності помилки при оптимальному 

прийомі в тривимірному просторі вищенаведених багатопозиційних сигналів; 

[10] – досліджено різні види дисциплін черги, а також випадковий вибір вимоги 

на обслуговування. 

Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації 

дисертації належать автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на науково-

технічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і 

наукових співробітників Державного університету телекомунікацій. 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових 

праць, у тому числі 10 статей (з них 1 одноосібно) у фахових науково-технічних 

журналах, 3 матеріали доповідей (з них 1 одноосібно) у збірниках наукових 

праць на науково-технічній конференції та симпозіумі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків 

(акти впровадження). Загальний обсяг роботи складає 167 сторінок друкованого 

тексту, у тому числі містить 20 рисунків та 6 таблиць. Список використаних 

джерел на 11 сторінках містить 104 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, 

методи дослідження та вирішення задач, визначено наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів, викладено загальну характеристику 

роботи. Наведено відомості про впровадження результатів роботи, апробацію, 

особистий внесок автора, а також публікації за темою дисертації. Представлено 

структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі проведено порівняльний аналіз принципів побудови 

системи управління сучасними інфокомунікаційними мережами та організації 

їх управління. Представлено загальну схему автоматичної системи управління. 

Визначено стратегію створення і розвитку системи управління 

інфокомунікаційними мережами оператора телекомунікацій, яка буде органічною 

частиною єдиної системи управління діяльністю оператора і дозволить забезпечити 

управління складною конвергентною мережею з максимальним рівнем 

автоматизації для забезпечення задоволення різних категорій споживачів сучасним 

набором послуг телекомунікацій від базових до високошвидкісних послуг 

мультимедіа на базі об’єктно-орієнтованого підходу. 

Визначено показники якості, за якими здійснюється оптимізація процесу 

управління, розглянуто алгоритм управління різнорідною інфокомунікаційною 

мережею, побудованою на базі TMN. У ряді випадків алгоритм управління 

контрольованими об’єктами є достатньо простим і заздалегідь відомим. При 

цьому, якщо він заданий у вигляді автоматного описування, то нескладно 

запрограмувати роботу керуючої обчислювальної машини, заклавши в її 

пам’ять, наприклад, автоматну таблицю з урахуванням кодування входів і 

виходів, зв’язаних з контрольованим об’єктом. Кодування внутрішніх станів 

контрольованих об’єктів при цьому може бути довільним. 

Для взаємодії розподілених компонентів управління в єдиній системі, а 

також для реалізації нею функцій управління необхідна надійна, стійка мережа, 

по якій передається керуюча інформація. Це обумовлює розробку концепції 

мережі управління телекомунікаціями (TMN – Telecommunication Management 

Network. Система управління, побудова якої ґрунтується на цій концепції, 

забезпечує функції управління мережами і послугами телекомунікацій, а також 

надає зв’язок між своїми складовими частинами, нею самою і 

телекомунікаційними мережами, послугами та іншими мережами управління 

телекомунікаціями (іншими TMN). 

Ключовими концепціями сучасного управління є наскрізне управління від 

краю до краю, управління рівнем послуг і управління відповідно до заданих 

правил. Наскрізне управління має на увазі можливість контролю над усіма 

компонентами бізнес-процесу – включаючи програмне забезпечення й 

операційну систему, базу даних і систему транзакцій, сервери і мейнфрейми, 

елементи локальної і глобальної мережі – як єдиного цілого.  

Принцип логічного відділення мережі управління телекомунікаціями 

TMN від власне мереж та послуг телекомунікацій, якими вона керує, дають 

можливість здійснювати розподіл функцій TMN таким чином, що можна 
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реалізовувати централізоване або децентралізоване управління. Тобто мережа 

управління телекомунікаціями дає змогу операторам телекомунікацій з кількох 

центрів здійснювати управління широкою номенклатурою розподіленого 

обладнання, мереж та послуг. 

Відповідно до рекомендацій ITU мережа управління телекомунікаціями 

призначена для виконання завдань управління мережами та службами 

операторів телекомунікацій при плануванні мереж, наюданні послуг, побудові 

та введенні в експлуатацію нових систем і послуг, технічному обслуговуванні й 

адміністративному управлінні. 

Як добре відомо, кожну систему управління можна умовно поділити на дві 

основні частини – підсистему прийняття рішення та підсистему виконання 

рішень. Перша реалізується у вигляді за допомогою різноманітних програмно-

технічних засобів та норм і правил їх технічної експлуатації. Враховуючи це, 

основний принцип TMN полягає в створенні та удосконаленні організаційної 

архітектури для забезпечення взаємозв’язку різноманітних типів операційних 

систем та/або телекомунікаційного обладнання для обміну інформацією 

управління з використанням погодженої архітектури зі стандартними 

інтерфейсами, включаючи протоколи і повідомлення. 

Запропоновано перспективні напрямки розвитку системи управління 

сучасними інфокомунікаційними мережами  та функціональну модель системи 

управління інфокомунікаційними мережами згідно з ідеологією взаємодії 

відкритих систем, концепцій TMN та Smаrt TMN. Також однією з 

перспективних варіантів побудови є ідеологія побудови мереж SDN (Software-

defined Networking), в який весь інтелект мережі винесено в окрему 

апаратну/програмну базу, а все управління трафіком проходить на базі 

спеціальних протоколів (наприклад, OpenFlow). 

У другому розділі представлено методику визначення маршруту 

передавання інформації в мережецентричних системах управління. В системах 

управління сучасними телекомунікаційними мережами одним з найбільш 

важливих параметрів є середня затримка, необхідна для доставки управляючої 

інформації до місця призначення. 

Головною методологічною основою для аналізу затримки керуючої 

інформації є теорія масового обслуговування.  

Виконано розрахунок затримки проходження інформації через систему 

управління, що дозволяє знайти залежність цієї затримки від параметрів, які 

визначають характеристику системи і структуру системи управління. Це 

дозволяє мінімізувати затримку керуючої інформації в мережецентричних 

системах управління. 

Сучасні інфокомунікаційні технології характеризуються впровадженням 

нових методик мережецентричних систем управління ресурсами інформаційних 

систем, які спільно використовують інформацію за допомогою єдиних 

інтерфейсів, стандартів і протоколів.  

Ефективність функціонування такої мережі залежить від затримки при 

передачі даних та правильного розподілу пропускної здатності каналу, тому 

доцільним є застосування математичних моделей масового обслуговування. 
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В розділі розглянуто фактори визначення функціональних можливостей 

системи управління на базі теорії масового обслуговування. 

Визначено параметри що характеризують ефективність функціонування 

систем управління.  

 Імовірність того, що канал вільний 

                                     (1) 

 Імовірність того, що заявка, яка надійшла, буде прийнята до 

обслуговування 

                   (2) 

 Імовірність зайнятості каналу 

                                             (3) 

 Імовірність відмовлення заявці 

                         (4) 

µ- характеризує швидкість обслуговування у вузлі комутації 

λ- характеризує інтенсивність надходження команд управління 

Визначено характеристики ефективності функціонування системи 

управління: 

Відносна пропускна здатність системи управління 

                                                (5) 

 Абсолютна пропускна здатність системи управління 

                                                       (6) 

 Інтенсивність вихідного потоку      обслугованих заявок 

                                                       (7) 

Аналіз дослідження теорії масового обслуговування показує, що граничні 

ймовірності простою каналу і його зайнятості пропорційні відповідно 

середньому часу простоювання каналу      і його зайнятості      .Таким чином, 

час зайнятості каналу       фактично визначає середній час обслуговування 

команди управління (заявки).  При цьому: 

 Середній час обслуговування заявки 

         (8) 

 Середній час перебування заявки в системі 

                                                 . (9) 

Визначено граничні характеристики ефективності функціонування 

одноканальної системи управління з відмовленнями:  

• імовірність того, що канал вільний 

      
   

               (10) 

• імовірність того, що заявка, яка надійшла, буде прийнята до 

обслуговування 

                                    / (          ) (11) 
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Таким чином, імовірність прийняття заявки до обслуговування, 

наближається до максимально-можливого значення, за умови (11) мінімального 

значення      .  

Тобто, основний параметр, який кількісно визначає затримку керуючої 

інформації мінімізується. 

Розрахунок затримки інформації управління в системі управління дає 

змогу кількісно оцінити якість структурної схеми, визначити оптимальну 

структуру мережі та спектр послуг.  

Скориставшись результатами теорії масового обслуговування і теоремою 

Літтла, обчислено середню затримку проходження інформації в мережі 

  
 

 
 

  
    

   

де  µ - швидкість обслуговування, а pq – імовірність події, що вимога 

надійшла, коли в системі всі обслуговуючі прилади зайняті, і буде поставлена у 

чергу для очікування, m – кількість обслуговуючих пристроїв,  - 
інтенсивність надходження вимог. 

Застосувавши теорему Літтла, обчислено середню кількість вимог в 

системі. 

     
 

 
 

   
    

 

Виконано розрахунок залежності затримки від інтенсивності 

надходження команд управління. До критичного значення інтенсивності 

надходження вимог     затримка команд управління збільшується 

пропорційно зростанню інтенсивності вимог. При     затримка різко зростає 

за експоненціальним законом, що обумовлює необхідність збільшення 

продуктивності комутаційних вузлів, або змінювання кількості обслуговуючих 

пристроїв m.  

При переході до аналізу системи масового обслуговування, адекватної 

режиму самоорганізації, характерному для мережецентричного управління, 

необхідно врахувати змінювання кількості каналів передачі керуючої 

інформації, спрямованої  до вузла комутації. Для цього режиму необхідно 

використовувати модель системи масового обслуговування з відмовами, тому 

що при різкому збільшенні числа каналів передачі інформації ми не зможемо 

забезпечити необхідну затримку.  

В розділі представлено методику мінімізації затримки керуючої 

інформації в мережецентричних системах управління з урахуванням 

властивості самоорганізації мережі. 

 

 Середній час перебування заявки СМО(Формула Літтла) 

                               (12) 

 

де    середнє число зайнятих каналів 
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(13) 

 

   - постійна кількість каналів,       -змінювана кількість каналів.  

Дотримуючи  необхідну пропускну здатність системи, при заданій 

вірогідності відмов, ми знаходимо необхідну кількість задіяних каналів 

системи, яка забезпечить мінімальну затримку. Їх кількість складається з 

постійного числа каналів які визначаються при плануванні мережі передачі 

даних системи управління та змінюваного числа каналів, які забезпечують 

властивість самоорганізації мережецентричної системи управління.  

Запропонована методика дозволяє визначити максимально допустиму 

кількість змінюваних каналів для забезпечення властивості самоорганізації та 

максимальної продуктивності мережі при мінімальній затримці керуючої 

інформації. 

У третьому розділі представлено метод побудови цифрового каналу 

передачі керуючої інформації, який використовує багаточастотний груповий 

сигнал з ортогональними несучими. Це дозволяє забезпечити системі 

властивість інваріантності щодо завади типу нерівномірності амплітудно-

частотної характеристики, нелінійності фазо-частотної характеристики, 

імпульсних завад, короткочасних переривань зв’язку.  

В роботі запропоновано методику формування багатопозиційних 

фазомодульованих сигналів, яка, на відміну від існуючих, дозволить врахувати 

кратність модуляції з визначеною відстанню між сигналами для подальшого 

підвищення ефективності каналу на фізичному рівні, який має проводитись 

вибором найкращих сигнальних сузір’їв. 

Таблиця 1. 

Розраховані параметри сигналу в m-позиційних системах з фазовою 

модуляцією 

 

У таблиці 1 приведені розраховані за формулою (14) відстані  між 

ближніми варіантами сигналу в т-позиційних системах з фазовою модуляцією і 

Кратність 

модуляції N 

Число фаз m Мінімальна 

різниця фаз 

Мінімальна евклідова 

відстань між сигналами dm 
         

   
 
  

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

8 

 

16 

 

 

32 

П 

 

2π/3 

π/2 

π/4 

 

π/8 

 

 

π/16 

    

           

           

                 

                   

                       

 
0 

 

1.25 

3.01 

8.34 

 

14.2 

 

 

20.2 
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програш (за мінімальною сигнальною відстанню) т-позиційної системи з 

двопозиційною. 

                         
   

 

 
                         

 

 
              

              (14) 

 

Ймовірність похибки в ідеальному приймачі залежить від системи 

сигналів у цілому, а не тільки від відстані між найближчими варіантами 

сигналу. Однак, для заданої конфігурації сигнальних точок ймовірність 

похибок є монотонно спадаючою функцією мінімальної відстані. Цей параметр 

зручний для якісного співставлення різних систем сигналів.  

На графіку представлені залежності ймовірності помилки від відстані між 

найближчими сигнальними точками dmin (Рис.4). 

 

 
 

Рис.4 Залежність ймовірності помилки від відстані між найближчими сигнальними точками. 

 

Відзначимо, що при заданому відношенні енергії сигналу до спектральної 

густини потужності завади ймовірність помилки  (Рпом) визначається відстанню 

d. Отже, при формуванні системи багатопозиційних сигналів, при визначеній 

швидкості важливо обрати таку систему, де відстань між найближчими 

сигналами буде максимальною. 

Таким чином, удосконалена методика формування багатопозиційних 

фазомодулюючих сигналів дозволяє забезпечити мінімальну ймовірність 

помилки за рахунок вибору системи сигналів з максимальною відстанню між 

найближчими сигнальними точками при визначеній швидкості та 

співвідношенні сигнал/завада.  

В розділі представлено універсальний алгоритм оптимального прийому за 

критерієм ідеального спостерігача для будь-яких систем багатопозиційних 

сигналів. 

Наприкінці тактового інтервалу n на виходах кожної пари кореляційних 

фільтрів формуються два значення кореляційних інтегралів (Х0n,Y0n) – проекцій 

вектора сигналу, прийнятого на тактовому інтервалі n на опорні коливання: 



 

 

13 

 
 
                      

  

      
    

                              
  

      
    

           

(15) 

 

Алгоритм оптимального прийому за критерієм ідеального спостерігача 

для сигналів з рівними апріорними ймовірностями полягає в розрахунку відстані 

між прийнятим (X0n , Y0n) та варіантами переданого сигналу (Xj, Yj), виборі 

рішення на користь варіанту сигналу з найменшою відстанню.  

Для сигналів, представлених у вигляді проекцій на опорні гармоніки (15), 

алгоритм приймає наступний вигляд: 

 

 

                  
          

   

      

 

 

                

                      
 

  
 
 

 
 

 

(16) 

 

де Xj та Yj - проекції всіх сигналів сузір'я на опорні гармоніки. 

Отже, для оптимального прийому можливе використання сигналів з 

виходів пари активних фільтрів без яких-небудь додаткових перетворень. Для 

схеми прийняття рішень (СПР), що реалізує оптимальний прийом, необхідні 

зразки всіх сигналів сузір'я (Xj, Yj). Для формування зразків сигналів сузір'я з 

прийнятого сигналу скористаємося методами приведення прийнятого сигналу 

до одного із сигналів сузір'я та усереднення його оцінки для компенсації впливу 

завад. Для цього, використовуючи значення сигналу an-1cos(ωt+∆φn-1), на 

користь якого демодулятором було прийняте рішення на попередньому 

тактовому інтервалі, обчислюються проекції сигналу X1 та Y1 згідно (17): 

 

 

       
      

     

 
   

    
  

                             

   
    
  

                             
 
 

 
    

 
 
 

 
 

 

(17) 

 

де  аj - амплітуди варіантів сигналів сузір’я; 

Δφn-1 - різниця фаз між зразками приведеного сигналу і сигналу, на користь 

якого демодулятором було прийняте рішення на тактовому інтервалі n-1. 

Зі значень усереднених проекцій приведеного сигналу у залежності від 

характеристик каналу, формуються усереднені проекції X1 та Y1 всіх інших 

сигналів сузір'я: 

     
  
  
                            

    
  
  
                        

 

(18) 
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де  а1 - амплітуда першого варіанту сигналу (пілот-сигналу). 

За представленим алгоритмом розраховано завадостійкість системи 

передачі управляючої інформації для різноманітних відношень сигнал/шум та 

систем багатопозиційних сигналів. 

 

 
 

Для оцінки завадостійкості в роботі розрахована залежність імовірності 

помилки  від відношення енергії сигналу до спектральної густини потужності 

шуму для системи сигналів АФМ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз цих графіків показує перевагу використання когерентних методів 

прийому для багатопозиційних сигналів. Енергетичний виграш можна 
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одержати як від застосування більш ефективної системи сигналів (наприклад, 

QАМ чи АФМ), так і від використання розробленого алгоритму когерентного 

прийому.  

Зображені криві, що характеризують завадостійкість  когерентного 

прийому сигналів для різних (М) інтервалів усереднення сигналу з 

квадратурною амплітудною модуляцією  при використанні конструкції сигналу 

QАМ-16. 

Відзначимо що чим більший інтервал усереднення, тим достовірність 

передачі інформації буде кращою, але затримка буде більшою , тому в роботі 

визначено мінімальний інтервал усереднення, який забезпечує задану 

достовірність.  

Одним з визначальних показників якості функціонування системи 

управління, є достовірність переданої інформації при забезпеченні мінімальної 

затримки і максимальної продуктивності мережі. 

Як відомо одним з найбільш ефективних методів забезпечення 

максимальної достовірності є застосування багатопозиційних 

фазомодульованих сигналів високої кратності. При цьому чим вища кратність 

модуляції, тобто більше позицій сигналу m тим швидкість передачі інфорімаціі 

буде більша, але при цьому відстань між найближчими сигналами менша. Тому 

необхідно при створенні системи управління, вибрати таку систему сигналів, 

при якій швидкість передачі інформації буде максимальною при заданій 

достовірності. 

У четвертому розділі описано різні методи об'єднання і одержання 

узагальненого критерію на базі часткових. Це дозволяє здійснити глобальний 

синтез системи управління з урахуванням часткових критеріїв, необхідних для 

забезпечення заданої точності параметрів мережі. 

При проектуванні системи управління доцільно зупинитися на виборі 

кількості показників якості, що враховуються при синтезі. Кількість показників, 

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

означає, що чим більша кількість показників якості враховується при синтезі 

системи, тим більш досконалою буде синтезована система. В той час, коли 

більше врахованих показників якості, тоді складніше провести синтез без 

введення порівняно грубих припущень. Тому на практиці існує оптимальна 

кількість показників якості, яку необхідно враховувати. Введення додаткових 

показників якості призводить не до покращення, а до погіршення результатів 

синтезу. 

При проектуванні системи управління необхідно враховувати наступні 

показники: 

1. Кількість управляючої інформації (а отже, і необхідну пропускну 

спроможність каналів), що забезпечує задану точність параметрів об’єктів 

мережі. При цьому визначається мінімальна кількість управляючої інформації, 

яка дозволяє СУ мати як властивість адаптивності до плинно прогнозованих 

збурень, так і інваріантності до заздалегідь не прогнозованих факторів. 

2. Затримка управляючої інформації, при якій час передавання команд 

управління до контрольованих об’єктів не перевищує заданого. 
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3. Достовірність (вірогідність помилки) при передаванні управляючої 

інформаціі. 

4. Вартість системи управління.  

Таким чином, суб’єктивну результуючу цільову функцію доцільно 

представити так: 

 

 

                           
              

   

 

   

               
 
 
 

 
 

 

(19) 

Кі0 – деяке опорне значення ненормованого показника якості Кі’, 

Сі – вагові коефіцієнти, котрі вибираються, виходячи з відносної важливості 

кожного з показників якості К1,…Кm, чим більш вагомішим вважається даний 

показник Кі. Іншими словами – чим більш суттєво показник Кі мінімізується у 

процесі синтезу, тим більшою обирається відповідна йому вага Сі. 

Будемо вважати оптимальною систему управління, що забезпечує 

виконання 

       
    

                 (20) 

умов:                    

 

де Кіm – значення показника якості Кі максимально допустиме, з точки 

зору вимог замовника до системи управління; 

М – множина, до якої входять допустимі параметри системи S. 

Під   К1m, K2m, K3m та К4m   вважаємо такі показники якості СУ: 

К1m – сумарна максимально допустима пропускна спроможність каналів 

СУ (цей показник визначається, виходячи з ресурсів обладнання, яке 

призначене для системи управління); 

К2m – це максимальна затримка управляючої інформації, при якій СУ в 

реальному масштабі часу контролює необхідні параметри мережі;  

К3m – максимально допустима вірогідність помилки каналів передачі 

інформації СУ;  

K4m – максимально допустима вартість системи управління. 

Визначення кожного з Кіm – це окремі самостійні завдання, які 

вирішуються у наступних розділах. Нижче приведемо приклад оптимізації 

системи. Для подальшого вирішення цього завдання доцільно скористатися 

мінімаксним критерієм. При цьому необхідно також визначити мінімально 

можливі значення показників якості, при яких задовольняються основні вимоги 

до системи управління.  

Таким чином, з множини варіантів побудови системи управління 

необхідно вибрати найкращий. Якість системи характеризується такими 

основними показниками якості К1, К2, К3, і К4.  
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Зазначимо, що з цих чотирьох показників якості К2 і К3, К3 і К4 

суперечливі. Як відомо, чим менша затримка, тим більша вартість. Можна 

визначити, що вони пов’язані обернено пропорційною залежністю: К4 = f(К3), 

при цьому затримка залежить від пропускної спроможності каналів: К3 = f(К2). 

Мінімаксний критерій представимо у наступному вигляді: 

       
     

                   (21) 

Тоді цільова функція має вигляд: 

                                   
  

   
   

  

   
   

     

   
   

     

   
                              (22)       

де                                                                      
 

При цьому необхідно розглянути допустимі варіанти зміни Кі від 

мінімально можливих до максимальних значень, вибрати оптимальні. 

Для вирішення цієї задачі потрібно визначити максимальні та мінімальні 

значення коефіцієнтів Кі . Оберемо крок ΔКі, тобто зміни показників якості від 

Кі min до Кі max. Нехай вагові коефіцієнти Сі становлять: С1 = 0,3; C2 = 0,2; C3 = 

0,4; C4 = 0,1. Ці коефіцієнти обрані за умови, коли найбільш важливою є 

потреба мінімізації затримки переданої інформаціі, тоді як пропускна 

спроможність каналів та вірогідність помилки мають приблизно однакові 

пріоритети. Вартість же обирається мінімально можливою, однак необхідною 

для виконання решти вимог до якості системи, тому їх вага мінімальна. 

Виходячи з вищенаведеного, узагальнений критерій оптимальності 

представимо у вигляді: 

 
          

         

   
   

          

   
    

          

   
  

(23) 

 
  
          

   
    

          

   
  

 

Тоді, у даному випадку, оптимальною буде система Sі, де Кі будуть 

мінімальні. 

Таким чином в залежності від обраних параметрів ваги, що визначаються 

пріоритетами основних показників якості, ми отримуємо різні варіанти, для 

яких загальний нормований критерій буде мінімальний, а відповідно система 

управління – оптимальною. 

ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі на базі виконаних наукових досліджень вирішено 

актуальне науково прикладне завдання розробки методики побудови системи 

управління інфокомунікаційними мережами на базі об’єктно-орієнтованого 

підходу для підвищення показників якості мережі.  

Основні результати роботи полягають у наступному: 

1.Визначено тенденції створення систем управління сучасними 

телекомунікаційними мережами. Досліджено концепцію побудови моделі TMN 

Міжнародного союзу електрозв’язку з питань телекомунікацій (ITU); моделі 
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Smart TMN Форуму управління телекомунікаціями (TeleManagement Forum – 

TM Forum).  

2.Проведено порівняльний аналіз принципів побудови систем управління. 

Визначено необхідність розробки нового підходу до побудови систем 

управління, тому що мережі більш не є автономними, самодостатніми 

домініонами, вони стали частиною бізнес-процесів. Ключовими концепціями 

сучасного управління є наскрізне управління від краю до краю, управління 

рівнем послуг і управління відповідно до заданих правил. Наскрізне управління 

має на увазі можливість контролю над усіма компонентами бізнес-процесу - 

включаючи програмне забезпечення й операційну систему, базу даних і 

систему транзакцій, сервери і мейнфрейми, елементи локальної і глобальної 

мережі - як єдиного цілого.  

3.Розроблено методику визначення факторів, які обумовлюють 

функціональні можливості системи управління на базі теорії масового 

обслуговування.  

4. Представлено метод розрахунку затримки проходження інформації, за 

допомогою якого знаходять залежність затримки від різних параметрів, що 

визначають характеристику та структуру мережі. На основі розрахунку отримано 

залежності затримки одержання інформації від інтенсивності надходження 

вимог, від швидкості, а також від методу обслуговування. Ці дані дозволяють 

мінімізувати затримку при різних умовах. Запропоновані методи охоплюють 

новітні технологічні рішення  

5. У загальному випадку завадостійкість залежить як від способу 

приймання, так і від вигляду переданих сигналів. Запропонований алгоритм 

оптимального прийому реалізує завадостійкість, близьку до потенційної. 

Обмеження пов’язане з використанням при прийнятті рішення оцінок зразків 

сигналів, що не позбавлені впливу завад.  

6.На підставі наведеного науково-методичного апарату вперше 

запропоновано методику оптимального прийому на базі теорії сигналів, яка на 

відміну від існуючих, враховує фазо-різницеву модуляцію високих порядків та 

удосконалено методику побудови сигналів з евклідовою метрикою.  

7. На основі аналізу критеріїв ефективності роботи системи управління 

інфокомунікаційної мережі виконане моделювання процесу управління мережею 

і запропонована математична модель СУ, яка дозволить провести її оптимізацію 

з метою покращення показників надійності інфокомунікаційної мережі, що діє в 

умовах непрогнозованих відмов трактів, каналів і обладнання у період 

надзвичайної ситуації. 

Сукупність досягнутих наукових результатів, отриманих під час 

проведення дисертаційного дослідження, дозволили вирішити наукове завдання 

розробки методики побудови системи управління інфокомунікаційними 

мережами, здатної забезпечити підвищення достовірності керуючої інформації та 

мінімізацію її затримки. 
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АНОТАЦІЯ 

Гороховський Є. П. Методика побудови системи управління інфо-

комунікаційними мережами на базі об’єктно-орієнтованого підходу – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи і мережі. – Державний  

університет телекомунікацій, Київ, 2017. 

В дисертаційній роботі вирішено наукове завдання розробки методики 

побудови системи управління інфокомунікаційними мережами на базі 

об’єктно-орієнтованого підходу, здатної  підвищити достовірність керуючої 

інформації та мінімізацію її затримки, що забезпечить підвищення показників 

якості та ефективне функціонування мережі, яке є актуальним та має важливе 

наукове і практичне значення. У роботі досліджено методи підвищення 

показників якості та визначено тенденції створення систем управління 

сучасними інфокомунікаційними мережами. Визначено перспективні напрямки 

розвитку та функціональну модель систем управління згідно з ідеологією 

взаємодії відкритих систем, концепцій TMN та Smаrt TMN. 

Розроблено методику визначення факторів, які обумовлюють 

функціональні можливості системи управління на базі теорії масового 

обслуговування. 

Представлено метод розрахунку затримки проходження інформації, за 

допомогою якого знаходять залежність затримки від різних параметрів, що 

визначають характеристику та структуру мережі. На основі розрахунку 

отримано залежності затримки одержання інформації від інтенсивності 

надходження вимог, від швидкості, а також від методу обслуговування. Ці дані 

дозволяють мінімізувати затримку за різних умов. Запропоновані методи 

охоплюють новітні технологічні рішення.  

Запропонований алгоритм оптимального прийому реалізує 

завадостійкість близьку до потенційної. Обмеження пов’язане з використанням 
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при прийнятті рішення оцінок зразків сигналів, що не позбавлені впливу завад.  

Вперше запропоновано методику оптимального прийому на базі теорії 

сигналів, яка, на відміну від існуючих, враховує фазо-різницеву модуляцію 

високих порядків та удосконалено методику побудови сигналів з евклідовою 

метрикою.  

Отримані результати застосовуються в науково-дослідних роботах, 

проведених в Державному університеті телекомунікацій. Теоретичні і 

практичні положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі Державного університету телекомунікацій. 

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа, система управління, 

мінімізація затримки, оптимізація, керуюча інформація, об’єктно-орієнтований 

підхід, затримка керуючої інформації. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гороховский Е. П. Методика построения системы управления 

инфокоммуникационными сетями на базе объектно-ориентированного 

подхода – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.12.02 - телекоммуникационные системы и сети. - 

Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2017. 

В диссертационной работе решена научная задача разработки методики 

построения системы управления инфокоммуникационных сетями на базе 

объектно-ориентированного подхода, способной повысить достоверность 

управляющей информации и минимизацию ее задержки, обеспечивающая 

повышение показателей качества и эффективное функционирование сети, 

является актуальной и имеет важное научное и практическое значения. В 

работе исследованы методы повышения показателей качества и определены 

тенденции создания систем управления современными 

инфокоммуникационных сетями. 

Определены перспективные направления развития и функциональную 

модель системы управления согласно идеологии взаимодействия открытых 

систем, концепций TMN та Smаrt TMN. 

Разработана методика определения факторов, которые обусловливают 

функциональные возможности системы управления на базе теории массового 

обслуживания. 

Представлен метод расчета задержки прохождения информации, с 

помощью которого находят зависимость задержки от различных параметров, 

определяющих характеристику и структуру сети. на основе расчета получены 

зависимости задержки получения информации от интенсивности поступления 

требований, от скорости, а также от метода обслуживания. Эти данные 

позволяют минимизировать задержку при различных условиях. Предложенные 

методы охватывают новейшие технологические решения. 

Предложенный алгоритм оптимального приема реализующий 

помехоустойчивость близкую к потенциальной. Ограничение связано с 
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использованием при принятии решения оценок образцов сигналов, не лишены 

влияния помех. 

Впервые предложена методика оптимального приема на базе теории 

сигналов, которая в отличие от существующих, учитывает фазо-разностную 

модуляцию высоких порядков и усовершенствована методика построения 

сигналов с евклидовой метрикой. 

Полученные результаты применяются в научно-исследовательских 

работах, проведенных в государственном университете телекоммуникаций. 

Теоретические и практические положения диссертационной работы 

используются в учебном процессе государственного университета 

телекоммуникаций. 

Ключевые слова: инфокомуникационная сеть, система управления, 

минимизация задержки, оптимизация, управляющая информация, объектно-

ориентированной подход, задержка управляющей информации. 
 

ANNOTATION 

Gorokhovsky E.P. Methodology of the infocommunication networks 

controlling system construction on the basis of object-oriented approach - on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation for a candidate degree in engineering, by specialty 05.12.02 - 

telecommunication systems and networks. – State university of telecommunications, 

Kyiv, 2017. 

The scientific tasks of working out of the method of the infocommunication 

networks controlling system construction on the basis of object-oriented approach are 

solved in the dissertation. It can increase the reliability of the controlling information 

and minimize its delay, which will ensure the increase of quality indicators and 

effective functioning of the network, which is relevant and has an important scientific 

and practical value. The methods of increasing the quality indicators and trends in the 

management systems of modern infocommunication networks are determined in the 

work. 

The perspective directions of the development and functional model of control 

systems according to the ideology of interaction of open systems, concepts TMN and 

Smarrt TMN are determined. 

The comparative analysis of the principles of construction of controlling systems 

was conducted. The necessity of developing a new approach to the construction of 

controlling systems is determined, since the networks are no longer autonomous, self-

sufficient dominions, they became part of business processes. 

The method of determining the factors that determine the functional capabilities 

of the management system based on the theory of mass service is developed. 

The method of the passage of information delay calculating is presented, which 

helps to find the dependence of the delay on the various parameters that determine the 

characteristics and structure of the network. Basing on the calculation the dependence 

of the delay of obtaining information on the intensity of claims receipt, on speed, as 
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well as on the method of service is received. These data allow minimizing the delay 

under different conditions. The proposed methods cover the latest technological 

solutions. 

The offered algorithm of optimum reception which realizes the noise stability is 

close to the potential. The limitation is related to the use of signal samples in the 

decision-making process, are not affected by interference. 

Basing on the above-stated scientific-methodical apparatus, the method of 

optimal reception on the basis of the theory of signals was proposed for the first time, 

which, in contrast to the existing ones, takes into account the phase-difference 

modulation of high orders and improved the technique of constructing signals with the 

Euclidean metric. 

The obtained results are used in research work carried out at the State University 

of Telecommunications.  

Theoretical and practical positions of the dissertation work are used in the 

educational process of the State University of Telecommunications. 

Keywords: infocommunication network, controlling system, delay minimization, 

optimization, controlling information, object-oriented approach, delay of controlling 

information. 
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