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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Інформаційне середовище людини, матеріальну основу 

існування та розвитку якої все більше становлять телекомунікаційні системи та 

мережі, спонукає як до створення нових методів передачі інформації, так і до 

знаходження нових шляхів підвищення якості функціонування існуючих мереж 

передачі даних, якості обслуговування та економічної ефективності. З появою на 

теренах України активно діючої технології високошвидкісного мобільного доступу 

до мережі Інтернет, трафік передачі даних в мережах стільникового зв'язку постійно 

зростає. Водночас існуючі мережеві архітектури не були призначені для задоволення 

таких потреб операторів, сучасних користувачів та підприємств. Традиційні варіанти 

вирішення проблеми ущільнення покриття, розгортання яких потребує значних 

капітальних витрат, не вирішують проблем, пов'язаних з розширенням каналів 

передачі даних від базових станцій до інфраструктури ядра мережі оператора. 

Оскільки попит на мобільність і пропускну здатність зростає, а прибуток 

розмивається зростанням капітальних витрат на обладнання – виникає проблема 

якості надання мультимедійних послуг мобільним абонентам. 

Альтернативою вирішення даних проблем є метод Wi-Fi Offload, що 

призначений для розвантаження мереж мобільних операторів від трафіку передачі 

даних за рахунок використання технології Wi-Fi. В цьому випадку трафік даних 

абонентів виводиться з радіомережі оператора в окрему радіомережу, яка працює з 

використанням власних магістральних каналів, що дозволяє користувачу пересилати 

дані через різні бездротові технології і мобільні мережі (Wi-Fi, HSPA, LTE), які 

можуть надавати різні види телекомунікаційних послуг. 

В свою чергу, при впровадженні мереж нового покоління виникають проблеми 

обмеженого бюджету, обмеженого радіочастотного ресурсу та складності отримання 

ліцензії, що випливає в необхідність об’єднання різних мережних технологій та 

інфраструктури різних операторів, тобто побудови гетерогенної мережі. Проте, у 

випадку функціонування гетерогенних мереж та сумісної роботи багатьох операторів, 

пріоритетними задачами стають моніторинг стану радіоресурсів мереж різного типу, 

їх завантаженості, забезпечення прозорого пересування абонента, підтримка 

мобільності та безпеки. Технологія програмно-конфігурованих мереж (SDN) 

дозволяє розбити традиційний вертикально інтегрований мережевий стек для того, 

щоб поліпшити гнучкість і керованість мереж. Технологія SDN відкриває можливість 

масового конфігурування мережевих пристроїв та здійснюваних ними операцій для 

кращої підтримки диференційованих послуг. 

Аналіз науково-технічної літератури свідчить, що питанням створення і 

розвитку методів розподілу трафіку та проблемам побудови бездротових 

гетерогенних та програмно-конфігурованих телекомунікаційних мереж присвячена 

велика кількість наукових робіт таких вітчизняних та закордонних вчених як:  

Л.Н. Беркман, В.В. Вишнівський, М.М. Климаш, А.О. Лунтовський, Р.С. Одарченко, 

О.П. Ткаліч, Р.Л. Смілянський, Nick McKeown, Nick Feamster та ін. Однак, до цього 

часу однією з перепон для розвантаження мереж мобільних операторів від трафіку 

передачі даних за рахунок використання технології Wi-Fi Offload залишається 

відсутність виразних методів та критеріїв для прийняття рішення про перехід між 



2 

 

стільниковими мережами та Wi-Fi, які б враховували задачі балансування 

навантаження в гетерогенному середовищі, що на даний час становить одне з 

важливих наукових завдань галузі телекомунікаційних систем та мереж. 

Тому, тема дисертаційної роботи та вирішення наукового завдання щодо 

удосконалення методики передачі з’єднання рухомих абонентів бездротових 

гетерогенних мереж є надзвичайно актуальними. Саме ці нагальні питання 

досліджуються для найбільш ефективної їх реалізації в телекомунікаційних мережах. 

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

напрямок досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт, виконаних у 

Державному університеті телекомунікацій (ДУТ), а саме: “Реальна пропускна  

здатність безпроводових телекомунікаційних систем” (ДР № 0114U002403),  

“Система динамічного управління об’ємом та розподілом потоків 

телекомунікаційних мереж” (ДР № 0217U002846) та “Система управління 

телекомунікаційною мережею” (ДР № 0114U000757). 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

Державного університету телекомунікацій та Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, а також в практичну діяльність органів 

управління в/ч А2183, що підтверджується відповідними актами. 

Питання, розглянуті та розроблені в дисертаційній роботі, відповідають 

основним завданням та напрямкам створення сучасної інформаційної інфраструктури 

України, які визначено в таких законах України: «Про Національну програму 

інформатизації», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також в такому 

концептуальному документі як «Національна програма інформатизації». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

якості функціонування гетерогенної програмно-конфігурованої мережі за рахунок 

зменшення імовірності блокування вихідних викликів області обслуговування з 

урахуванням стану завантаженості мереж та відносної потужності прийнятого 

сигналу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

‒ провести аналіз відомих математичних моделей та методів обслуговування 

переходу рухомих абонентів, що генерують трафік в рамках функціонування 

гетерогенних, бездротових та програмно-конфігурованих мереж; 

‒ удосконалити математичну модель гетерогенної бездротової мережі з 

врахуванням інтенсивностей потоків вихідних викликів, горизонтальних (HHO) та 

вертикальних (VHO) перехідних викликів; 

‒ розробити метод розрахунку показників перебування та обслуговування 

користувача в області виділеної стільниці гетерогенної мережі, що враховує 

тривалість затримки мобільного користувача в області обслуговування, величину 

потоку вихідних викликів у виділеній стільниці та тривалість утримування виклику; 

‒ визначити показники та розробити методику оцінки якості функціонування 

гетерогенної програмно-конфігурованої мережі при використанні методики передачі 

з’єднання рухомих абонентів; 

‒ удосконалити методику передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних 

програмно-конфігурованих мереж з урахуванням комплементарного 
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нормалізованого використання мережі та відносного показника потужності сигналу 

мережі. 

Об’єктом дослідження є процес обробки та передачі з’єднання рухомого 

абонента при виборі та переході між різними типами бездротових мереж. 

Предметом дослідження є методи та засоби передачі з’єднання між різними 

типами бездротових мереж. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі задач 

та досягнення мети дослідження використана теорія передачі дискретних 

повідомлень, теорія графів, методи аналізу марківських процесів з дискретними 

станами і безперервним часом, теорія масового обслуговування та статистична теорія 

зв’язку. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 

Удосконалено математичну модель передачі з’єднання рухомих абонентів між 

різними типами бездротових мереж, яка відрізняється від відомих тим, що для 

визначення функції використання мережі для вихідного виклика об'єднано чинники 

комплементарного нормалізованого використання мережі та відносної потужності 

прийнятого сигналу мережі. 

Вперше розроблено методику оцінки якості функціонування гетерогенної 

програмно-конфігурованої мережі за показниками імовірності блокування вихідного 

виклику та імовірності примусового припинення горизонтального та вертикального 

перехідних викликів. 

Удосконалено методику передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних 

програмно-конфігурованих мереж, яка, на відміну від відомих, дозволяє  

враховувати стан гетерогенної мережі на момент переходу рухомого абонента з 

урахуванням завантаженості вузла та потужності прийнятого рухомим абонентом 

сигналу. 

Достовірність і обґрунтованість наукових результатів, висновків та 

рекомендацій, викладених в дисертаційній роботі, доводяться ретельним 

багатобічним системним аналізом процесів, що відбуваються в гетерогенному 

середовищі програмно-конфігурованої мережі, коректним використанням 

математичного апарату, а також збіжністю результатів математичного моделювання 

з результатами експериментальної перевірки. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи реалізовано в рамках виконання науково-дослідних 

робіт: “Реальна пропускна здатність безпроводових телекомунікаційних систем”  

(ДР № 0114U002403), “Система динамічного управління об’ємом та розподілом 

потоків телекомунікаційних мереж” (ДР № 0217U002846), “Система управління 

телекомунікаційною мережею” (ДР № 0114U000757). Вони використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій та Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та впроваджені в 

практичну діяльність органів управління в/ч А2183, що підтверджується 

відповідними актами, наведеними в додатках до дисертаційної роботи. 

Проведені дослідження відомих математичних моделей та методів 

обслуговування переходу рухомих абонентів, що генерують трафік в рамках 

гетерогенних, бездротових та програмно-конфігурованих мереж, виявили, що існує 
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відсутність виразних методів та показників для прийняття рішення про перехід 

абонента та передачу його обслуговування між мережами 3G/4G та Wi-Fi в умовах 

функціонування гетерогенних програмно-конфігурованих мереж. 
При цьому реалізація удосконаленої методики передачі з’єднання рухомих 

абонентів гетерогенних програмно-конфігурованих мереж з урахуванням 

комплементарного нормалізованого використання мережі та відносного показника 

потужності сигналу мережі, дозволяє враховувати стан гетерогенної мережі на 

момент передачі обслуговування між різними типами бездротових мереж та зменшує 

середні показники імовірності блокування вихідних викликів рухомого абонента на 

11-15%, що дає можливість підвищити якість функціонування гетерогенних 

бездротових програмно-конфігурованих мереж. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та особисто 

отримані теоретичні та прикладні результати, що відносяться до вирішення задачі 

підвищення якості надання послуг рухомим абонентам гетерогенних  

програмно-конфігурованих мереж. 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: в [1] проведено дослідження можливості побудови 

тестового віртуального середовища на базі архітектури програмно-конфігурованої 

мережі, на якому перевірено розроблену методику передачі з’єднання; в [5] 

визначено, що архітектура програмно-конфігурованої мережі дозволяє розгорнути 

уніфіковану платформу моніторингу, управління і конфігурування гетерогенною 

мережею; в [6] проведено аналіз структурних компонентів програмно-конфігурованої 

мережі для обчислення таблиці витрат, використовуваних для зберігання вагових 

коефіцієнтів попередніх потоків горизонтальних та вертикальних перехідних 

викликів; в [7] досліджено доречність застосування SDN в контексті обчислень для 

динамічної зміни базової мережної інфраструктури з метою підтримки необхідного 

рівня якості надання мультимедійних послуг. 

У співавторстві зі співробітниками кафедри телекомунікаційних систем та 

мереж ДУТ на ЕОМ та телекомунікаційному обладнанні проведені експериментальні 

дослідження методики передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних 

бездротових мереж на основі програмно-конфігурованих мереж. 

Нові наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації 

дисертації належать особисто автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались: на другій 

міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації» у м. Київ, 

11-13 грудня 2014 року; на науково-технічній конференції «Актуальні проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки держави» у Державному університеті 

телекомунікацій 18 грудня 2014 року; на всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, 

практика» у м. Полтаві в 2015 році; на міжнародній науково-технічній конференції 

«Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології» у м. Київ 17-20 листопада 2015 
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року; на загально університетській студентській науковій конференції програмування 

в ІТ у Державному університеті телекомунікацій 2016 року та на восьмій міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації» у Державному 

університеті телекомунікацій 11-12 квітня 2017 року. 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових праць: 7 

наукових статей (3 одноосібно; 1 у міжнародній наукометричній базі) у фахових 

науково-технічних журналах та 6 тез доповідей на науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків: актів 

впровадження. Загальний обсяг роботи складає 153 сторінок друкованого тексту, у 

тому числі містить 36 рисунків та 3 таблиці. Список використаних джерел на 14 

сторінках містить 118 найменувань. 

 

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, викладена загальна характеристика 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 обґрунтовано важливість і актуальність вирішення 

завдання підвищення якості функціонування гетерогенних бездротових мереж за 

рахунок використання методики передачі з’єднання рухомих абонентів на базі 

технології програмно-конфігурованих мереж. Проведено критичний аналіз 

літератури і сучасного стану проблеми. 

Проведено аналіз якості функціонування телекомунікаційних бездротових 

мереж, які використовують метод Wi-Fi Offload, на підставі чого зроблено висновок, 

що їх використання надає ряд переваг перед традиційними телекомунікаційними 

технологіями: розвантаження зменшує кількість даних, що передаються по 

стільниковим мережам, і вивільняє канали пропускної здатності для інших 

користувачів. Встановлена можливість використання даного методу в ситуаціях, коли 

рівень прийому базових станцій може бути низьким, що дозволяє користувачеві 

підключатися через інші бездротові служби з кращими параметрами з'єднання. Згідно 

специфікації консорціуму 3GPP, базовими принципами, на яких заснований метод 

Wi-Fi Offload, є наступні: 

‒ прозорість автентифікації в мережах Wi-Fi для абонента (використання даних 

SIM-карти); 

‒ централізація трафіку передачі даних в PS (Packet Switch) Core оператора; 

‒ можливість роботи абонента як в мережах Wi-Fi, що належать самому 

оператору, так і в мережах партнерів; 

‒ «безшовний» перехід між мережами 3G/4G і Wi-Fi (без розриву сесій 

передачі даних). 
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При виконанні всіх вищенаведених умов, у випадку потрапляння абонента в 

зону дії мережі Wi-Fi оператора зв'язку або його партнера, переведення трафіку 

передачі даних повинне здійснюватися автоматично, без будь-якої участі з боку 

абонента. 

Згідно з рекомендаціями консорціуму 3GPP (Release 10), для реалізації методу 

Wi-Fi Offload на мережі мобільного оператора слід розгорнути мережу Wi-Fi, що 

складається з набору точок доступу (AP – Access Point) і контролерів точок доступу 

WAG (Wireless Access Gateway). Однак дослідження довели, що на практиці 

найчастіше замість власних Wi-Fi мереж використовуються партнерські. За таких 

умов партнери оператора повинні мати стик з його опорною мережею PS Core, за 

аналогією з роумінг-партнерами. 

Досліджено, що коли абонент входить в зону дії Wi-Fi мережі оператора або 

його партнера, пристрій повинен провести процедуру ініціалізації цього інтерфейсу, 

що складається з авторизації в мережі і отримання IP-адреси. Згідно зі специфікацією, 

для автентифікації і авторизації використовується механізм EAP-SIM/EAP-AKA, а 

отримання IP-адреси повинно здійснюватися з використанням протоколу динамічної 

конфігурації вузла. 

Проведені дослідження та аналіз відомої літератури засвідчили, що однією з 

найважливіших проблем, з якими зіштовхнуться оператори при реалізації технології 

Wi-Fi Offload в своїй мережі слід вважати відсутність виразних показників для 

прийняття рішення про перехід між 3G/4G та Wi-Fi. З урахуванням того, що 

абонентський пристрій самостійно обирає прийнятну для себе мережу радіодоступу, 

перехід з 3G/4G до Wi-Fi і навпаки здійснюється за його ініціативою. Встановлено, 

що підхід за яким абонент самостійно визначає пріоритети між 3G/4G і Wi-Fi в 

налаштуваннях операційної системи, призводить до виникнення ситуацій, коли більш 

пріоритетна мережа буде більше завантажена, ніж менш пріоритетна.  

Таким чином, встановлено важливість і необхідність вирішення завдання 

створення системи ефективних стратегій розвантаження та передачі з’єднання 

рухомих абонентів для динамічної конфігурації мережевих інтерфейсів з боку 

централізованої системи управління, що дозволить підвищити якість функціонування 

гетерогенної програмно-конфігурованої мережі шляхом вибору рухомими 

абонентами типу мережі з урахуванням стану завантаженості їх вузлів та рівня 

потужності сигналу точок доступу та базових станцій. 

У другому розділі удосконалено математичну модель передачі з’єднання 

рухомих абонентів між різними типами бездротових мереж на основі технології 

програмно-конфігурованих мереж, в якій об'єднано чинники комплементарного 

нормалізованого використання мережі та відносної потужності прийнятого сигналу 

від мережі, а також розроблено метод розрахунку прогнозованого часу перебування 

користувача в області виділеної стільниці. 

Розглянуто гетерогенну бездротову систему, що має М різних типів мереж. 

Припущено, що зона обслуговування системи покрита мережею N1, яка також 

включає в себе безліч зон однотипних мереж і забезпечує надання послуг низької 

пропускної здатності. Також припущено, що мережі Ni (2 ≤ i ≤ M) випадково 

розподілені в зоні обслуговування мережі N1, і забезпечують більш високу пропускну 

здатність, ніж мережа N1. Мережа Ni (2 ≤ i ≤ M) має обмежене покриття, яке охоплює 
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лише частину всієї зони обслуговування. 

Стільникова мережа (N1) охоплює декілька локальних бездротових мереж  

(N2, N3, …, NM). Встановлено, що в одній зоні мережі N1 (у «виділеній стільниці») 

певна область покрита кількома мережами з високою пропускною здатністю, як 

продемонстровано на рис. 1. Кожна зона з вищою пропускною здатністю  

Ni (2 ≤ i ≤ M) містить точку доступу (AP), а кожна стільниця мережі N1 містить базову 

станцію (BS). 

За припущенням, що кожна зона мережі Ni (1 ≤ i ≤ M) має кругову форму 

покриття з радіусом Ri, встановлено область покриття мережі Ni (1 ≤ i ≤ M), як область 

Ai (1 ≤ i ≤ M). Область у виділеній стільниці, яку охоплює лише мережа N1, 

визначається як область As, що вказує на те, що вона охоплюється лише однією 

мережею. У областях, що перетинаються, мобільні користувачі можуть мати декілька 

варіантів з'єднання. Наприклад, мобільний користувач у області A3 може 

підключитися до мереж N1 та N3, якщо обидві мережі мають вільні одиниці 

пропускної здатності. За припущення, що кожна зона мережі Ni (1 ≤ i ≤ M) має ширину 

смуги пропускання Bi, кожну одиницю смуги пропускання можна вважати логічним 

каналом, який може бути виділений для мобільного користувача. 

 

 
Рис. 1. Покриття гетерогенної системи різними типами мереж 

 

У випадку, коли мобільні користувачі рівномірно розподілені в зоні 

обслуговування, вони рухаються в усіх напрямках з рівною ймовірністю. Швидкість 

руху V (випадкова величина) мобільного користувача слідує довільному розподілу з 

середнім значенням M[V]. Припущено, що у системі існує три типи викликів, а саме: 

вихідні виклики, горизонтальні перехідні виклики (HHO) та вертикальні перехідні 

виклики (VHO). Вихідний виклик – це початковий виклик у системі, а перехідні 

виклики (як горизонтальний, так і вертикальний) – це поточні виклики. Коли 

активний мобільний користувач змінює своє з'єднання з поточної обслуговуючої 

мережі Ni на мережу Nj (для всіх i, j), в мережі Nj створюється перехідний виклик 

(запит). Якщо i = j, перехідний виклик є горизонтальним, інакше, якщо i ≠ j – це 

вертикальний перехідний виклик. 

Знаходження мобільного терміналу в області Ai (2 ≤ i ≤ М) можна виразити як: 

 

[𝑟𝑖  𝑐𝑜𝑠 (𝛼)  + 𝑥𝑖 , 𝑟𝑖  𝑠𝑖𝑛 (𝛼)  + 𝑦𝑖] (2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀), (1) 



8 

 

де α – відносний кут мобільного користувача до центру мережі Ni; 

(xi, yi) – місцезнаходження центру мережі Ni (2 ≤ i ≤ М). 

Відповідно, відстань r1 між мобільним терміналом та центром виділеної 

стільниці мережі N1 можна виразити як: 

 

𝑟1 = √[𝑟𝑖  𝑐𝑜𝑠 (𝛼)  + 𝑥𝑖 − 𝑥1]2 + [𝑟𝑖  𝑠𝑖𝑛 (𝛼)  +  𝑦𝑖 − 𝑦1]2 , (2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀), (2) 

 

де (x1, y1) – розташування центру виділеної стільниці в мережі N1. 

Шляхом задання (x1 = 0, y1= 0), r1 виражається як: 

 

𝑟1 = √[𝑟𝑖  𝑐𝑜𝑠 (𝛼)  + 𝑥𝑖]2 + [𝑟𝑖  𝑠𝑖𝑛 (𝛼)  + 𝑦𝑖]2 . (3) 

 

Оскільки припущено, що користувачі в зоні обслуговування розподіляються 

рівномірно, функцію щільності ймовірності значення ri (2 ≤ i ≤ М) представлено як: 

 

𝑓(𝑟𝑖) =
2𝑟𝑖

𝑅𝑖
2 , 0 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 𝑅𝑖 . (4) 

 

В свою чергу, функція щільності ймовірності значення α представлена як: 

 

𝑓(𝛼) =
1

2𝜋
, 0 ≤ 𝛼 ≤ 2𝜋. (5) 

 

Тоді комплементарне нормалізоване використання мережі Gi може бути 

визначене за наступним співвідношенням: 

 

𝐺𝑖 =
𝐵𝑖𝑓

𝐵𝑖
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑀, (6) 

 

де Bif  – це вільні одиниці пропускної здатності мережі Ni;  

Bi – загальна сума всіх одиниць пропускної здатності мережі Ni. 

Так як порівняння показників рівня потужності сигналу для різних типів мереж 

є проблематичним, оскільки вони мають різні значення максимальної потужності 

передачі та порогових значень приймача, в моделі запропоновано використання 

відносного показника потужності сигналу Si для порівняння показників рівня 

потужності сигналу різних типів мереж, що визначається як: 

 

𝑆𝑖 =
𝑃𝑖

𝑐 − 𝑃𝑖
𝑡ℎ

𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑡ℎ , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑀, (7) 

 

де 𝑃𝑖
𝐶– поточний рівень потужності прийнятого сигналу від мережі Ni.  

𝑃𝑖
𝑡ℎ– порогове значення рівня потужності приймача мережі Ni.  

𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥 – максимальна потужність переданого сигналу мережі Ni.  
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Таким чином, потужність прийнятого сигналу мережі Ni задано як: 

 

𝑃𝑖
𝑐 = 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 10𝛾log (𝑟𝑖), (8) 

 

де ri – відстань між мобільним користувачем і BS (або AP) мережі Ni; 

γ – коефіцієнт згасання, який зазвичай знаходиться в діапазоні [1, 6]. 

Порогове значення потужності прийнятого сигналу приймачем мережі Ni 

задано як: 

 

𝑃𝑖
𝑡ℎ = 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 10𝛾 log(𝑅𝑖). (9) 

 

Відносний показник потужності сигналу мережі Ni представлено як: 

 

𝑆𝑖 = 1 −
log(𝑟𝑖)

log(𝑅𝑖)
,   𝑖 = 1, 2, … , 𝑀. (10) 

 

У третьому розділі на основі розробленої методики оцінки якості 

функціонування гетерогенної програмно-конфігурованої мережі, яка дозволяє 

оцінити якість функціонування мережі за показниками імовірності блокування 

вихідного виклику та імовірності примусового припинення горизонтального і 

вертикального перехідних викликів, здійснено удосконалення методики передачі 

з’єднання рухомих абонентів гетерогенних програмно-конфігурованих мереж. 

Удосконалена методика відрізняється від відомих можливістю врахування стану 

гетерогенної мережі на момент переходу рухомого абонента з урахуванням 

завантаженості вузла та потужності прийнятого сигналу рухомим абонентом.  

Методика передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних програмно-

конфігурованих мереж призначена для підвищення якості функціонування 

гетерогенної програмно-конфігурованої бездротової мережі. Встановлено, що 

реалізація відповідної методики дозволяє підвищити якість функціонування 

гетерогенної програмно-конфігурованої бездротової мережі за рахунок зменшення 

імовірності блокування вихідних викликів під час процедури горизонтальної та 

вертикальної передачі з’єднання рухомого абонента. 

Припущення та обмеження: дана методика може бути впроваджена 

безпосередньо в контролері програмно-конфігурованої мережі. Керування 

бездротовими інтерфейсами кінцевих користувачів можливе при встановленні 

додаткового програмного забезпечення (ПЗ) на абонентські пристрої. В даній 

методиці не враховується обробка та балансування навантаження з урахуванням 

рівней QoS трафіку, а її робота не пов'язана з процесами зменшення часу затримки 

переведення викликів рухомих абонентів між різними типами мереж.  

Враховано два окремих випадки запропонованої методики, а саме коли вагові 

коефіцієнти дорівнюють wg = 1 та wg = 0. У випадку wg = 1, рівняння функції витрат 

буде враховувати тільки показник Gi. Це випадок найкращого балансу навантаження 

між різними типами мереж, коли вихідний виклик приймається мережею, яка має 

найбільший показник Gi. Тобто, виклик приймається мережею, яка має найбільше 
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вільних одиниць пропускної здатності. У другому випадку, коли wg = 0, та вихідний 

виклик відбувається в області, охопленою більш ніж однією мережею, виклик 

приймається мережею, яка має найбільший показник Si. 

Під час дослідження встановлено доцільним вважати настання події вихідного 

та перехідного викликів як пуасонівські процеси. Виходячи з цього, для моделювання 

поведінки користувачів виділеної стільниці запропоновано використовувати (2М-1)-

мірний марківський ланцюг та описано його стани та події. Граф переходів 

імовірностей станів та подій зображено на рис. 2. 

Визначено стан виділеної стільниці як (2М-1)-кортеж невід'ємних цілих чисел: 

 

(𝑙1, 𝑙2, ℎ2, 𝑙3, ℎ3, . . . , 𝑙𝑀, ℎ𝑀), (11) 

 

де l1 – сума зайнятих одиниць пропускної здатності мережі N1 в області As ; 

li (2 ≤ i ≤ M) - сума зайнятих одиниць пропускної здатності мережі N1 в області Ai ; 

hi (2 ≤ i ≤ М) - сума зайнятих одиниць пропускної здатності мережі Ni (2 ≤ i ≤ M).  

 

 
Рис. 2. Граф переходів імовірностей станів рухомих абонентів в гетерогенній мережі 

 

Простір допустимих станів задано як: 

 

𝜒 = {𝑥| ∑ 𝑙𝑘 ≤ 𝐵1 ∩ ℎ𝑖 ≤ 𝐵𝑖

𝑀

𝑘=1

} , 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀. (12) 

 

Перелік переходів станів рухомих абонентів виділеної стільниці визначено 

наступними подіями: 

- подія (a): прибуття вихідного виклику в області As або запиту горизонтального 

перехідного виклику; 

- подія (b): завершення виклику в області As або переміщення з виділеної стільниці; 

- подія (c): прибуття вихідного виклику в області Аi (2 ≤ i ≤ M); 

- подія (d): завершення виклику в області Ai (2 ≤ i ≤ M); 
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- подія (e): активний мобільний користувач рухається з області As до Аi (2 ≤ i ≤ M); 

- подія (f): активний мобільний користувач рухається з області Ai (2 ≤ i ≤ M) до As. 

Імовірності рівноваги станів P(x)s (x ∈ χ) пов'язані один з одним матрицею 

перехідних імовірностей, отриманими з графу імовірностей переходів станів.  

Cума імовірностей всіх станів дорівнює 1, тобто: 

 

∑ 𝑃(𝑥) = 1

𝑥∈𝜒

. (13) 

 

Враховуючи зазначене, матрицю перехідних імовірностей можливо 

використовувати для розрахунку розподілу імовірності кожного стану всіх вузлів 

мережі. Використовуючи алгоритм ітераційного методу релаксації,  

запропоновано значення імовірностей всіх станів визначати наступним чином. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм ітераційного методу релаксації для знаходження 

врівноважених імовірностей станів 
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У такому випадку можливо визначати функцію витрат використання мережі Ni 

для вихідного виклику з урахуванням чинників навантаження трафіку та потужності 

прийнятого сигналу як: 

 

𝐶𝑖 = 𝑤𝑔 ∙ 𝐺𝑖 + 𝑤𝑠 ∙ 𝑆𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑀, (14) 

 

де Gi – показник комплементарного нормалізованого використання мережі Ni;  

Si – відносний показник рівня потужності сигналу мережі Ni;  

wg (0 ≤ wg ≤ 1) та ws (0 ≤ ws ≤ 1) – вагові коефіцієнти показників Gi та Si, відповідно. 

Обмеження між ваговими коефіцієнтами wg та ws є наступним: 

 

𝑤𝑔 + 𝑤𝑠 = 1. (15) 

 

Тоді імовірність того, що вартість мережі N1 більша, ніж мережі Ni (2 ≤ i ≤ М), 

можливо визначити за виразом: 

 

𝑃(𝐶1 > 𝐶𝑖) = 𝑃 {[𝑤𝑔 ∙
𝐵1𝑓

𝐵1
+ 𝑤𝑠 ∙

log (
𝑅1

𝑟1
)

log (𝑅1)
] > [𝑤𝑔 ∙

𝐵𝑖𝑓

𝐵𝑖
+ 𝑤𝑠 ∙

log (
𝑅𝑖

𝑟𝑖
)

log (𝑅𝑖)
]}. (16) 

 

В розгорнутому вигляді методику передачі з’єднання рухомих абонентів 

гетерогенних програмно-конфігурованих мереж представлено алгоритмом, який 

наведено на рис. 4. За даною методикою, під час ініціювання вихідного виклику 

пропонується обрання мережі здійснювати за наступною схемою: 

– якщо вільні одиниці пропускної здатності відсутні, вихідний виклик блокується; 

– якщо тільки одна наявна мережа має вільні одиниці пропускної здатності, то 

вихідний виклик приймається цією мережею; 

– якщо є декілька доступних мереж із вільними одиницями пропускної здатності, 

всі потенційні мережі порівнюються на основі методики вибору мережі і, згідно 

обрахованих вагових коефіцієнтів, вихідний виклик приймається найбільш бажаною 

мережею. 

Вертикальний перехідний виклик пропонується обслуговувати наступним 

чином. Коли активний мобільний користувач переміщується з області Ai в сусідню 

область Aj (i ≠ j), він змінює своє з'єднання з мережі Ni на Nj, якщо мережа Nj має більш 

високу смугу пропускання, ніж Ni, і в Nj є вільні одиниці пропускної здатності. Якщо 

область Aj не покрита мережею Ni, мобільний користувач повинен змінити своє 

з'єднання на одну з інших доступних мереж. Якщо в інших доступних мережах немає 

вільних одиниць пропускної здатності, то вертикальний перехідний виклик буде 

примусово припинено. Якщо існує декілька доступних мереж, що мають вільні 

одиниці пропускної здатності, будь-яка з цих мереж випадковим чином приймає 

вертикальний перехідний виклик. 

Горизонтальний перехідний виклик обслуговується традиційним способом 

згідно технології мережі, в якій цей процес відбувається. 
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Рис. 4. Алгоритм методики передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних 

програмно-конфігурованих мереж 

 

У четвертому розділі досліджено практичну реалізацію розробленої методики 

передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних програмно-конфігурованих 

мереж. Для підтвердження адекватності отриманих наукових результатів розроблено 

тестове віртуальне середовище. На рис. 5 представлена структурна схема тестового 

стенду. 

Дана схема складається з блоків збору та зберігання даних, блоку обробки 

ініціювання вихідного виклику та контролеру передачі з’єднання. 
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Рис. 5. Структурна схема тестового стенду 

 

Блок збору даних відповідає за першу фазу роботи методики передачі з’єднання 

та за допомогою безперервного сканування кінцевих пристроїв користувачів збирає 

параметри, необхідні для обробки в процедурі аналізу доступних типів мереж: 

швидкість пересування користувачів, відносна потужність прийнятого сигналу 

доступних мереж користувачем, завантаженість вузлів мережі.  

Блок контролеру передачі з’єднання функціонує згідно алгоритму з рис.4. 

На рис. 6 наведено отримані графіки залежності імовірності блокування 

вихідних викликів області обслуговування 𝑃𝐵𝐴𝑠
 та 𝑃𝐵𝐴ст

 від навантаження мережі при 

застосуванні запропонованої методики передачі з’єднання рухомих абонентів 

гетерогенних програмно-конфігурованих мереж. 

 

 
Рис. 6. Імовірність блокування вихідних викликів області обслуговування As та 

всієї стільниці 𝐴ст 
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Досліджено імовірності блокування вихідних викликів у різних областях 

відповідно до випадків найвищого пріоритету трафіку, найвищого пріоритету 

потужності прийнятого сигналу та параметрів, отриманих на основі запропонованої 

методики. Запропоноване навантаження мережі визначено як λO/μc. 

Під час подальших досліджень виявлено, що імовірність блокування вихідного 

виклику в області A2 (або A3) у випадку найвищого пріоритету потужності прийнятого 

сигналу є нижчою, ніж у випадку застосування параметрів, отриманих на основі 

ітераційного методу визначення вагових коефіцієнтів. Однак в цьому випадку 

виявляються кращими показники значень імовірності блокування вихідних викликів 

в області As. 

Вільні одиниці пропускної здатності в мережі N1 будуть розподілені на вихідні 

виклики, які генеруються в області A2 або A3, в той час як вихідні виклики, які 

ініціюються в зоні As, отримають одиницю пропускної здатності мережі N1 з меншою 

імовірністю. В даному випадку, імовірність блокування вихідних викликів  

області As у випадку пріоритету потужності прийнятого сигналу є найвищою. 

Проведений аналіз даних, які наведені графіками на рис. 6 свідчить, що 

середній показник зменшення імовірності блокування вихідних викликів областей 

𝑃𝐵𝐴𝑠
 та 𝑃𝐵𝐴ст

 складає 11-15%. 

Таким чином, доведена можливість підвищення якості функціонування 

гетерогенних бездротових програмно-конфігурованих мереж за рахунок реалізації 

удосконаленої методики передачі в них з’єднання рухомих абонентів, що в 

подальшому підтверджено відповідними актами реалізації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Сукупність наукових положень, сформульованих та обґрунтованих у 

дисертаційній роботі, дозволила вирішити актуальне наукове завдання щодо 

удосконалення методики передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних 

програмно-конфігурованих мереж. 

Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Проведено дослідження відомих математичних моделей та методів 

обслуговування переходу рухомих абонентів, що генерують трафік в рамках 

функціонування гетерогенних, бездротових та програмно-конфігурованих мереж.  

На основі проведеного аналізу встановлена відсутність відомих виразних методів та 

показників для прийняття рішення про перехід між 3G/4G та Wi-Fi. 

2. Удосконалено математичну модель передачі з’єднання рухомих абонентів 

гетерогенної бездротової мережі з врахуванням інтенсивностей потоків вихідних 

викликів, горизонтальних та вертикальних перехідних викликів у вигляді деякої 

області обслуговування Ai з декількома типами мереж M з різною пропускною 

ємністю та зоною покриття As. 

3. Удосконалено метод розрахунку показників перебування та обслуговування 

користувача в області виділеної стільниці гетерогенної мережі, що враховує 

тривалість затримки мобільного користувача в області обслуговування,  

величину потоку вихідних викликів у виділеній стільниці та тривалість утримування 

виклику. 
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4. Розроблено методику оцінки якості функціонування гетерогенної програмно-

конфігурованої мережі за показниками імовірності блокування вихідного виклику, та 

вірогідності примусового припинення горизонтального та вертикального перехідних 

викликів. 

5. Удосконалено методику передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних 

програмно-конфігурованих мереж з урахуванням комплементарного 

нормалізованого використання мережі та відносного показника потужності  

сигналу мережі, що дозволяє враховувати стан гетерогенної мережі на  

момент передачі обслуговування рухомого абонента між різними типами бездротових 

мереж. 

6. Проведено практичну реалізацію розробленої методики передачі з’єднання 

рухомих абонентів гетерогенних програмно-конфігурованих мереж. Для 

підтвердження адекватності отриманих наукових результатів розроблено тестове 

віртуальне середовище на базі технології програмно-конфігурованих мереж, на якому 

перевірено розроблену методику. За результатами розрахунків показник  

зниження імовірності блокування вихідних викликів 𝑃𝐵𝐴ст
 складає 11-15%, що дає 

можливість підвищити якість функціонування гетерогенної програмно-

конфігурованої мережі. 

7. Результати дисертаційної роботи знайшли застосування в науково-дослідних 

роботах Державного університету телекомунікацій і впроваджені в навчальний 

процес Державного університету телекомунікацій та Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка, а також в практичну діяльність 

органів управління в/ч А2183. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи і мережі. – Державний 

університет телекомунікацій, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню завдання підвищення якості 

функціонування гетерогенної програмно-конфігурованої мережі за рахунок 

зменшення імовірності блокування вихідних викликів області обслуговування з 

урахуванням стану завантаженості мереж та відносної потужності прийнятого 

сигналу. Проведено аналіз відомих математичних моделей та методів обслуговування 

переходу рухомих абонентів, що генерують трафік в рамках функціонування 

гетерогенних, бездротових та програмно-конфігурованих мереж. На основі 

проведеного аналізу встановлена відсутність досконалих методів та показників для 

прийняття рішення про перехід між 3G/4G та WI-FI. 

Удосконалено математичну модель передачі з’єднання рухомих абонентів між 

різними типами бездротових мереж, в якій, на відміну від відомих, для визначення 

функції використання мережі для вихідного виклика, об'єднано чинники 

комплементарного нормалізованого використання мережі та відносної потужності 

прийнятого сигналу мережі. 

Вперше розроблено методику оцінки якості функціонування гетерогенної 

програмно-конфігурованої мережі, що враховує показники імовірності блокування 

вихідного виклику та імовірності примусового припинення горизонтального і 

вертикального перехідних викликів. 

Удосконалено методику передачі з’єднання рухомих абонентів гетерогенних 

програмно-конфігурованих мереж, яка, на відміну від відомих, дозволяє враховувати 

стан гетерогенної мережі на момент переходу рухомого абонента з урахуванням 

завантаженості вузла та потужності прийнятого сигналу рухомим абонентом. 

Для підтвердження адекватності отриманих наукових результатів проведено 

практичну реалізацію розробленої методики передачі з’єднання рухомих абонентів 

гетерогенних програмно-конфігурованих мереж. Розроблено тестове віртуальне 

середовище на базі технології програмно-конфігурованих мереж, на якому 

перевірено розроблену методику. 

Встановлено, що використання запропонованої методики дозволяє зменшити 

показник імовірності блокування вихідних викликів 𝑃𝐵𝐴ст
 на 11-15% в порівнянні з 

відомими. Це дає можливість підвищити якість функціонування гетерогенної 

програмно-конфігурованої мережі. 

Отримані результати знайшли застосування в науково-дослідних роботах, 

виконаних у Державному університеті телекомунікацій. Теоретичні і практичні 

положення дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес Державного 

університету телекомунікацій та Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, а також в практичну діяльність органів 

управління в/ч А2183. 

Ключові слова: гетерогенна мережа, Wi-Fi Offload, програмно-конфігурувана 

мережа, рухомий абонент, перехідний виклик, ймовірність блокування вихідних 

викликів. 

 

 



19 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Куклов В.М. «Методика передачи соединения подвижных абонентов 

гетерогенных программно-конфигурируемых сетей» – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. – 

Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена решению задачи повышения качества 

функционирования гетерогенной программно-конфигурируемой сети за счет 

уменьшения вероятности блокировки исходящих вызовов области обслуживания с 

учетом состояния загруженности сетей и относительной мощности  

принимаемого сигнала. Проведен анализ известных математических моделей и 

методов обслуживания перехода подвижных абонентов. Установлено отсутствие 

внятных методов и показателей для принятия решения о переходе между 3G/4G и  

WI-FI. 

Усовершенствована математическая модель передачи соединения подвижных 

абонентов между различными типами беспроводных сетей, в которой для 

определения функции использования сети для выходного вызова, объединены 

факторы комплементарного нормализованного использования сети и относительной 

мощности принимаемого сигнала сети. 

Впервые разработана методика оценки качества функционирования 

гетерогенной программно-конфигурируемой сети, учитывающая показатели 

вероятности блокировки исходящего вызова, и вероятности принудительного 

прекращения горизонтального и вертикального переходных вызовов. 

Усовершенствована методика передачи соединения подвижных абонентов 

гетерогенных программно-конфигурируемых сетей с учетом состояния гетерогенной 

сети на момент перехода подвижного абонента и загруженности узла. 

Для подтверждения адекватности полученных научных результатов проведена 

практическая реализация разработанной методики передачи соединения подвижных 

абонентов гетерогенных программно-конфигурируемых сетей. Разработана тестовая 

виртуальная среда на базе технологии программно-конфигурируемых сетей, на 

которой проверена разработанная методика. 

Установлено, что использование предлагаемой методики позволяет уменьшить 

показатель вероятности блокировки исходящих вызовов 𝑃𝐵𝐴ст
 на 11-15% по 

сравнению с известными. Это дает возможность повысить качество 

функционирования гетерогенной программно-конфигурируемой сети. 

Полученные результаты нашли применение в научно-исследовательских 

работах, выполненных в Государственном университете телекоммуникаций. 

Теоретические и практические положения диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс Государственного университета телекоммуникаций и Полтавского 

национального технического университета имени Юрия Кондратюка, а также в 

практическую деятельность органов управления в/ч А2183. 

Ключевые слова: гетерогенная сеть, Wi-Fi Offload, программно-

конфигурированная сеть, подвижный абонент, переходной вызов, вероятность 

блокировки исходящих вызовов. 
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SUMMARY 

 

Kuklov V.M. “Method of mobile user connection handover for heterogeneous 

software-defined networks” – Manuscript. 

Thesis for a degree in technical sciences in specialty 05.12.02 – Telecommunication 

systems and networks. – State University of Telecommunications of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to solving the problem of improving the quality of the 

functioning of a heterogeneous software-defined network by reducing the probability of 

blocking the outgoing calls of the service area, taking into account the state of load of the 

networks and the relative power of the received signal. The analysis of known mathematical 

models and methods of mobile subscriber service transition, which generates traffic within 

the framework of the functioning heterogeneous, wireless and software-defined networks, 

has been carried out. Based on the analysis, it was shown that there is no explicit methods 

and indicators for deciding whether to switch between 3G/4G and WI-FI. 

The mathematical model of mobile subscriber connection between different types of 

wireless networks was improved, in which, for determining the function of using the 

network for the outgoing call, the factors of complementary normalized network usage and 

the relative strength of the received signal of the network are combined. 

For the first time a method for assessing the quality of a heterogeneous software-

defined network functioning, which takes into account the probability of blocking the 

outgoing call, and the probability of forced termination of horizontal and vertical transition 

calls, was developed. 

The method of mobile user connection handover for heterogeneous software-defined 

networks has been improved, which allows taking into account the state of the 

heterogeneous network at the moment of moving of the mobile subscriber, taking into 

account the load of the node and the strength of the received signal by the mobile subscriber. 

In order to confirm the adequacy of the obtained scientific results, a practical 

implementation of the developed method of mobile user connection handover for 

heterogeneous software-defined networks has been carried out. A test virtual environment 

was developed based on the technology of software-defined networks, which tested the 

developed method. 

The use of the proposed method allows reducing the probability of blocking outgoing 

calls 𝑃𝐵𝐴ст
 by 11-15% compared to the known ones. This gives the opportunity to improve 

the quality of the heterogeneous software-defined network functioning. 

The obtained results were applied in research works carried out at the State University 

of Telecommunications. Theoretical and practical provisions of the thesis are implemented 

in the educational process of the State University of Telecommunications and the Poltava 

National Technical University named after Yuri Kondratyuk, as well as in the practical 

activities of the military unit A2183 management department. 

Keywords: heterogeneous network, Wi-Fi Offload, software-defined network, 

mobile subscriber, handover, transition call, outgoing call, blocking probability. 

 


