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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Відмінними особливості сучасних самоорганізованих 

радіомереж є розподілене (децентралізоване) функціонування, відсутність 

інфраструктури, яка складається з базових станцій, контролерів та іншого 

обладнання. Перевагою такого типу мереж за рахунок ретрансляції трафіку з 

абонентських пристроїв є висока живучість, яка забезпечує стабільну передачу та 

збільшує дальність та забезпечення декількох маршрутів доставки інформації до 

адресата. Сучасні тенденції вдосконалення таких радіомереж полягають в 

наступному. З точки зору фізичного рівня, якщо порівнювати з відомими 

вітчизняними та зарубіжними системами-прототипами, функціонування 

розроблених нових радіомереж подібного класу передбачається в більш 

високочастотному діапазоні, з істотно збільшеною шириною робочої смуги 

частот, багатопозиційними сигнальними конструкціями і адаптивними 

багаточастотними схемами передачі (технології МІМО). Останні дві тенденції 

розвитку на фізичному рівні пов'язані з розвитком цифрових сигнальних 

процесорів і програмованих логічних інтегральних схем.  

На теперішний час велика кількість досвідчених фахівців галузі 

акцентували свої наукові праці на загальних аспектах та методах підвищення 

зв'язності, пропускної здатності та живучості радіомереж, які розглядаються 

окремо із різних математичних та технічних напрямків. Наприклад, найбільш 

великий внесок у теорію підвищення ефективності функціонування радіомереж та 

пропускної здатності внесли: Н. Бандурко, В. Толубко, Л.Беркман. Живучості 

радіосистем: С. О. Сабунин, В. Левин,  В. Заїка, К. Строчак. Зв'язності 

радіозасобів: Н. Бугой, В.Плаксієнко, Ю. Хлапонін. 

У зазначених роботах акцентовано увагу на загальних аспектах та методах 

підвищення зв'язності, пропускної здатності та живучості радіомереж, які 

розглядаються окремо із різних математичних та технічних напрямків. 

Відомими недоліками роботи існуючих систем-прототипів 

самоорганізованих радіомереж є неможливість забезпечення сучасних вимог до 

якості обслуговування внаслідок необхідності ретрансляції, підсилення сигналу, 

мінливості пропускної здатності радіоканалу, її залежності від відстані між 

рухомими радіозасобами, потужності передачі, кількості сусідніх радіовузлів і 

рівня створюваного ними трафіку і т.д. Останнім часом у відкритих зарубіжних 

наукових джерелах велике увага приділяється питанням застосування радіозасобів 

на основі технології програмно-конфігурованого радіо для самоорганізованих 

мереж. З точки зору якості обслуговування, очевидними перевагами використання 

радіозасобів на основі технології програмно-конфігурованого радіо в 

самоорганізованих радіомережах є, по-перше: збільшена дальність радіозв'язку за 

рахунок посилення на передавальній та приймальній сторонах, що дозволяє 

скоротити число ретрансляцій, і, таким чином, підвищити пропускну 

спроможність і зменшити затримку передачі інформації від джерела до адресата; 

по-друге: істотне зменшення внутрішньо-системних завад за рахунок адаптивно-

формованих діаграм спрямованості, що дозволяє в рази збільшити просторове 

ущільнення одночасних сеансів радіозв'язку, і, таким чином, підвищити 

пропускну здатність. 
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Крім того, сьогодні у зв’язку зі зростанням обсягу телекомунікаційного 

обладнання у мережах зв’язку, що використовують електромагнітні 

випромінювання різних частотних діапазонів, виникають серйозні проблеми. З 

одного боку, вже не вистачає частотного ресурсу для введення в дію нових 

засобів телекомунікацій, а з другого боку зростає і поступово наближується до 

критичного рівень електромагнітного випромінювання, і це шкодить здоров’ю 

людей. Таким чином, існує необхідність в нових телекомунікаційних технологіях 

та системах, які б дозволяли нарощувати об’єми інформації, що передається, і 

робили б це на екологічно безпечному рівні. 

Таким чином існує протиріччя між необхідністю підвищення показників 

ефективності функціонування (зв'язності, пропускної здатності та живучості) 

радіомереж та обмеженістю існуючих наукових методів вдосконалення 

самоорганізованих радіомереж нової генерації.  

У зв’язку з цим, на даний час існує необхідність вирішення актуальної 

науково-прикладної задачі, щодо розробки науково-методичного апарату 

підвищення ефективності функціонування (підвищення зв'язності, пропускної 

здатності та живучості) самоорганізованих радіомереж нової генерації.   

Для вирішення виявленого протиріччя необхідно вирішити актуальну 

науково-прикладну задачу щодо розробки науково-методичного апарату 

підвищення ефективності функціонування (підвищення зв'язності та пропускної 

здатності) самоорганізованих радіомереж. 

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

Дисертаційна робота виконувалась в рамках держбюджетної науково-дослідної 

теми «Розробка надвисокошвидкісної бездротової мережі backhaul з гігабітними 

каналами із можливістю використання неліцензійного терагерцового діапазону» 

(2016-2017 р.р.), (ДР № 0116U004698). та у відповідності до тематик науково-

дослідних, які проводилися на замовлення ДП «Український державний центр 

радіочастот» і результати проведення  дослідження яких відображені у звіті НДР 

«Методика з виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого  

телефонного зв’язку методом випробування на реальному трафіку»                     

(ДР № 0116U004698) – 2014  р. 

Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт 

Державного університету телекомунікацій, що проводилися протягом 2014-2016 

р.р., а саме: «Система широкосмугового радіодоступу на базі вітчизняних 

розробок» (ДР № 0114U002178), «Дослідження каналу радіозв’язку в нижній 

частині терагерцового діапазону при швидкості передачі більше 1 Гбіт/с»            

(ДР № 0114U002179), «Бездротова система передачі даних в НВЧ діапазоні»      

(ДР № 0114U002180), «Статистична оцінка електромагнітної сумісності мереж 

бездротового зв’язку нового покоління» (ДР № 0114U002181), Українського 

науково-дослідного інституту зв’язку, що проводилися протягом 2008-2015 р.р., а 

саме: «Розробка рекомендацій з питань конвергенції рухомого та фіксованого 

зв’язку (FМС)», (ДР № 0113U005218). Результати дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Державного університету 

телекомунікацій. Впровадження результатів досліджень підтверджуються 

відповідними актами. Питання, розглянуті та розроблені в дисертаційній роботі, 



3 

відповідають основним завданням та напрямам створення сучасної інформаційної 

інфраструктури України, які визначені у таких концептуальних документах як: ― 

Концепція державної інформаційної політики (2011 р.) Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства України на 2012-2020 роки, ― Національна програма 

інформатизації. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

підвищенні зв'язності і пропускної здатності самоорганізованих радіомереж. 

Для досягнення мети, в дисертації вирішено наступні наукові завдання: 

Здійснено аналіз впливу умов поширення радіохвиль на показники 

зв'язності радіозасобів на основі технології SDR. 

Розроблено математичну модель розрахунку мобільності самоорганізованої 

бездротової мережі, яка дозволяє децентралізованій мережі, побудованої на 

різних організаційно-технічних принципах, порівняти по-новому системному 

критерію мобільності, яка на відміну від відомих - враховує необхідну пропускну 

здатність і об’єм переданих повідомлень. 

Вдосконалено методику оцінки зв'язності радіозасобів на основі технології 

SDR самоорганізованної мережі нової генерації 

Вдосконалено методику використання терагерцового діапазону для передачі 

інформаційного трафіку в радіосистемах. На базі якої виконано розрахунок 

довжини ліній зв'язку в діапазоні 130-140 ГГц, та виявлені особливості передачі 

по бездротовому каналу зв'язку в діапазоні 120 ГГц. 

Розроблено методику оцінки щільності розподілення ймовірності 

пропускної здатності та живучості самоорганізованної мережі нової генерації.  

Вдосконалено алгоритм маршрутизації самоорганізованих радіомереж.  

Розроблено методику з виконання вимірювання параметрів якості послуг 

фіксованого зв’язку методом випробування на реальному трафіку. 

Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності 

функціонування (підвищення зв'язності, пропускної здатності та живучості) 

самоорганізованих радіомереж нової генерації.   

Об’єкт дослідження – процес підвищення ефективності функціонування 

(підвищення зв'язності, пропускної здатності та живучості) самоорганізованих 

радіомереж нової генерації. 

Предмет дослідження – моделі і методики підвищення ефективності 

функціонування самоорганізованих радіомереж нового покоління, а також методи 

маршрутизації радіомереж для забезпечення зв'язності, пропускної здатності та 

живучості самоорганізованих радіомереж нової генерації. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі 

задач використано методи теорії інформації, теорії оптимального управління, 

системного аналізу, елементи теорії ієрархічних багаторівневих систем, методи 

імітаційного моделювання, багатокритеріальної оптимізації та теорії конфлікту. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі:   

1. Вперше розроблено математичну модель розрахунку мобільності 

самоорганізованої бездротової мережі, яка дозволяє здійснювати порівняння 

децентралізованих мереж, побудованих на різних організаційно-технічних 
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принципах за системним критерієм мобільності з урахуванням необхідної 

пропускної здатності і обсягу переданих повідомлень. 

2. Вдосконалено методику оцінки зв'язності радіозасобів на основі 

технології SDR самоорганізованної мережі нової генерації, яка, на відміну від 

відомих, дозволяє здійснювати розрахунок дальності зв'язку точка-точка з 

урахуванням довільного переміщення. 

3. Вдосконалено методику використання терагерцового діапазону для 

передачі інформаційного трафіку в радіосистемах, яка, на відміну від існуючих, 

враховує ефективність використання траси розповсюдження інформації в 

цифровому форматі. 

4. Вперше розроблено методику оцінки щільності розподілення 

ймовірності пропускної здатності та живучості самоорганізованної мережі нової 

генерації.  

5. Вдосконалено алгоритм маршрутизації самоорганізованих 

радіомереж, який, на відміну від відомих, дозволяє усунути перевантаженість 

мережі через постійну передачу даних.  

6. Вперше розроблено методику з виконання вимірювання параметрів 

якості послуг фіксованого зв’язку методом випробування на реальному трафіку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сукупність розроблених методик и моделей оцінок зв'язності і пропускної 

здатності дозволяє здійснити побудову початкового наближення 

самоорганізованої радіомережі, оцінити число і параметри радіозасобів, необхідні 

для організації радіозв'язку на заданій території, оцінити ймовірність успішного 

радіоприйому і, відповідно, пропускну здатність радіозасобів на основі технології 

програмно-конфігурованого радіо в умовах впливу внутрішньосистемних і 

навмисних завад.  

Практичне застосування вдосконаленої методики використання 

терагерцового діапазону дозволило здійснити розрахунок довжини ліній зв'язку в 

діапазоні 130-140 ГГц та виявити  особливості передачі по бездротовому каналу 

зв'язку в діапазоні 120 ГГц.   

Матеріали дисертації використовувались в розробці корисних моделей, а 

саме: 

Патенти 

1. Сайко В.Г., Наритник Т.М., Казіміренко В.Я., Бреславський В.О., 

Єрмаков А.В. Мікрохвильова система широкосмугового безпроводового доступу 

з підвищеною щільністю покриття зони обслуговування UMDS-TH. Патент 

України на корисну модель 

№ 109005, дата публікації 25.07.2016.-Бюл.№ 14 з пріоритетом від 25.07. 

2016.  

2. Сайко В.Г., Наритник Т.М., Грищенко Л.М., Бреславський В.О., 

Лисенко Д.О., Дакова Л.В. 

Пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних 

комплексах адаптивного мобільного радіозв’язку. Патент України на корисну 

модель № 108734, дата публікації 25.07.2016.-Бюл.№ 14 з пріоритетом від 25.07. 

2016. 
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3. Сайко В.Г., Наритник Т.М., Казіміренко В.Я., Бреславський В.О., 

Лисенко Д.О. Мікрохвильова система широкосмугового мультисервісного 

радіодоступу з підвищеною пропускною здатністю. Патент України на корисну 

модель. № 107550, дата публікації 10.06.2016.-Бюл.№ 11 з пріоритетом від 10.06. 

2016.   

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 

синтезу самоорганізованої радіомережі. Особисто автором розроблено загальну  

концепцію дисертації та обрано об'єкт досліджень, визначено мету і задачі 

роботи, обрано та обгрунтовано методи досліджень. Формулювання мети та 

завдань дослідження проводилось спільно з науковим керівником. Основні 

положення і результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно та 

опубліковані у наукових працях[119-122]. В наукових публікаціях у співавторстві 

автору  належать: провідна роль у виборі та обґрунтуванні напряму досліджень, 

постановка задач на різних етапах виконання роботи, аналіз та інтерпретація 

одержаних результатів У спільних наукових працях здобувачеві належить: [123] – 

питання аналізу динаміки та шляхи розвитку ринку мобільних широкосмугових 

послуг; [129] – модель розрахунку мобільності децентралізованої безпроводової 

мережі; [135] – Аналіз розвитку мереж широкосмугового бездротового зв’язку 

через призму сталого економічного розвитку. 

Наукові  положення,  що  виносяться  на  захист,  та  висновки  і  

рекомендації дисертації належать автору. Основна частина отриманих в 

дисертації результатів доповідалась автором особисто на міжнародних науково-

технічних конференціях і симпозіумах. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 7 наукових 

конференціях та семінарах(з них 3 одноосібно):   

1. Бреславський В.О. Типові методи вимірювання якості в 

телекомунікаційних мережах. XІ Всеукраїнська конференція студентів і молодих 

науковців «Інформатика, інформаційні системи та технологій» 28.03. 2014 р. Тези 

доповідей. Одеський національний університет, Одеса, 2014. с.10-12. 

2. Бреславський В.О., Сайко В.Г. Использование алгоритма  PESQ в 

измерениях качества речевой связи в телефонных системах. 4 міжнародна наукова 

конференція студентів та молодих вчених. Одеса. 2014, с.147-148.  

3. Бреславський В.О. Оцінка якості надання послуг в мережах 

стільникового зв’язку.7 Всеукраїнська конференція студентів і молодих 

науковців. Дніпро. 2015. с.61-62. 

4. Казимиренко В.Я., Кравченко В.І., Бреславський В.О., Наритник Т.Н. 

Аналіз розвитку мереж широкосмугового бездротового зв’язку через призму 

сталого економічного розвитку. Міжнародна науково-технічна конференція 

«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» том 2 Актуальні питання 

побудови сучасних телекомунікаційних систем і мереж. 17-20 листопада 2015 

року. Київ: ДУТ, с. 34-36. 
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5. Казимиренко В.Я., Кравченко В.І., Бреславський В.О. , Наритник Т.Н. 

Использование терагерцового диапазона при развертывании мультисервисной 

сети широкополосного сети широкополосного доступа. Міжнародна науково-

технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» том 2 

Актуальні питання побудови сучасних телекомунікаційних систем і мереж. 17-20 

листопада 2015 року. Київ: ДУТ, с. 27-30. 

6. Бреславський В.О., Лисенко Д.О. Методика розрахунку мобільності 

децентралізованої бездротової мережі. П’ята  міжнародна науково-технічна 

конференція «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 22-23 грудня 2015 р. Тези 

доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції. Київ-Полтава-

Китовище-Париж-Орел-Харків. с. 34  

7. Бреславський В.О. Вимірювання рівнів випромінювання при контролі 

електромагнітних завад в самоорганизованих радіомережах. VІ Наукова 

Практична конференція: «СВІТОВИЙ РОЗВИТОК НАУКИ ТА ТЕХНІКИ» 

7.12.2020.Запоріжжя.с 31-34.  

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 20 (з 

конференціями) наукових праць, у тому числі 13 статей (з них 4 одноосібно) у 

фахових науково-технічних журналах, 7 матеріалів доповідей у збірниках 

наукових праць на науково-технічній конференції та симпозіумі, отримано 3 

патенти України на корисну модель [121- 123], стаття [13] – у науковому журналі, 

що входить до  бази SCOPUS, а стаття [12] опублікована у фаховому журналі 

Европейського союзу. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків (акти 

впровадження). Загальний обсяг роботи складає 205 сторінок друкованого тексту, 

у тому числі містить 43 рисунки та 9 таблиць, 3 додатка. Список використаних 

джерел на 13 сторінках містить 138 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і 

завдання дослідження, викладено основні наукові і практичні результати, 

наведено відомості про їх впровадження, апробацію та публікації.  

 

У першому розділі «Аналіз технічних аспектів реалізації і розвитку 

мереж цифрового радіозв’язку нового покоління» представлено аналіз 

існуючих наукових методів розвитку мереж цифрового радіозв’язку нового 

покоління. Це дало можливість окреслити стратегічні пріоритети системи 

підвищення зв'язності і пропускної здатності самоорганізованих радіомереж, які є 

мережами зв’язку нового покоління. 

Хмарно-орієнтовані платформи мереж радіодоступу 4-го і 5-го поколінь на 

основі програмно-орієнтованих пристроїв SDR і базових програмно-орієнтованих 

мереж на основі SDN, уможливлять перенесення обчислювальних потужностей 

абонентських пристроїв в хмарні технології і використання інтелектуальних 

абонентських пристроїв. В області технологій керування машинами найбільш 
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інтенсивно інновації впроваджуються в сферу Інтернет речей і послуг М2М. 

Одним з напрямків розвитку мереж 5-го покоління стануть алгоритми 

класифікації трафіку, що забезпечить підтримку викликів ринку по динаміці зміни 

попиту на послуги і потреби абонентів. Незважаючи на велику кількість різних 

рішень для мереж мобільного зв'язку 4-го і 5-го поколінь, невирішеними досі 

залишаються завдання ефективної передачі сигналів в радіоканалах за наявності 

великої кількості інтерферуючих сигналів в гетерогенних мережах, конвергенції 

різних технологій радіодоступу для ефективного надання сервісів у гетерогенних 

мережах, а також завдання моделювання складних багаторівневих стільникових 

структур для оптимізації планування і балансування навантаження, з урахуванням 

інтерференції в гетерогенних мережах. 

Гетерогенні мережі мобільного зв’язку розглядаються в якості основної 

концепції для розроблення та впровадження мереж мобільного зв’язку п’ятого 

покоління. Принципи побудови таких самоорганізуючих   радіомереж на основі 

програмно-конфігурованих радіозасобів (SDR) визначаються показниками 

зв'язності, пропускної здатності і живучості радіозасобів. Але, в умовах 

недостатнього спектрального ресурсу, просторове ущільнення мережі 

обмежується зростаючим рівнем інтерференції, що не дає змогу необмежено 

підвищувати пропускну здатність самоорганізуючої  мережі. Тому, для 

задоволення вимог до пропускної здатності  самоорганізуючих мереж 5-го 

покоління необхідно вирішити ряд задач, а саме: 

- систематизації питань функціонування самоорганізованої радіомережі та 

розробки принципів функціонування радіозасобів на основі технології  SDR із 

адаптивними режимами роботи; 

- розробки нової методики оцінки зв'язності радіозасобів SDR  

самоорганізованої радіомережі;  

- розробки нової методики оцінки пропускної здатності радіозасобів SDR 

самоорганізованої радіомережі; 

- проведення системного комп'ютерного моделювання основних 

характеристик, параметрів функціональних блоків та самоорганізованої системи в 

цілому. 

Таким чином, завдання пошуку та обґрунтування відповідних інженерно-

технічних рішень представляється надзвичайно актуальним і важливим, оскільки 

у теперішній час існує протиріччя між  необхідністю підвищення показників 

ефективності функціонування (зв'язності та пропускної здатності) радіомереж та 

обмеженістю існуючих наукових методів вдосконалення самоорганізованих 

радіомереж  нової генерації.  

Проведені дослідження довели, що для усунення виявленого протиріччя 

необхідно вирішити актуальне наукове завдання щодо розробки науково-

методичного апарату підвищення ефективності функціонування (підвищення 

зв'язності, пропускної здатності та живучості) самоорганізованих радіомереж 

нової генерації.   
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У другому розділі «Розробка методики оцінки зв’язності 

самоорганізованої  радіомережі з радіозасобами SDR та із використанням 

терагерцового діапазону» 
Запропонована розробка методики оцінки зв’язності самоорганізованої  

радіомережі  з радіозасобами SDR та із використанням терагерцового діапазону, 

яка наполягає у наступному: 

 

 

 
Рис.1 Схема та результати розрахунку зв'язності 

Вважаємо, що час(t) - це проміжок часу, поки вузол С не виявиться поза 

межами радіовидимости ретранслятора, тобто в точці С. Тоді з використанням 

простих формул  отримаємо  
 

  
                          

 
                                                

 А, В, С-точки розташування ретрансляторів;      - кути направлення на 

ретранслятори 

Для малопотужних систем дальність дії визначається загасанням сигналу 

(J), і для частоти 2,4 ГГц і потужності на прийомі -100дБ для вільного простору у 

відповідністю з                                получимо      ,  де 

  
                    

  
                                                                        

 За моделлю Хата [9] загасання можна виразити у вигляді 

                                        
 [               ]                                                                

 Де для великих міст           [                  и  k=0.   (4) 

Звідки отримуємо      , де 
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 Тобто, R=0,611 км. 

Іншими словами, в міських умовах типова дальність зв'язку вузол-вузол в 

самоорганізованих мережах не перевищує 500-600 м. 

А необхідну щільність радіостанцій ρ_Sможна визначити за формулою: 

    
 

    
W-1(

      

 
    )                                                                                       .  

 

На базі аналізу досягнення зарубіжних фірм в області використання 

терагерцового діапазону  проаналізовано перспективи розгортання каналу зв’язку 

в діапазоні 130-134 ГГц в Україні із використанням розробленого обладнання 

виймального та передавального трактів та формувача групового сигналу із 

використанням технології 802.11n. 

Збільшення довжини каналу зв’язку вимагає в першу чергу збільшення 

енергетики каналу (підвищення рівня потужності передавача) та пониження шуму 

на вході приймального тракту (підвищення чутливості). При підвищенні вимог до 

якості зв'язку відповідно підвищуються вимоги до показників зв'язності 

радіомереж, що самоорганізуються.  

При фіксованій дальності радіозв'язку R зі збільшенням площі території 

СОМ S, необхідна щільність радіостанцій СОМ збільшується. Пояснюється це 

тим, що для збереження зв'язності мережі з заданою ймовірністюPcb при 

збільшенні S число радіо засобів, розташованих навколо одного (відокремленого) 

з них, повинне бути збільшене.  

В результаті виконаної оцінки виявлено вплив умов поширення радіохвиль 

на показники зв'язності радіозасобів на основі технології SDR, зокрема, 

встановлено, що повільні завмирання зменшують, а швидкі завмирання 

збільшують ймовірність «ізоляції» радіозасобів. 

 

У третьому розділі «Оцінка пропускної спроможності та живучості 

самоорганізованої радіомережі побудованої радіозасобами на основі 

технології SDR», в першу чергу, проаналізовані відомі напрями робіт за 

аналітичною оцінкою пропускної спроможності СОМ на основі радіозасобів з 

круговою діаграмою направленості. 

Перший напрям містить ранні (класичні) роботи  з пакетних радіомереж  

[49]. В них завдання математичного аналізу СОМ зводилося до визначення такої 

дальності радіозв'язку R, яка б була компромісною з точки зору умов  

функціонування  протоколів мережевого і канального рівнів радіостанції СОМ. З 

іншого боку, велика дальність радіозв'язку призводила до збільшення  рівня 

внутрісистемних завад в загальному радіоканалі і, таким чином, до зменшення 

просторового ущільнення одночасних передач в СОМ, що характеризуються 

параметром р.  При цьому як протоколи канального рівня розглядалася ALOHA.  

Другий напрям містить роботи з оцінки пропускної здатності на основі 

математичного апарата ланцюгів Маркова. В них завдання аналізу СОМ зводилось 

до визначення такої ймовірності передачі р, яка б була компромісною з точки зору 

протоколу канального рівня. Як протоколи  канального рівня розглядались 
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протоколи з фізичним GSMA та віртуальним контролем зайнятості радіоканалу 

GSMA/CA. 

Відомим недоліком двох розглянутих напрямів є математична абстракція 

радіоприймання на фізичному рівні, згідно з якою ймовірність радіоприймання 

     вважається достовірно успішною за умови, що приймаюча радіостанція 

знаходиться на відстані     , яка  не перевищує дальність радіозв’язку R:  

     {
      
      

     (7) 

З точки зору відношення сигнал/(шум + внутрішньо системні завади) SINR 

(Signalinterferenceplus Noise Ratio) математична абстракція (3.1) не враховує 

залежності ймовірності успішного радіоприймання від невизначеності та 

територіального розподілу радіостанцій мережі і рівня утворюваних внутрішньо 

системних завад. 

Для кількісної оцінки можливостей радіоприймання вводиться критерій 

ймовірності успішного радіоприймання     [SINR]. 

     [SINR] = P [SINR   ].                                      (8) 

Відношення SINR з урахуванням середніх втрат розповсюдження, 

повільних і швидких завмирань визначається виразом 

SINR(  ,  ,   ,  ,     ,  (p,  ))=
             

   ∑             
        

   

,                     (9)  

де             - потужність внутрішньосистемних  завад радіостанції Т на вході 

приймача      з урахуванням середніх втрат розповсюдження, повільних і 

швидких завмирань;   (p  ) – кількість джерел внутрішньосистемних  завад; р- 

ймовірності  передачі радіостанції. 

Згідно з (3.2) і (3.3), ймовірності успішного радіоприймання в загальному 

виді визначається виразом: 

     [ SINR(  ,  ,   ,  ,     ,  (p,  )), ]=P[
             

   ∑             
        

   

  ]              

Вплив внутрішньосистемних завад на ймовірність успішного 

радіоприймання було математично проаналізовано в третьому напрямку роботи 

[58]. В роботі [17] було виконано оцінку пропускної здатності радіостанції СОМ, 

в роботі [9] – для випадку середніх втрат розповсюдження і завмирань. 

Для аналітичної оцінки пропускної здатності в СОМ, як для протоколів 

випадкового доступу, так і для протоколів доступу з контролем зайнятості 

радіоканалу, зазвичай використовуються допущення за дискретною часовою 

шкалою, в якій час обчислюється слотами в режимі насичення, в якому кожна 

радіостанція завжди Що стосується територіального розподілу радіостанції, 

зазвичай використовуються допущення щодо однорідної радіомережі, коли 

дальність радіозв’язку R однакова для всіх радіостанцій СОМ, а також є 

припущення про пауссонівський розподіл радіостанцій в зоні дії мережі. 

Пропускна спроможність радіостанції СОМ С [    ]  при випадковому 

встановленні і введенні зв'язку за протоколом ALOHA можна визначити як 

ймовірність успішної передачі за час одного слота за умови сеансу зв’язку в 

цьому слоті: 
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З(  , p    = (p)      [  , p  ),                                         (11) 

       (р) – ймовірність сеансу зв'язку між передавальною і приймаючою 

радіостанціями;     [       , p  ),  ] – ймовірність успішного  радіоприймання 

радіостанції мережі. 

Формула ймовірності сеансу зв’язку між передавальною і приймаючою 

радіостанціями, працюючими в загальному радіоканалі, отримана в роботі [49]: 

                   ).    (12) 

 

Отримані результати дозволяють здійснити оцінку живучості ССЗ 

побудованої на основі радіозасобів технології SDR за наступною методикою. 

Припустимо, що виклики надходять в систему відповідно до 

пуассонівського процесу. Таке припущення є стандартним у завданнях 

дослідження мереж зв'язку, його спроможність перевірена численними 

практичними додатками. Властивості пуассонівського процесу добре вивчені 

(наприклад, в [73]), і тут їх детальний опис опущено. 

Розглянемо два таких варіанти. 

Варіант А. Нехай ймовірність виходу із працездатного стану всіх РВ 

однакова і дорівнює р. Наприклад, дане припущення справедливе, якщо всі 

радіовузли кластера знаходяться в осередку ураження. Тоді, очевидно, 

ймовірність виживання k вузла визначається біномінальним розподілом 

( ) (1 )k k N k

NP n k C p p    .                                   (13) 

Абоненти, які підключені до непрацездатних РВ, захоплюються 

працездатними РВ (якщо абонент знаходиться в зоні покриття працездатних РВ, 

то доступ до послуг мережі здійснюється одразу, якщо немає, то є можливість 

збільшити зону покриття решти РВ шляхом збільшення потужності їх 

передавачів), або абоненти самі переходять в стільники працездатних РВ. Таким 

чином, параметр інтенсивності сумарного навантаження λ не змінюється. 

Ймовірність блокування виклику, в припущенні пуассонівського процесу 

надходження викликів і за наявності mk каналів, обчислюється за В-формулою 

Ерланга [73]: 

1( ) ( )
( )! !

mk i
mk

блк
i o

kP
mk i

  



  ,                                            (14) 

де коефіцієнт обслуговування 

/ .       (15) 

При цьому формула для втрат залишається в силі, навіть якщо розподіл 

ймовірностей тривалості обслуговування довільний [73]. Звідси можна 

розрахувати оцінку блокування виклику: 

1

0 1 0

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

imk
N n mk

k N k Nk
Nблк

k k i

E P n k P k p ppC
mk i

  

  

        (16) 

Відповідно, живучість розраховують таким чином: 

1

0 0

1 (1 ) ( ) .
! !

mk i
N mk

k N kk
N

k i

Sur ppC
mk i

  

 

      (17) 
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Таким чином, отримана формула оцінки живучості ССЗ через такі 

параметри системи, як щільність покриття, ємність і число каналів, навантаження. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Щільність розподілення ймовірності пропускної здатності  

підканалу при: m=1 (а) і m=5 (б) для значень 
0y , рівних 10 дБ (крива 1),  

20 дБ (крива 2), 25 дБ (крива 3). 

 

На рис. 2 а,б наведено графіки, які відображають залежності щільності 

розподілення ймовірності пропускної спроможності підканалу (піднесечої) від 

значення  відношення сигнал/шум при m = 1 і m = 5 відповідно. З рис. 2  видно, 

що при збільшенні параметра завмирань m від 1 до 5 середня пропускна 

спроможність підканала дещо зростає. Подальше збільшення m не призводить до 

істотного зростання середньої пропускної спроможності. 

Середнє значення й дисперсія пропускної спроможності піднесучої можна 

знайти чисельно за допомогою наступних співвідношень: 
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де  PP

CW x  - щільність розподілення ймовірності пропускної спроможності

PPC  каналу; 

 
jCW x  - щільність розподілення ймовірності пропускної спроможності j-го 

частотного підканалу (піднесучої). 

Таким чином, в даному розділі: 

1. Сформульована задача оцінки пропускної здатності радіозасобів  на 

основі технології SDR самоорганізованої мережі, яка визначається ймовірністю 

якісного забезпечення зв'язку і ймовірністю  успішного радіоприйому при 

апріорно невідомому територіальному розподілі радіовузлів з урахуванням 

середніх втрат поширення і завмирань.  

2. Запропоновано алгоритм оцінки пропускної здатності самоорганізованої 

мережі з радіозасобами технології SDR, який дозволяє оцінити чинники, що її 

визначають, окремо і, таким чином, визначити шляхи підвищення пропускної 

спроможності мережі з програмно-конфігурованими радіозасобами. 

3. Наведені результати досліджень статистичних характеристик пропускної   

здатності самоорганізованої мережі з ортогональними піднесучими, що 

функціонує в багатопроменевому радіоканалі із завмираннями Накагамі. 

Визначено пропускну здатність широкосмугової мережі та запропоновано її 

статистична модель для багатопроменевого радіоканалу зв’язку зі статистикою 

впливу одночасно швидких і повільних завмирань. 

4. Запропоновано модель оцінки живучості самоорганізуючої бездротової 

мережі  із радіозасобами  технології SDR, який дозволяє оцінити чинники, що її 

визначають, окремо і, таким чином, визначити шляхи підвищення живучості 

мережі з програмно-конфігурованими радіозасобами. 

5. Здійснена оцінка якості надання послуг в мережах стільникового зв’язку. 

Якість послуг зв'язку є тим фактором, який впливає на рівень 

конкурентоспроможності серед операторів зв'язку. Єдині показники якості 

надання послуг зв’язку будуть використовуватися як операторами зв’язку, так й 

представниками офіційної влади, фізичними та юридичними особами. Варто 

розробити систему показників якості послуг з урахуванням світових стандартів та 

досвіду міжнародних організацій, проте в першу чергу опиратись на нормативну 

базу діючого законодавства. Наведені нормативні документи та міжнародні 

стандарти, які використовуються в основі створення високоякісної та гнучкої 

системи перевірки якості послуг системи стільникового зв’язку. 

6. Визначені основні задачі та підстави для розгляду питань створення 

комплексної системи моніторингу телекомунікаційних систем для забезпечення 

якості послуг самоорганізуючої мережі. Розглянута методологія проведення 

аналізу мережі, наведені приклади побудови систем аналізу і контролю 

вимірювань. Показано, що на сучасних телекомунікаційних мережах в даний час 

створено та експлуатуються одночасно декілька систем моніторингу.  З метою 

здешевлення та спрощення існуючих систем моніторингу доцільно об'єднати їх в 

одну комплексну систему, використовуючи в якості базового елементу 

універсальний аналізатор сигналізацій телекомунікаційних систем. Розглянуті 

особливості використання базового модуля збору інформації на базі АСТС з 
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різним програмним забезпеченням і з єдиним центром обробки інформації про 

стан мережі. Описані функціональні характеристики систем контролю й 

вимірювань мережі сигналізацій «Сапсан» і «Спайдер»). 

7. Доведено, що самоорганізований алгоритм маршрутизації, відповідає 

вимогам адаптації, самоконфігурування і самовідновлення мережі. До позитивних 

особливостей алгоритму відноситься знижений обсяг службового трафіку. 

Вдосконалений алгоритм маршрутизації самоорганізованих радіомереж за 

параметром завантаженості мережі службовим трафіком, перевищує основні 

протоколи обміну інформації на 15%, що доводить переваги розробленого 

алгоритму. 

 

У четвертому розділі «Практична реалізація розроблених моделей і 

алгоритмів для підвищення ефективності в самоорганізованих мережах» 

1.Розроблений інноваційний спосіб і пристрій адаптивного вибору режимів 

роботи радіозасобів нового покоління в умовах складної завадової обстановки. На 

даний спосіб подано заявку на винахід. 

2. Запропонована  система  широкосмугового безпроводового доступу , що 

складається із центральної та абонентської станцій, причому центральна станція 

містить приймально-передавальні блоки, які підключені до маршрутизатора по 

інтерфейсу Ethernet для передачі в магістральну мережу запитного потоку чи 

приймання від інформаційної мережі інформації, яка передається до абонентських 

станцій по каналам мережі backhaul, а вихід передавального тракту і вхід 

приймального підключаються до передавальних та приймальних трактів 

відповідно,  та блоків обробки сигналів на базі формувача центральної станції, 

який відрізняється від відомих тим, що приймально-передавальні блоки 

будуються на базі формувача інформаційного потоку, який містить n складових 

потоків згідно стандарту 802.11n, із яких створено m мультиплексів, що 

включають в себе приймальні та передавальні лінійні тракти, в яких реалізується 

перетворення частоти та  підсилення потужності і  до яких підключено m 

приймальних та m передавальних антен, які обслуговують наданням 

інформаційного ресурсу створеними формувачем мультиплексами відповідні 

ділянки зони покриття, а абонентські станції представляють собою вузли доступу 

WiFi, які створюють локальні комп’ютерні мережі, що  обслуговуються 

відповідним мультиплексом і до яких підключені лінійні тракти та приймально-

передавальні антени. Крім того, в розробленій системі мережа backhaul 

складається  із каналів, де використовується неліцензійний частотний діапазон, а 

кількість секторів зони обслуговування та кількість каналів передачі визначається 

за  результатами  дослідження зони обслуговування. 

3. Для вирішення завдань розробки наукових основ дослідження загальних 

властивостей і принципів функціонування мобільних телекомунікаційних систем і 

комп'ютерних мереж нового покоління, а також  з метою розробки принципово 

нових методів аналізу, які спрямовано на поліпшення їх технічних характеристик 

і забезпечення контролю та діагностики розглянуто  методи математичного 

моделювання, засновані на статистичних методах аналізу багатовимірних даних. 

Розглянуті особливості процесу статистичного моніторингу характеристик 
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мобільної телекомунікаційної мережі. Розглянута методологія збору первинної 

інформації про телекомунікаційної мережі та процедури перетворення первинних 

значень характеристик телекомунікаційної мережі у часовий ряд і випадкову 

послідовність, що дозволяють здійснювати безперервний моніторинг 

характеристик мобільної телекомунікаційної мережі статистичними методами. 

Практична реалізація розроблених моделей і алгоритмів для підвищення 

ефективності в самоорганізованих мережах полягає в тому, що в роботі за рахунок 

практичної реалізації розроблених методик и моделей оцінок зв'язності і 

пропускної здібності можливо виконати побудову початкового наближення 

самоорганізованої радіомережі, оцінити число і параметри радіозасобів, необхідні 

для організації радіозв'язку на заданій території, оцінити ймовірність успішного 

радіоприйому і, відповідно, пропускну здатність радіозасобів на основі технології 

програмно-конфігурованого радіо в умовах впливу внутрішньосистемних і 

навмисних завад. 

 

ВИСНОВКИ  

 

В результаті дисертаційних дослідження вирішено актуальне наукове 

завдання щодо розробки науково-методичного апарату підвищення зв'язності, 

пропускної здатності та живучості самоорганізованих радіомереж. 

Відсутність аналогічних рішень у нашій країні та за кордоном робить 

результати досліджень пріоритетними.  

В дисертації одержані такі основні результати:  

1. На підставі проведеного аналізу було визначено, що для надання 

якісних послуг в мережах зв’язку не вирішені питання щодо зв'язності, 

пропускної здатності та живучості  самоорганізованих радіомереж. Було виявлено 

існування протиріччя між необхідністю підвищення показників ефективності 

функціонування (зв'язності, пропускної здатності та живучості) радіомереж та 

обмеженістю існуючих наукових методів вдосконалення самоорганізованих 

радіомереж  нової генерації. Дане протиріччя підтверджує актуальність 

поставленого наукового завдання.  

2. Вперше розроблено математичну модель розрахунку мобільності 

самоорганізованої бездротової мережі, якій дозволяє децентралізовані мережі, 

побудовані на різних організаційно - технічних принципах, порівняти по новому 

системному критерію мобільності, і який на відміну від відомих, враховує 

необхідну пропускну здатність і об’єм переданих повідомлень. 

3. Вдосконалена методика оцінки зв'язності радіозасобів на основі 

технології SDR самоорганізованної мережі нової генерації 

4. Вдосконалена методика використання терагерцового діапазону для 

передачі інформаційного трафіку в радіосистемах. На базі якої виконано 

розрахунок довжини ліній зв'язку в діапазоні 130-140 ГГц, та виявлені 

особливості передачі по бездротовому каналу зв'язку в діапазоні 120 ГГц. 

5. Вперше розроблено методику оцінки пропускної здатності та 

живучості самоорганізованної мережі нової генерації.  
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6. Вдосконалено алгоритм маршрутизації самоорганізованих 

радіомереж.  

7. Вперше розроблено методику з виконання вимірювання параметрів 

якості послуг фіксованого зв’язку методом випробування на реальному трафіку. 

8. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що за 

рахунок практичної реалізації розроблених методик и моделей оцінок зв'язності і 

пропускної здібності можливо виконати побудову початкового наближення 

самоорганізованої радіомережі, оцінити число і параметри радіозасобів, необхідні 

для організації радіозв'язку на заданій території, оцінити ймовірність успішного 

радіоприйому і, відповідно, пропускну здатність радіозасобів на основі технології 

програмно-конфігурованого радіо в умовах впливу внутрішньосистемних і 

навмисних завад 

9. Результати досліджень прийняті до впровадження в НДР «Методика з 

виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого телефонного 

зв’язку методом випробування на реальному трафіку» (ДР № 0116U004698) - 2014 

р. Зазначена Методика використовується у виробничої діяльності УДЦР та НКРЗІ 

під час вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж.  

10. Мета досліджень щодо підвищення зв'язності,  пропускної здатності 

та живучості самоорганізованих радіомереж вирішені повністю. Наукові 

результати досліджень є внеском у розробленні  методів підвищення пропускної 

спроможності, завадостійкості,  якості передавання та надійності  функціонування 

систем передавання  дискретних і аналогових повідомлень у каналах зв'язку з 

постійними, змінними та випадковими параметрами.  

11. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та удосконалення 

існуючих методик маршрутизації радіомереж у умовах перешкод та завад. Це 

підтверджує актуальність вирішення поставленого наукового завдання.  
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АНОТАЦІЯ  

 

Бреславський В.О. Моделі та методики підвищення ефективності 

функціонування самоорганизованих радіомереж. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний університет 

телекомунікацій, Київ, 2021. 

В роботі вирішено актуальне наукове завдання, щодо розробки науково-

методичного апарату підвищення ефективності функціонування (підвищення зв'язності, 

пропускної здатності та живучості) самоорганізованих радіомереж нової генерації.   

Запропоновано модель оцінки живучості самоорганізуючої бездротової мережі із 

радіозасобами технології SDR, який дозволяє оцінити чинники, що її визначають, 

окремо і, таким чином, визначити шляхи підвищення живучості мережі з програмно-

конфігурованимирадіозасобами. 

Вдосконалено методику розрахунку мобільності самоорганізованої бездротової 

мережі, яка розроблена на основі нового системного критерію мобільності, який на 

відміну від існуючих моделей враховує динаміку змін пропускної здатності з обсягом 

переданих даних 

Вдосконалено методику оцінки зв'язності радіозасобів на основі технології SDR 

самоорганізованної мережі нової генерації. Самоорганізовані мережі (СОМ), на відміну 

від проводових і стільникових мереж, не мають можливості управляти потоками даних 

через базові станції (точки доступу) внаслідок їх відсутності. 

Ключові слова: самоорганізовані радіомережі, зв’язаність, пропускна здатність, 

живучість вузлів передачі, ефективність функціонування, маршрутизація. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Бреславский В.А. Модели и методики повышения эффективности 

функционирования самоорганизованих радиосетей. - Квалификационная научная 

работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.02 - телекоммуникационные системы и сети. Государственный 

университет телекоммуникаций, Киев, 2021. 

В работе решена актуальная научная задача по разработке научно-методического 

аппарата повышения эффективности функционирования (повышение связности, 

пропускной способности и живучести) самоорганизующихся радиосетей нового 

поколения.  

Предложена модель оценки живучести самоорганизующейся беспроводной сети с 

радиосредствами технологии SDR, который позволяет оценить факторы, ее 

определяющие, отдельно и, таким образом, определить пути повышения живучести сети 

с программно-конфигурируемыми радиосредствами.  
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Усовершенствована методика расчета мобильности самоорганизующейся 

беспроводной сети, которая разработана на основе нового системного критерия 

мобильности, который в отличие от существующих моделей, учитывает динамику 

изменений пропускной способности с объемом передаваемых данных. 

Усовершенствована методика оценки связности радиосредств на основе технологии 

SDR самоорганизованной сети нового поколения. 

Ключевые слова: самоорганизующиеся радиосети, связанность, пропускная 

способность, живучесть узлов передачи, эффективность функционирования, 

маршрутизация. 

 

ANNOTATION  

 

Breslavsky V.O. Models and methods for improving the efficiency of self-organized 

radio networks. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

 A large number of experienced telecommunication field professionals have focused 

their scientific works on general aspects and methods aiming to increase the connectivity, 

bandwidth and  survivability of radio networks. For example:  Н. Бандурко, В. Толубко, 

Л.Беркман; to the theory of survivability of radio systems were made  by О. Сабунин, В. 

Левин, В. Заїка, К. Строчак; and to the theory of increasing connectivity were made  by О. 

Головін, А. Тяжев, Н. Бугой, В.Плаксієнко, Ю. Хлапонін. 

 Scientific novelty of the results of this research is as follows: 

The influence of different conditions of radio wave propagation on the connectivity of 

radio facilities based on the SDR technology was revealed. An algorithm for calculating the 

throughput of a self-organizing network with radio devices of the SDR technology is proposed. 

The broadband network throughput has been determined and its statistical model is proposed 

for a multipath radio communication channel with the statistics. A model is proposed to assess 

the survivability of a self-organizing wireless network with the SDR technology radio devices. 

The methodology for calculating mobility of a self-organizing wireless network has been 

improved. It has been developed on the basis of a new systemic criterion for mobility, which, 

in contrast to existing models, takes into account the dynamics of changes. 

The method for calculating the connectivity of radio facilities based on the SDR 

technology of a new generation self-organizing network has been improved. Feature: Self-

organizing networks (SON), in contrast to wired and cellular networks, do not control data 

flows through base stations (access points) due to the absence of the latters. 

This thesis research contains calculation of connectivity and a mathematical model that 

has been created to assess the required density of radio n odes in the network. This enables to 

determine the number of radio facilities COM (N) as a function of the radio communication 

range (R) and the COM area (S). 

A routing algorithm for self-organizing radio networks has been developed. 

Key words: self-organizing radio networks, connectivity, throughput, survivability, 

transmission nodes, operational efficiency and routing. 


