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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальнiсть теми. Розвиток телекомунікацій як важлива складова 

інформатизації суспільства та забезпечення населення високоякісними послугами 

зв'язку - один з найважливіших напрямів національного та економічного розвитку 

будь-якої держави, і, зокрема, України. Неймовірно збільшені потоки інформації - 

телефонні розмови, факсимільна інформація, електронна пошта, масиви даних та 

телебачення - показують, якою мірою світ стає ще більш залежним від засобів 

телекомунікацій, що змінюють бізнес, стиль життя, суспільство в цілому. 

Комунікаційні послуги стирають кордони між культурами, мовами та часом. 

Новий етап у розвитку українських телекомунікацій – це етап повноправного 

входження нашої країни до світової інформаційної спільноти. 

В умовах, коли нові технології все більше завойовують світовий ринок, 

невідкладним завданням стає створення такої мережі, яка забезпечить розвиток 

міжнародної економіки у відповідності до загальносвітового руху в напрямку 

Глобального Інформаційного Суспільства (ГІС). 

На хвилі цього історичного розвитку виникла ідея світової інформаційної 

цивілізації і концепція єдиного ГІС як її основи - тема, якою зайняті в усьому світі 

фахівці в області телекомунікацій. Практично реалізувати концепцію ГІС може 

саме мережа майбутнього. Впровадження принципів створення мережі 

майбутнього покоління – FN (Future Networks ), згідно з визначенням 

Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) прогнозується починаючи з 2015 року 

в період до 2020 року. Технологія FN виступає як складовий елемент нової 

загальносвітової культурної революції, який може розглядатися як один з 

ключових, оскільки відповідає за комунікацію (спілкування) людей в новому 

інформаційному просторі. Аналізуючи тенденції розвитку сьогодення видно, що 

активно йде еволюційний, а не революційний розвиток мережі наступного 

покоління з поступовим переходом до мережі майбутнього на базі глобальної 

інформаційної інфраструктури з використанням інтернет протоколів (ІР).  

Мережа майбутнього -  це глобальна інформаційна інфраструктура, яка 

об’єднує в собі вже існуючі інформаційно-комунікаційні мережі з врахуванням 

компонент, які тільки плануються до впровадження з єдиним центром управління 

глобальною інформаційною інфраструктурою, що здатна надавати повний спектр 

телекомунікаційних послуг (в будь-якому географічному місці, гарантованої 

якості, прийнятної вартості, в будь-який час) на базі нових та інноваційних 

технологій. Для побудови FN будуть використовуються кремнієві та оптичні 

технології, швидкість передачі даних в мережі невпинно росте і вже сягає                     

більше 1 Тбіт/с. 

Головною відмінністю мережі майбутнього є здатність до самовідновлення, 

самопристосування, самонавчання та самоорганізації за рахунок її сталості та 

стійкості до дії стихійного лиха, які останнім часом у зв’язку зі зміною клімату 

дедалі частіше спостерігаються, такі як землетруси, паводки, цунамі, повені, 

буревії, тощо. Тому надання телекомунікаційних послуг зупиняється в тому чи 

іншому регіоні світу. Це свідчить, що ми живемо в епоху глобальних змін, тому 
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потрібно сформувати вимоги до FN такі, щоб вона була стійка та стала до впливу 

вищезазначених зовнішніх дестабілізуючих факторів (ЗДФ). Для того, щоб 

мінімізувати пошкодження та/або захистити мережу необхідно розробити певні 

рекомендації щодо проектування FN з метою мінімізації дії ЗДФ та відновлення 

сталого функціонування мережі. 

Одним із способів вирішення цих завдань щодо покращення 

функціонування мережі майбутнього з врахуванням  підвищення надійності 

засобів, систем і об'єктів зв'язку, вдосконаленням топології мереж зв'язку, є 

розробка в цілому методології поліпшення показників якості телекомунікаційної 

мережі в умовах дії зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів.  

Рішенню завдання підвищення якості функціонування телекомунікаційних 

мереж присвячено багато робіт українських та закордонних вчених. Створення 

методів побудови сталих телекомунікаційних мереж до дії деструктивних впливів, 

теорії катастроф і теорії надійності, пов’язано з роботами таких вчених, як 

Варакін Л.Є., Вітербі Е.Д., Лазарєв В.Г., Аріпов М.Н., Стеклов В.К., Беркман Л.Н., 

Климаш М.М., Нетес В.А., Якубайтіс Е.А., Фінк Л.М., Куо Ф.Ф., Бертсекас Д.В., 

Галлагер Р., Захаров Г.П., Батіщев Д.І., Поспєлов Г.С., Шеннон К., Шнепс М.А., 

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

Зважаючи на вищенаведене, актуальним питанням є розробка методології   

підвищення якості функціонування мережі майбутнього в умовах дії 

дестабілізуючих факторів для рішення тематичних завдань, що є перспективним, 

важливим і економічно обґрунтованим напрямом розвитку науки і техніки на 

сучасному етапі. 

Науково–прикладною проблемою, вирiшенню якої присвячена 

дисертацiйна робота, є розробка методології підвищення якості функціонування 

мережі майбутнього в умовах дії дестабілізуючих факторів. 

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

виконана в рамках Закону України  “Про Загальнодержавну цільову програму 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2013-2017 роки”, діяльності ПрАТ Діпрозв’язок при 

розробці галузевих будівельних норм та реалізації Стратегії розвитку 

інфраструктури ПАТ «Укртелеком», річних планів наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності Державного університету телекомунікацій на 2018 рік.  

Дослідження проведено в межах науково-дослідних робіт розробка галузевих 

будівельних норм ГБН В.2.2-34620942-002:2015 “Лінійно-кабельні споруди 

телекомунікацій. Проектування” та (0118U003890) “Розробка рекомендацій щодо 

побудови ефективного цифрового каналу зв’язку з використанням n-вимірних 

багатопозиційних групових OFDM-сигналів  кубічно-амплітудно-фазової 

модуляції”.  

Мета i задачi дослiджень. Метою дисертацiйної роботи є  підвищення 

якості функціонування мережі майбутнього в умовах дії дестабілізуючих 

факторів.  

Для досягнення поставленої мети i вирiшення зазначеної проблеми 

необхiдно розв’язати наступнi задачi: 
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- Провести аналіз основних завдань щодо еволюційного переходу мережі 

наступного покоління до мережі майбутнього. 

- Розробити узагальнену архітектуру мережі майбутнього на базі існуючих та 

перспективних технологій. 

- Дослідити умови функціонування сучасної телекомунікаційної мережі та 

визначити дестабілізуючі фактори, які впливають на функціонування мережі 

майбутнього. 

- Класифікувати зовнішні дестабілізуючі фактори, які впливають на роботу 

мережі майбутнього та розробити рекомендації щодо проведення запобіжних 

заходів з мінімізації їх наслідків. 

- Розробити методику  оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії 

найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів та визначити показники сталості 

мережі майбутнього, а саме надійності і живучості та розробити систему  

відновлення мережі майбутнього. 

- Розробити методику підвищення надійності мереж майбутнього  в умовах дії 

найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі  алгоритму визначення оптимального 

числа об'єктів резервування. 

- Розробити метод формування кільцевого коду та алгоритм його утворення і 

синтезувати математичні моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови 

ефективного каналу передачі інформації мережі майбутнього. 

- Розробити конструкції просторових багатопозиційних сигналів та провести 

порівняльний аналіз завадостійкості багатопозиційних сигнальних сузір’ів квадратурно-

амплітудної Q-фазової модуляції (QAM), гексагонально-амплітудної Q-фазової 

модуляції  (HAP) та просторової кубічно-амплітудної Q-фазової модуляції (САМ). 

- Розробити універсальний алгоритм оптимального прийому за критерієм 

ідеального спостерігача для будь-яких систем просторових багатопозиційних сигналів. 

- Розробити модель комплексного впливу задавальних та збурюючих факторів на 

функціонування мережі майбутнього, яка дозволяє  розрахувати параметри і режим 

роботи системи управління. 

Об'єкт дослiдження -  процес визначення показників якості функціонування 

мережі майбутнього.  

Предмет дослiдження - методи, методики, модель підвищення якості 

функціонування мережі майбутнього в умовах дії дестабілізуючих факторів. 

Методи дослiджень. У дисертацiйнiй роботi новi науковi результати й 

висновки отримано на єдинiй методологiчнiй основi математичного аналiзу та 

синтезу складних технiчних систем. Також використано сучаснi i класичнi методи 

теорiї сигналiв i систем, математичного й функцiонального аналiзу, теорiї зв’язку 

та методи теорії інформації, теорiї ймовiрностей i математичної статистики, 

методи теорії інваріантності і оптимального управління, методи імітаційного 

моделювання, методи перевiрки результатiв дослiдження для пiдтвердження 

основних положень теоретичних дослiджень. 

Наукова новизна роботи. У процесі теоретичних дослiджень i моделювання 

у дисертацiйнiй роботi отримано наступнi новi науковi результати, а саме: 
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- Розроблено узагальнену архітектуру мережі майбутнього, яка складається з 

рівнів ядра мережі, рівня дистрибуції/агрегації та рівня мережі доступу на базі 

проводових (xDSL, FTTX)  та безпроводових (Wi-Max, LTE) технологій.  

- Удосконалено методику оцінки сталості мережі майбутнього, яка на відміну 

від існуючих враховує функціонування мережі в умовах дії найпоширеніших 

зовнішніх дестабілізуючих факторів, яка є основою системи відновлення мережі 

майбутнього. Запропонована методика дозволила розробити  архітектуру мережі 

майбутнього, яка дозволяє підвищити показники надійності і живучості на 11% в 

порівняні з тими, які використовують в своїй діяльності оператори 

телекомунікацій.  

- Набула подальшого розвитку методика підвищення надійності мереж 

майбутнього в умовах дії найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі  

алгоритму визначення оптимального числа об'єктів резервування, яка на відміну 

від існуючих враховує вартісні показники.  

- Вперше розроблено метод побудови цифрового каналу передачі інформації, 

який використовує просторові багатопозиційні сигнальні сузір’я, що  мають 

найвищу завадостійкість наближену до потенційно можливої.  

- Вперше розроблено алгоритм оптимального прийому просторових 

багатопозиційних сигнальних сузір’їв  за критерієм ідеального спостерігача який 

відрізняться від загального відомого тим, що використовуються просторові 

сигнальні сузір’я та введено ще одну координату Z.  

- Вперше розроблено метод утворення кільцевого коду та сформовані 

математичні моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови 

ефективного каналу передачі мережі майбутнього. Метод дозволяє уникнути 

надлишковості, оскільки в канал зв’язку передається не корисна інформація а її 

образ, тобто вектор показників суми.  

- Набула подальшого розвитку модель комбінованої системи управління 

мережі майбутнього, яка на відміну від існуючих враховує комплексний вплив 

задавальних та збурюючих факторів та  дозволяє  розрахувати параметри і режим 

роботи системи управління мережі майбутнього.  

Отримані методи, методики, модель у поєднанні з алгоритмами їх 

застосування формують методологiю підвищення   якості функціонування мережі 

майбутнього в умовах дії дестабілізуючих факторів для рiшення тематичних 

завдань, що визначено предметом дисертацiйного дослiдження. 

Практична цінність одержаних результатів. Практичне значення 

одержаних результатiв полягає у тому, що: 

- Методика оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії 

найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів, дозволила сформувати 

систему  відновлення мережі майбутнього та розробити архітектуру мережі 

майбутнього, яка дозволяє підвищити показники надійності і живучості на 11% в 

порівняні з тими, які використовують в своїй діяльності оператори 

телекомунікацій. 

- Метод побудови цифрового каналу передачі інформації, який використовує 

просторові багатопозиційні сигнальні сузір’я, що  мають найвищу завадостійкість 
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наближену до потенційно можливої. Метод дозволяє визначити, що  

використання CAM в порівнянні з QAM та HAP  дає виграш більше 3дБ, а в 

порівняні з неоптимальними методами прийому більше ніж на 11 дБ. 

- Метод утворення кільцевого коду, який дозволив сформувати математичні 

моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови ефективного каналу 

передачі мережі майбутнього. Метод дозволяє уникнути надлишковості та є 

доцільним щодо використання з точки зору безпеки передачі інформації.  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в 

рамках виконання науково-дослідної роботи (НДР) з розробки  галузевих 

будівельних норм ГБН В.2.2-34620942-002:2015 “Лінійно-кабельні споруди 

телекомунікацій. Проектування” та в рамках НДР “Розробка рекомендацій щодо 

побудови ефективного цифрового каналу зв’язку з використанням n-вимірних 

багатопозиційних групових OFDM-сигналів  кубічно-амплітудно-фазової 

модуляції” (ДР № 0118U003890) і використовуються в навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів 

дослідження підтверджуються відповідними актами, наведеними в додатку до 

дисертаційної роботи. 

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйного дослiдження опублiкованi 

пiсля захисту кандидатської дисертацiї в 48 наукових працях, серед них 8 

одноосiбних. Всього опублiковано в наукових фахових виданнях 29 статей. 

Зроблено 16 доповiдей на наукових та науково-технічних конференцiях, з яких 7 

всеукраїнських та 10 мiжнародних. В рамках дослiджень опублiковано 3 

навчальні посібники та розроблено Галузеві будівельні норми України ГБН В.2.2-

34620942-002:2015 “Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування”. 

Особистий внесок здобувача. Новi науковi положення та результати 

дисертацiї одержанi особисто здобувачем. У дисертацiї не використовувалися iдеї 

та розробки, що належать спiвавторам, з якими опублiковано науковi працi. Усi 

науковi результати, що подаються до захисту одержано особисто автором, науковi 

статтi опублiкованi у фахових виданнях, вiдповiдають вимогам, як за назвою, так i 

за змiстом.  

В роботах, що написанi в спiвавторствi, особистий внесок здобувачу 

належить: [1, 3, 6, 7, 9] визначена архітектура NGN і її основні протоколи та 

перехід до  мережі майбутнього; [15, 18, 19] визначена методика оцінювання 

сталості та стійкості мережі майбутнього  в умовах дії зовнішніх непрогнозованих 

дестабілізуючих факторів  та побудова системи відновлення; [14] методики 

розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього;  [21,22] розробка 

методики підвищення надійності мереж майбутнього з використанням алгоритму 

визначення оптимального числа об'єктів резервування; [20] проведений 

порівняльний аналіз завадостійкості систем при використанні n-вимірних 

багатопозиційних сигналів та [24] методологія розрахунку завадостійкості 

просторових багатопозиційних сигнальних сузір'їв; [25, 26] розробка структурної 

схеми демодулятора багатопозиційних просторових OFDM-сигналів; [27] 

розробка алгоритму формування кільцевих кодів для побудови ефективного 

каналу передачі даних мережі майбутнього.  



8 

 

 Апробацiя результатiв дисертацiї. Основні положення і результати 

дисертації, практичні висновки і рекомендації, які одержано під час роботи, 

апробовано та оприлюднено в ході:  ІІІ Міжнародної науково-методичної 

конференції  „Болонський процес: трансформація навчального процесу у 

технологію навчання” (м. Київ, ДУІКТ, 26-27.10.2006); 6-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми управління телекомунікаційними 

мережами та послугами в умовах конкурентного ринку» (смт. Партеніт , УНДІЗ, 

19-21.09.2007); науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу та студентів ННІТІ «Новітні інформаційні та телекомунікаційні 

технології» (м. Київ, ДУІКТ, 4.04. 2007); ІV Міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Київ, ДУІКТ, 25-26.10.2007); ІV Міжнародної науково-технічної 

конференції  «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»  (АР Крим, 

м. Ялта-Лівадія ДУІКТ, 15-19.09. 2008 р.); V науково-методичної конференції 

«Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у 

технології навчання» (м. Київ, ДУІКТ, 23-24.10. 2008); V Міжнародної науково-

технічної конференції  «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»  

(м. Київ, ДУІКТ, 05-09.10. 2009); ІV наукової конференції ДУІКТ «Сучасні 

тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» (м. Київ, ДУІКТ, 05-

06.11. 2009); 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

управління телекомунікаційними мережами та послугами в умовах 

конкурентного ринку» (смт. Партеніт, УНДІЗ, 23-25.09.2009); 9-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми управління мережами та послугами 

телекомунікацій» (смт. Партеніт, УНДІЗ, 27-29.09.2010); VІІ Міжнародної 

науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»  

(АР Крим м. Ялта, ДУІКТ, 05-09.10. 2009); 6-ої студентської науково-технічної 

конференції «Проблеми телекомунікацій» (м. Київ, ДУТ, 2014); Міжнародної 

науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні 

технології» (м. Київ, ДУТ, 17-20.11.2015р.); II Міжнародної науково-технічної 

конференції «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки» (м. Київ, ДУТ, 

20.12.2015 р.); регіональної конференції Міжнародної спілки електрозвʼязку 

«Перспективи надання послуг на основі мереж пост NGN, 4G та 5G. 

Організаційні та технічні рішення їх будова та захист» (м. Київ, ДУТ,                    

7-9.06. 2017 р.). Крім того основні положення і результати дисертації, практичні 

висновки і рекомендації, також апробовано на міжкафедральному семінарі ННІТІ 

Державного університету телекомунікацій.  

 Обсяг i структура дисертацiї. Змiст дисертацiї викладено на 334 сторiнках, 

iлюстровано 99 рисунками та 44 таблицями. Матерiали дисертацiї складаються зi 

вступу, шести роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел з 

206 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ 

 

У вступi наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано 

актуальнiсть теми дослiджень, сформульовано мету та задачi дослiджень, 
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визначено об’єкт, предмет, розкрито зв'язок роботи з науковими планами та 

програмами, показано наукову новизну та практичну цiннiсть отриманих 

результатiв, вiдзначено особистий внесок автора, наведено данi про апробацiю та 

практичне впровадження, публiкацiї та структуру роботи.   

У першому роздiлi на основi опрацьованих лiтературних джерел визначено 

основнi тематичнi завдання, що можуть покладатися на розроблення методології  

підвищення якості функціонування мережі майбутнього в умовах дії 

дестабілізуючих факторів.  

Сформульвано визначення мережі майбутнього та розроблено її 

концептуальну архітектуру. Основними елементами архітектури FN є медіа-

шлюз, софтсвіч, шлюз сигналізації, сервер прикладних програм та середовище 

розробки прикладних програм. Схематично  функціональна  архітектура  FN  

представлена  на рис. 1. 

Одним з ключових компонентів мережі є медіа-шлюз (MGW), який 

забезпечує стик між мережею з комутацією пакетів і мережею з комутацією 

каналів.  Призначенням транзитного шлюзу (TGW) є забезпечення фізичного 

стику між транспортною і телекомунікаційною мережами. Функцією 

транспортного шлюзу є конвертація сигналів у обох напрямках.  Основним 

елементом мережі майбутнього є софтсвіч, що управляє роботою одного або 

кількох медіа-шлюзів, які забезпечують взаємодію мереж на нижчих рівнях, а 

також управлінням всією мережею майбутнього в цілому. Софтсвіч повинен 

передбачати введення нових протоколів. Це дозволить модернізувати мережу без 

заміни апаратного забезпечення. Крім здійснення власне управління з’єднаннями, 

софтсвіч реалізує інші функції, які можуть бути інтегровані на одній апаратній 

платформі або розподілені між різними системами. Сервери прикладних програм 

(AS) виконують логіку складних послуг (голосова пошта, конференц-зв’язок, 

віртуальна присутність тощо); серверне ПО виступає посередником між web-

клієнтами і базами даних та бізнес-сервісами. Частину функцій з обробки 

інформаційних потоків виконує медіа-сервер (MS), який   здійснює маніпуляції 

над пакетними інформаційними потоками на замовлення софтсвіча або сервера 

прикладних програм. 

В розділі досліджено основні питання щодо еволюційного переходу 

телекомунікаційної мережі наступного та майбутнього поколінь. Визначено 

пріоритетне використання мережі FN, яка за рахунок гнучкості і масштабованості 

дозволяє легко адаптуватися до інноваційних технологій. Особливістю ідеологій 

NGN та FN є використання технологій IP (Internet Protocol) для передачі даних та 

комутації. Ця властивість стимулює розробку принципів побудови 

інфокомунікаційних мереж, які в загальному вигляді можуть бути представлені 

трьома рівнями: транспортний, управління комутацією та передачі інформації, 

управління послугами. Визначено завдання кожного з цих рівнів, їхні 

технологічні особливості та вимоги до перспективних мереж зв'язку: 

мультисервісність, широкосмуговість, мультимедійність, інтелектуальність, 

інваріантність доступу, багатооператорність. Проаналізовано чинники, які 

впливають на створення мережі майбутнього. Зроблено незаперечний висновок, 
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що процес глобалізації в світі продовжується з паралельним зміцненням та 

збільшенням потужності обробки даних глобальною інформаційною 

інфраструктурою. Якщо для телекомунікацій FN це напрям технічного розвитку, 

то для еволюції людського суспільства важливішою є ідея ГІС – як нова мета 

розвитку техногенної цивілізації. Проаналізовано всі концепції ГІС, і те що 

об'єднує їх – це втілення через нові послуги, технології. Невід'ємною частиною 

глобального ринку є створення, обробка та передача інформації. Специфікації 

будь-якого покоління зв'язку, як правило, передбачають зміни фундаментального 

характеру обслуговування, технології передачі, більш високим піковим бітрейтом, 

нові смуги частот, ширші канали смуги пропускання, а також більшу місткість 

для множини одночасної передачі даних (більш високу систему спектральної 

ефективності).  
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Проаналізовано шляхи розвитку технології LTE, яка базується на трьох 

основних технологіях: мультиплексування за допомогою ортогональних OFDM 

(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) носівних, що транслюються за 

допомогою багатопроменевих систем MIMO (Multiple Input Multiple Output), та на 

еволюційній системній архітектурі мережі SAE (System Architecture Evolution). 

Інноваційні технології можуть бути використані у сферах телемедицини, 

безпеки і охорони громадського порядку, дистанційної освіти, транспортного 

управління тощо. 

Враховуючи сучасний стан об’єкту та предмету дослiдження автором 

зроблено висновок, що актуальним питанням i науковою проблемою дослiдження 

є розроблення методології підвищення   якості функціонування мережі 

майбутнього в умовах дії дестабілізуючих факторів для рiшення тематичних 

завдань, що є перспективним, важливим i економiчно обґрунтованим напрямом 

розвитку науки i технiки.  Вирішення зазначених питань є суттю подальшого 

проведення досліджень і практичної реалізації, що визначають мету та задачі 

дисертаційної роботи. 

В другому роздiлi представлено предмет, задачi й структуру теоретичних 

основ сталості та стійкості мереж майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих 

факторів і основнi теорiї, що можуть використовуватися при проектуванні мереж 

майбутнього. 

Сформульовано наукову концепцiю дослiдження підвищення сталості 

мережі майбутнього, а також дано визначення сталості мережі майбутнього – це 

здатність мережі виконувати свої функції в умовах виходу з ладу частини 

елементів мережі в результаті впливу дестабілізуючих факторів, що зможе 

привести до катастрофи.  

Розроблено класифікацію найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих 

факторів (рис. 2) та найруйнівніших випадків стихійного лиха (рис. 3).  

 
 

     Рис. 2.      Рис. 3. 
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В ходi дослiджень встановлено загальнi принципи та проаналізовано, які 

наслідки можуть бути при дії дестабілізуючих факторів  та розроблені можливі 

запобіжні заходи. 

Удосконалено методику  оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії 

найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів. Визначено, що показники 

сталості мережі майбутнього  (надійності і живучості) носять імовірносний 

характер  і їх оцінку необхідно здійснювати за допомогою розрахунків. 

Методика оцінки сталості (надійності і живучості) мережі майбутнього 

базується на використанні математичного апарату випадкових графів і 

знаходження зв'язності між елементами графа за допомогою методу перебору 

простих кіл. FN моделюється графом мережі, вершинами і ребрами якого є вузли і 

лінії зв'язку. Вершини графа є вузлами зв'язку, а ребра – сукупність ліній зв'язку 

(ліній передачі), які сполучають вершини графа між собою. Усім елементам графа 

(вершинам і ребрам) привласнюють ваговий коефіцієнт, що є коефіцієнтом 

готовності вузла або лінії зв'язку при розрахунку показників надійності мережі 

зв'язку (при розрахунку показників живучості ваговими коефіцієнтами є 

коефіцієнти оперативної готовності вузлів і ліній зв'язку). В побудові графа 

мережі зв'язку виділяють два полюси (дві вершини – «витік» і «стік»), які 

вибирають напрям зв'язку. 

При заданих коефіцієнтах готовності (чи оперативної готовності) для усіх 

елементів графа зв'язність двополюсної мережі між виділеними вузлами νi та νj 

розраховується методом об'єднання простих кіл з урахуванням ефекту 

поглинання. 

При практичних розрахунках перелік простих кіл або шляхів 𝜇𝑖𝑗
𝑘  між вузлами 

νi та νj обмежують тільки тими шляхами, які містять допустиме число транзитних 

ділянок, котре залежить від допустимого рівня спотворень інформації, що 

передається лінією зв'язку. Число транзитних ділянок визначає ранг простих кіл – 

rmax. Таким чином, повний перелік простих кіл між вузлами зв'язку визначається з 

урахуванням максимально допустимого числа транзитних ділянок (обмеження 

рангу простих кіл). 

Зв'язністю 𝑝𝑖𝑗
𝑘  k-го шляху 𝜇𝑖𝑗

𝑘  з переліку усіх кіл µij вважається спільна 

вірогідність справного стану усіх ребер і вершин, що утворюють це коло : 

 

p
ij
k = ∏ (1-q

a
)= ∏ p

a

∀a∈μ
ij
k∀a∈μ

ij
k

 , 

де p
a

 – коефіцієнт готовності (чи оперативної готовності) а-го елементу 

послідовності ребер і вершин, що належать шляху 𝜇𝑖𝑗
𝑘 ; q

a
 = (1 - p

a
) – коефіцієнт 

неготовності (чи оперативної неготовності) а-го елементу послідовності ребер і 

вершин, що належать шляху 𝜇𝑖𝑗
𝑘  (при проведенні реальних розрахунків цим 

коефіцієнтом користуватися зручніше, ніж коефіцієнтом p
a
). 

(1) 
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Вірогідність зв'язності p𝑖𝑗 від νi до νj – це вірогідність роботоздатного стану 

хоча б одного кола з усіх можливих кіл або (при обмеженні числа транзитних 

ділянок rmax) хоч би одного кола з допустимим рангом: 

p
ij
=p

ij
max=1 − ∏ (1-𝑝𝑖𝑗

𝑘 ) .

∀μ
ij
k∈mij

 

В реальних умовах кола часто взаємозалежні, тобто мають загальні ребра і 

вершини. При цьому вірогідність зв'язності, розрахована по формулі (1), має 

завищене значення. Дійсне значення отримаємо, якщо при розрахунках за 

формулою (2) після розкриття дужок усі члени, що мають показники ступеня 

більше одиниці, змінять на одиницю, що відповідає виключенню події 

багатократного врахування коефіцієнта готовності (або оперативної готовності) 

одного ребра чи однієї вершини. Такі дії поглинання позначають символом Ε. 

Формула для розрахунку зв’язності має наступний вигляд: 

 

p
ij

= 𝛦 {p
ij
max=1- ∏ (1-𝑝𝑖𝑗

𝑘 )∀μ
ij
k∈mij

} . 

 

Число співмножників у формулах (2) та (3) дорівнює числу простих кіл, а у 

формулі (1) дорівнює числу ребер і вершин в одному колі. Таким чином, 

показники надійності і живучості мережі електрозв'язку (по вірогідності зв'язності 

двополюсного графа) обчислюють за допомогою формули (3). 

Розроблено систему відновлення мережі майбутнього на основі 

удосконаленої методики оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії 

найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів. Сформульовано  головне 

завдання системи  відновлення мережі майбутнього, яке  полягає в поетапному 

забезпеченні заданого числа каналів на заздалегідь позначених найважливіших 

напрямках зв'язку в інтересах державного управління, оборони, безпеки та 

охорони правопорядку в умовах масових руйнувань мережі. 

Динаміка зміни рij (зв'язність) напряму зв'язку в процесі відновлення 

(tвідновлення - час процесу відновлення) представлена на рис. 4. До дії внутрішніх 

дестабілізуючих факторів зв'язність визначається надійністю напрямку зв'язку 

(Кг), який визначається: 

Кг =
То

(То+Тв)
, 

 

де То – середній час напрацювання на відмову каналу мережі майбутнього; Тв – 

середній час відновлення працездатності каналу. 

 Відразу після дії ЗДФ (tдіїЗДФ - момент дії ЗДФ) зв'язність знижується до 

величини живучості FN або коефіцієнта оперативної готовності (Ког), який 

визначається: 

𝐾ог = 𝑃(𝑇)𝐾г, 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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де Кг  – коефіцієнт готовності; Р(Т) – ймовірність збереження працездатності 

каналу мережі майбутнього під час дії ЗДФ. 

З моменту часу tпоч відновлення (момент початку роботи системи відновлення 

мережі) зв'язність починає зростати. Після вирішення завдань оперативного 

відновлення мережі електрозв'язку (момент часу tдіїЗДФ + (6 / 24) год) зв'язність 

повинна зростати до значення надійності напрямку зв'язку (Кг). Мережа  повністю 

відновлюється після вирішення середньострокових і довгострокових завдань 

відновлення до значення, визначуваного показниками надійності. 

Дослiджено теоретичнi засади щодо побудови системи відновлення. 

Визначено основне завдання побудови системи відновлення, яке полягає в тому, 

щоб оператор телекомунікацій мав необхідне число мобільних засобів та наявну  

кількість обслуговуючого персоналу.  

Розроблено вимоги до сталого функціонування мережі майбутнього,   

складовими яких є показники надійності, наданих в табл. 1 і живучості основних 

напрямів зв'язку, наданих в табл. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динаміка зміни зв'язності рij напряму зв'язку в процесі відновлення 

мережі майбутнього 

 

Визначено, що найбільш раціональною побудовою системи відновлення є 

максимальне використання обладнання, яке знаходиться в повсякденній 

експлуатації на другорядних ділянках мережі зв'язку і може бути оперативно 

переведене за відведений час на ділянки, що вимагають відновлення.  

Доведено, що оператори телекомунікацій, які займаються експлуатацією 

мереж майбутнього, повинні забезпечити розгортання обладнання на 

відновлюваних об'єктах для надання телекомунікаційних послуг користувачам за 

час не більше 48 годин.  

 

 

                   tдіїЗДФ      tпоч. відновлення      tдіїЗДФ + (6 / 24) год.     t відновлення     

рij 

 

Kг 

 

 

 
Kог 
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Таблиця 1 

Технічні норми показників надійності мережі майбутнього 

Тип мережі електрозв'язку 
Найменуван

ня показника 
Норма, не менше 

Мережа міжміського і міжнародного 

телефонного зв'язку  (ядро мережі) 

Коефіцієнт 

готовності 

Кг 

0,999 

Мережа зонового телефонного зв'язку 

(мережа агрегації) 
0,9995 

Мережа місцевого телефонного зв'язку 

(мережа доступу) 
0,9999 

Мережа передачі даних 0,99 

 

Таблиця 2 

Вимоги до живучості основних напрямків зв'язку залежно від збитку мереж 

майбутнього, що наноситься дією ЗДФ 

Рівень 

збитку 

Збиток мережі зв'язку, що 

наноситься дією ЗДФ, % 

Коефіцієнт оперативної готовності 

для каналів зв'язку  

Високий до 50 0,80-0,7 

Середній до 30 0,85-0,75 

Низький до10 0,9-0,8 

 

Сформовано умови стійкості мережі майбутнього та запропонована 

методика визначення стійкості FN від впливу надвисокої сонячної активності та 

надпотужних електромагнітних полів і іонізуючого випромінювання. Визначено, 

що стійкість мережі майбутнього (6) визначається як сума показників стійкості 

споруд зв’язку, обладнання зв’язку та ліній зв’язку, а саме: 

𝑊 = 𝑘1 ∑𝑃сп

𝑛

0

+ 𝑘2 ∑𝑃обл

𝑛

0

+ 𝑘3 ∑𝑃лз

𝑛

0

, 

де, 𝑘1…3 –  коефіцієнт важливості (цінності) елемента мережі майбутнього, 𝑃сп – 

стійкість споруд зв’язку, 𝑃обл – стійкість обладнання зв’язку, 𝑃лз – стійкість ліній 

зв’язку. Коефіцієнт важливості визначає місце окремого елемента в ієрархічній 

структурі архітектури мережі майбутнього. 

Розроблено узагальнену архітектуру мережі майбутнього архітектури 

мережі майбутнього на базі проводових (xDSL, FTTX)  та безпроводових (Wi-

Max, LTE) технологій, яка на відміну від існуючих враховує/порівнює можливості 

окремих елементів мережі майбутнього, а саме рівень ядра мережі, рівень 

дистрибуції/агрегації та рівень мережі доступу. Розроблена архітектура може бути 

використана операторами телекомунікацій для модернізації існуючої мережі. 

Третiй роздiл присвячений дослідженню систем мережі майбутнього з 

метою поліпшення надійності їх функціонування в цілому, а також підвищення 

якості проектних розробок для такої системи.  Проаналізовано системи мережі 

майбутнього: статичні (безінерційні) і динамічні (інерційні). Визначено кожній з 

(7) 
 

(6) 
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них як об'єкту особливості, що характеризують різні сторони їхнього 

функціонування. Досліджено основні властивості систем.  

Розроблено шляхи підвищення надійності відновлюваних систем мереж 

майбутнього та визначено, що ненавантажений резерв є найбільш адекватною 

формою підвищення надійності мережі майбутнього. На рис. 5 зображено логічну 

схему системи з активним резервуванням в загальному вигляді. 

 
 

Рис. 5. Логічна схема системи з активним резервуванням 

МЕ - основні та резервні мережеві елементи мережі майбутнього; Б – блок  

перемикача; n - кількість ланок резервування; к - кількість використовуваних 

комплектів пристроїв. 

Розроблено функцію резервування системи з рівнонадійними ділянками 

активного резервування. Вважаємо, що основні і резервні ланцюги знаходяться в 

однакових робочих умовах. Якщо нерезервовану основну систему умовно розбити 

на n рівно надійних ділянок, то ймовірність відмови q ділянки системи буде 

пов'язана з ймовірністю відмови 0Q  всієї системи наступним співвідношенням: 

nqQ )1(1 0  , звідки nQq

1

0 )1(1  . 

Враховуючи це значення q, можна написати вираз для ймовірності відмови 

ділянки системи з ланцюгами блоків перемикачів, що обслуговують цю ділянку: 














 n

Пв Qqq

1

0 )1)(1(1 ,   (7) 

де пq  - ймовірність відмови ланцюгів перемикача. 

Згідно з формулою (7) ймовірність відмови рвq  резервованого вузла 

(ділянки основної системи спільно з резервними елементами). 
k

n
Прв Qqq
















1

0 )1)(1(1 . 

Так як логічна модель резервованої системи складається з n послідовно 

з'єднаних резервованих вузлів, то ймовірність відмови усієї резервованої системи  

мережі майбутнього визначатиметься як: 
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n
k

n
П QqR
































1

0 )1)(1(11 .  (8) 

Встановлено, що при великій кількості ділянок резервування може 

виявитися, що система виходить з ладу в основному через відмови перемикачів. 

Таким чином, існує оптимальна кількість ділянок резервування, за якої найбільш 

повно використовуються можливості резервованої системи, тобто ймовірність її 

відмови є мінімальною. 

В загальному випадку надійність ділянок системи і обслуговуючих їх 

перемикачів може змінюватися від ділянки до ділянки. Разом з тим кількість 

ділянок резервування визначається не тільки з точки зору надійності, але і низкою 

конструктивних факторів, які часто можуть впливати на точність здійснення 

заздалегідь обчисленого числа ділянок резервування, вважаючи, що система 

ділиться на рівнонадійні ділянки резервування і надійність всіх перемикачів 

також є однаковою. Число мережевих елементів мережі майбутнього зазвичай 

обмежується міркуваннями прийнятної вартості елементу. Таким чином, мережа 

майбутнього, як резервована система, повинна мати ймовірність відмови 0Q з 

метою отримати максимально надійну резервовану систему, якщо відомі 

ймовірність відмови перемикачів nq  і загальне число k елементів в вузлі. 

Вважаємо, що при подвійному дублюванні системи, а саме при k = 2 мережа 

майбутнього має прийнятну надійність за умови прийнятної вартості.  

На рис. 6 наведено залежність ймовірності відмови резервованої системи R 

від числа ділянок резервування n для 2k  і 01,0п q . 

 
Рис. 6. Ймовірність відмови резервованої системи при різному числі ділянок 

резервування n для 2k  і 01,0п q  

 

Залежності різних )(nR  для різних 0Q  обчислено за формулою (8). Точки 

позначені «Х»,  це  точки в яких функція R(n) має мінімум. Мережа майбутнього 

повинна також мати можливість переносу інформації з інших локальних та 

клієнтських мереж, у яких ймовірності відмови 10 Q  і 1п q  через невеликий 
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час роботи системи. Розіклавши праву частину виразу (8) в ряди за ступенями 1/n 

та n, отримаємо: 
k

n

Q
qnR 








 0

п .         

При дослідженні формули (8) функції на максимум і мінімум рішення 

рівняння дає значення 1n , при якому ймовірність відмови R резервованої системи 

є екстремальною: 

)1(
п

0
1  k

q

Q
n .      (9) 

Таким чином, при малих значеннях пq  і 0Q  найменша ймовірність відмови 

резервованої системи, а отже, і найбільша ефективність резервування будуть при 

кількості ділянок резервування 1n . 

Отримаємо для системи з оптимальною кількістю ділянок резервування: 

qkq )1(п  .               (10) 

Згідно зі співвідношенням (10) резервування становить найбільший ефект у 

випадку, коли ймовірність виходу з ладу перемикання пq  пропорційна 

ймовірності відмови ділянки схеми, що обслуговується цим перемикачем, а 

коефіцієнтом пропорційності є число надлишкових елементів 1k . 

Сформовано алгоритм роботи системи з активним резервуванням з 

урахуванням фактору вартості мережевих елементів мережі майбутнього. 

Виходячи з основних вимог мережа майбутнього повинна підтримувати 

працездатність мережевого обладнання в постійному робочому режимі, 

враховуючи коефіцієнти відмови кожного мережевого елемента та підсистеми 

взагалі. Запропонований алгоритм дозволяє спроектувати потрібну за 

функціоналом мережу майбутнього, виходячи з заданих вимог та вхідних 

параметрів.  

У четвертому роздiлі вирішується задача синтезу ефективного цифрового 

каналу передачі інформації для використання при впровадженні технологій  

четвертого (LTE)  та п’ятого покоління мобільного широкосмугового доступу. 

Розроблена конструкція багатопозиційних просторових сигнальних сузір’їв з 

оптимальним укладанням областей сигналів в тривимірному просторі 

представлена на рис. 7. 

 Визначено, що організувати високошвидкісну передачу даних, яка 

вимірюється більше ніж 1 Гбіт/с, можливо завдяки розробці та побудові 

ефективного цифрового каналу з використанням багатопозиційних просторових 

сигналів OFDM. Використанням багатопозиційних просторових сигналів OFDM  

дає можливість забезпечити для цифрового каналу відношення середньої 

потужності сигналу в смузі каналу до спектральної щільності потужності шуму 

(співвідношення «сигнал/шум», signal to noise rate - SNR) більше 10 дБ. При таких 

співвідношеннях «сигнал/шум» стає можливим визначення фази сигналу на вході 

демодулятора з точністю, достатньою для реалізації квазікогерентного методу 

демодуляції, що, у свою чергу, забезпечує додатковий виграш до 4-6 дБ для 
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просторових n-багатопозиційних сигналів (рис. 7) порівняно з  багатопозиційними 

сигналами QAM (рис. 8), які вже використовуються в сучасних 

телекомунікаційних системах та виграш більше ніж 9-11 дБ в   порівнянні з 

неоптимальними методами прийому. 

У четвертому розділі вперше представлено метод побудови цифрового 

каналу передачі інформації, який використовує багаточастотний груповий сигнал 

з ортогональними носівними. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для 

восьмипозиційного сигналу кубічно-амплітудно-фазової модуляції 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Сигнальні сузір’я квадратурно-амплітудної Q-фазової модуляції 
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Розроблено універсальний алгоритм оптимального прийому за критерієм 

ідеального спостерігача для будь-яких систем просторових багатопозиційних 

сигналів.  

Наприкінці тактового інтервалу n на виходах кожної пари кореляційних 

фільтрів формуються два значення кореляційних інтегралів (Х0n,Y0n Z0n) – проекцій 

вектора сигналу, прийнятого на тактовому інтервалі n на опорні коливання (11):  

 
 nT

0n 0 0
 (n 1)T

 nT

0n 0 0
 (n 1)T

 nT

0n 0 0
 (n 1)T

X (t) X(t)cos(ω t φ )dt;

Y (t) X(t)sin(ω t φ )dt;

Z (t) X(t)cos(ω t φ )dt;







 



  

 







                                       

(11) 

 

Алгоритм оптимального прийому за критерієм ідеального спостерігача для 

сигналів з рівними апріорними ймовірностями полягає в розрахунку відстані між 

прийнятим (Х0n,Y0n Z0n) та варіантами переданого сигналу ( , , )j j jX Y Z , виборі 

рішення на користь варіанта сигналу з найменшою відстанню.  

Для сигналів, представлених у вигляді проекцій на опорні гармоніки (11), 

вираз приймає наступний вигляд: 

 
2 2 2

0n j 0n j 0n j

 T

j j j
 0

 T

j j j
 0

 T

j j j
 0

i argmin[(X X ) (Y Y ) (Z ) ];

S (t) cos( ωt φ )dt;

Y S (t) sin( ωt φ )dt,

Z S (t) s( ωt φ )dt,

Z

X

co

     

  



   

  






                      

(12) 

 

де ,jX jY та jZ - проекції всіх сигналів сузір'я на опорні гармоніки. 

Отже, для оптимального прийому можливе використання сигналів з виходів 

пари активних фільтрів без яких-небудь додаткових перетворень, що задовольняє 

умові “2”. Для схеми прийняття рішень (СПР), що реалізує оптимальний прийом 

за (12) необхідні зразки всіх сигналів сузір'я ( , , )j j jX Y Z . 

 Для формування зразків сигналів сузір'я з прийнятого сигналу 

скористаємося методами приведення прийнятого сигналу до одного із сигналів 

сузір'я (так званий пілот-сигнал) та усереднення його оцінки для компенсації 

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

користь якого демодулятором було прийняте рішення на попередньому (n-1) 

тактовому інтервалі, обчислюються проекції пілот-сигналу 1,X 1Y та 1Z згідно 

виразу: 
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        (13) 

де аj – амплітуди варіантів сигналів сузір’я;  Δφn-1 - різниця фаз між зразками 

приведеного сигналу і сигналу, на користь якого демодулятором було прийняте 

рішення на тактовому інтервалі n-1. 

Оскільки співвідношення амплітуд an-1/aj і різниці фаз між пілот-сигналом та 

всіма іншими сигналами сузір'я постійні і заздалегідь відомі, то схема виділення 

пілот-сигнал реалізується за допомогою таблиці наведеної в дисертації.  Вибір 

цих значень залежить від рішення, прийнятого демодулятором на попередньому 

тактовому інтервалі.  

Досліджено, що при демодуляції використовуються не абсолютні значення 

амплітуд сигналів, а їхні відношення, що не залежать від загасання сигналу. Потім 

значення (Х1,Y1 Z1) усереднюються у суматорах – накопичувачах на М останніх 

тактових інтервалах методом зсувного вікна. Усереднення рівняннями (13) 

дозволяє одержати максимально правдоподібні оцінки (Х1,Y1 Z1) із суміші сигналу 

з гаусівським шумом: 
1
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                                       (14) 

 

Очевидно, що чим більше число інтервалів усереднення М, тим більша 

точність оцінки при умовах стаціонарності ймовірнісних характеристик каналу на 

проміжку часу Δt=Мn. Приймаючи М рівним числу тактових інтервалів n, що 

пройшли після останньої зміни параметрів передачі, після нескладних 
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перетворень одержуємо рекурентний алгоритм роботи суматорів для каналу зі 

стаціонарними параметрами: 

 

          

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1
( ) : 1 [ ( 1) ]

1
( ) : 1 [ ( 1) ]

1
( ) : 1 [ ( 1) ]

X n X n X
n

Y n Y n Y
n

Z n Z n Z
n

 
      
  

 
      
  

 
      
  

                                  

(15) 

 

Зі значень усереднених проекцій пілот-сигнал, отриманих за (14) чи (15) - у 

залежності від характеристик каналу, формуються усереднені проекції Xj ,Yj  та Zj 

всіх інших сигналів сузір'я: 

 

j

j 1 j 1 j 1 j

1

j

j 1 j 1 j 1 j

1

j

j 1 j 1 j 1 j

1

X [X cos(Δ ) Y sin(Δ )+Z cos(Δ )]

Y [X sin(Δ ) Y cos(Δ )+Z sin (Δ )]

Z [X sin(Δ ) Y cos(Δ ) Z cos(Δ )]

a

a

a

a

a

a

  

  

  


     




     


     


                     (16) 

 

де a1  - амплітуда першого варіанту сигналу, а aj  - амплітуда j –сигналу. 

Проведено порівняльний аналіз використання багатопозиційних сигнальних 

сузір’їв квадратурно-амплітудної Q-фазової модуляції (QAM), гексагонально-

амплітудної Q-фазової модуляції  (HAP) та просторової кубічно-амплітудної Q-

фазової модуляції (САМ). 

Розроблена методика визначення завадостійкості багатопозиційних 

сигнальних сузір’ів, яка полягає в наступному. Статистичний метод багатократної 

імітації сумарного вектора сигналу і шуму з подальшим прийняттям рішення за 

правилом Котельнікова потребує для достатньої точності не менше, ніж 20/Р* 

спроб імітації кожного сигналу (де Р*- середнє значення ймовірності помилки 

розрізнення сигналів при заданому співвідношенні сигнал/шум), статистичний  

розрахунок в області великих співвідношень сигнал/шум (де властивості 

маніпуляційних кодів проявляються найбільш повно) потребує дуже великого 

числа вимірювань. Тому розрахунок проводився аналітично, методом 

інтегрування двовимірної функції розподілу щільності ймовірності значень 

суміші сигналу з білим шумом в областях сигналів.  

Такий розрахунок дозволяє визначити як імовірності помилок розрізнення 

кожної пари сигналів сузір'я, так і  ймовірності помилок у кожному двійковому 

розряді кодів сигналів. Як відомо, функції розподілу ймовірностей миттєвих 

значень сигналу, що складається з інформаційного сигналу з координатами (х,у) 

та завади, яка відповідає моделі білого шуму, описуються (17): 
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                 (17) 

Враховуючи те, що параметри розподілу ймовірностей значень шуму не 

залежать від координатної системи приймача: 

                     σe=σx=σ .                                        (18) 

Тоді інтегральні функції (Ф(Z) - інтеграл Лапласа) розподілу мають такий вигляд: 
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            (19) 

Для сигнальних сузір’їв QAM областями сигналів (рис. 9) є квадрати, центри 

яких співпадають з сигнальними точками, а сторони перпендикулярні до відрізків, 

що з’єднують сигнальні точки. В такому разі, згідно основних положень теорії 

ймовірностей, інтегральне значення ймовірності прийняття рішення за правилом 

Котельникова на користь сигнальної точки “J” при передачі через канал з білим 

шумом сигнала, що відповідає точці ”I”  визначається сумісною ймовірністю: 

              

Pij=PxijPyij=(Ф((ха-хi)/σ)-Ф((хв-хi)/σ))   (Ф((ус-уi)/σ)-Ф((ув-yi)/σ)),        (20) 

 

де: Pxij-імовірність попадання проекції сигнальної точки на виході каналу з білим 

шумом, в діапазон значень координат х, який належить околу точки J, якщо на 

вході каналу - сигнал I;  Pyij-імовірність попадання в діапазон значень координат 

у, який належить околу точки J, проекції сигнальної точки на виході каналу з 

білим шумом, якщо на вході каналу - сигнал I; Ф((ха-хi)/σ) - значення функції 

Лапласа, коли аргументом є відношення різниці координат х точок А та І до 

дисперсії миттєвих значень білого шуму σ (σ=√Рз, де Рз - середня потужність 

завади).  

Позначивши ∆х=хj-хi, ∆у=уj-уi та врахувавши, що   ха-хi=0.5d0e, хв-хi=0.5d0e, 

ус-уi=0.5d0e, ув-уi=0.5d0e, отримаємо: 

 

 Pij= (Ф((∆х+0.5d0e)/σ)-Ф((∆х-0.5d0e)/σ)) (Ф((∆у+0.5d0e)/σ)-Ф((∆у-0.5d0e)/σ)) (21) 

 

Формула (21) описує залежність ймовірності прийняття рішення про 

прийом не периферійної точки сузір΄я QAМ з координатами (хi+∆х, уi+∆у) при 

передачі сигналу (хi,уi) через канал з білим шумом. 
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Рис. 9. Функції розподілу ймовірностей амплітуд суміші сигналу з гаусівським 

шумом в області сигналу сузір’я QAM16 
 

Для периферійних точок  розрахункова формула дещо спрощується. Дійсно, 

якщо у (21) одна із змінних ха, хв, ув або ус, відповідно до положення точки, 

приймає значення  ±∞, тоді один з інтегралів Лапласа приймає значення “0” або 

“1”. Незалежно від того, яке саме значення приймає один з інтегралів Лапласа 

(“0” або “1”) величина однієї з імовірностей Pxij або Pyij приймає те ж саме 

значення:  

 

Pxij=Ф((∆х+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ); 

Pуij=Ф((∆у+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ);          (22) 

Pij= Pxij Pуij. 

 

Отже, в обох випадках, геометричній симетрії сигнального сузір’я відповідає 

симетрія ймовірностей помилок. 

Для кутових периферійних точок розрахункова формула спрощується ще 

більше. В такому випадку, у (21) значення  ±∞ приймає не одна із змінних ха, хв, ув 

або ус, а - дві. Тоді значення “0” або “1” приймають два з інтегралів Лапласа. 

Отже обидві ймовірності Pxij та Pyij приймають значення:  

 

Pxij=Ф((∆х+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ); 

                                                                                                        (23) 

Pуij=Ф((∆у+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ);                                             

 

Аналогічно вирішується задача і для сузір'їв HAP. Відмінність полягає у 

змінних межах інтегралів функції розподілу ймовірностей, що є наслідком 

шестикутної форми областей сигналів. 
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Для сигнальних сузір’їв СAM областями сигналів (рис. 10) є куби, центри 

перетинів ребер яких співпадають з сигнальними точками, а сторони 

перпендикулярні до відрізків, що з’єднують сигнальні точки. 

 
Рис. 10. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі 

для 16-позиційного сигналу кубічно-амплітудно-фазової модуляції  

  

В такому разі інтегральне значення ймовірності прийняття рішення 

визначається сумісною ймовірністю: 

 

Pij=PxijPyij=(Ф((ха-хi)/σ)-Ф((хв-хi)/σ))  (Ф((ус-уi)/σ)-Ф((ув-хi)/σ)   

                           (Ф((zс-zi)/σ)-Ф((zв-zi)/σ)),                                          (24) 

 

де: позначивши   ∆х=хj-хi,   ∆у=уj-уi,    ∆z=zj-zi   та   врахувавши,    що ха-хi=0.5d0e,  

хв-хi=0.5d0e,     ус-уi=0.5d0e,   ув-уi=0.5d0e,   zс-zi=0.5d0e,    zв-zi=0.5d0e   отримаємо: 

 

Pij= (Ф((∆х+0.5d0e)/σ)-Ф((∆х-0.5d0e)/σ))   (Ф((∆у+0.5d0e)/σ)-Ф((∆у-0.5d0e)/σ))    
 (Ф((∆z+0.5d0e)/σ)-Ф((∆z-0.5d0e)/σ)).                                                                  (25) 

 

Формула (25) описує залежність ймовірності прийняття рішення про прийом не 

периферійної точки сузір΄я CAМ з координатами (хi+∆х, уi+∆у, zi+∆z) при 

передачі сигналу (хi,уi,zi) через канал з білим шумом. 

Для периферійних точок, в даному випадку, розрахункова формула також 

спрощується. Незалежно від того, яке саме значення приймає один з інтегралів 

Лапласа (“0” або “1”) величина однієї з імовірностей Pxij або Pyij приймає те ж 

саме значення:  

 

      Pij=(1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ))   (1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ))   (1-Ф((∆z-0.5d0e)/σ)). (26) 

 

Отже, в усіх розглянутих випадках, геометричній симетрії сигнального 

сузір’я відповідає симетрія ймовірностей помилок. 
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Графіки залежностей середньої за сузір'ям імовірності помилки у 

двійковому розряді на виході напівнеперервного каналу зображені на рис.11. 

 
Рис.11. Абсолютний виграш у ймовірності помилки у двійковому розряді 

П’ятий роздiл присвячений реалiзацiї прикладної частини дисертації, а 

саме розробці методу формування кільцевого коду. Спираючись на розробку 

ефективного цифрового каналу з використанням багатопозиційних просторових 

сигнальних сузір’їв, логічним завданням постає розробка ефективного коду з 

точки зору безпеки передачі інформації та такого, який не є надлишковим.  

Кільцеві коди будуються за принципом блокових циклічних кодів, рядки 

утворюючих матриць яких пов'язані  між собою умовою циклічності. Зсув  

елементів кодової послідовності циклічного коду здійснюється справа наліво, 

причому, крайній лівий символ кожного разу переноситься праворуч в кінець 

кодової послідовності.  Кожен рядок утворюючої  матриці циклічного коду має  

однакову кількість елементів та однакову  структуру поєднань одиничних та 

нульових символів, проте кількість рядків та стовпців в утворюючій матриці може  

бути довільною. Кільцевий код є різновидом циклічного коду і, на відміну від 

останнього, завжди являє собою квадратну матрицю розміром N × N, в якій 

кількість рядків відповідає кількості стовпців. Кожен рядок утворюючої матриці 

кільцевого коду містить m одиниць і, відповідно, N – m нулів. При цьому рядки 

матриці  ніби утворюють кільце повного циклу зсуву елементів кодової 

послідовності. Алгоритм утворення кільцевого коду наведено на рис.12. 

В загальному випадку кодова послідовність кільцевого коду набуває   

вигляду: 

С(𝑥) = 𝑘 ∙ 𝑥𝑁−1 …+ ⋯𝑘 ∙ 𝑥2 + 𝑘 ∙ 𝑥1 + 𝑘 ∙ 𝑥0,                       (27) 

де  𝑘 - коефіцієнт, що набуває значення 1 або 0, а х –2 (основа двійкової системи 

числення), а 0,1,… N-1 – розрядність двійкової системи числення. 
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Тоді утворююча матриця  кільцевого коду розміром N × N в загальному виді 

формується таким чином щоб кількість рядків дорівнювала кількості стовбців, 

тобто матриця мала форму квадрату. В цьому разі матриця  набуває  вигляду (28): 

 

С(𝑁,𝑁) =

[
 
 
 
 
 
𝑘 ∙ 𝑥1

𝑁−1 …+ ⋯𝑘 ∙ 𝑥1
2 + 𝑘 ∙ 𝑥1

1+𝑘 ∙ 𝑥1
0

𝑘 ∙ 𝑥2
𝑁−1 …+ ⋯𝑘 ∙ 𝑥2

2 + 𝑘 ∙ 𝑥2
1+𝑘 ∙ 𝑥2

0

.

.

.
𝑘 ∙ 𝑥𝑁

𝑁−1 …+ ⋯𝑘 ∙ 𝑥𝑁
2 + 𝑘 ∙ 𝑥𝑁

1+𝑘 ∙ 𝑥𝑁
0 ]
 
 
 
 
 

               (28) 

Математично можливо описати процес утворення кільцевого коду.  

Двійкові кодові послідовності кільцевого коду можна представити в десятковій 

системі числення у вигляді їх десяткових значень, математична модель утворення 

яких набуває вигляду: 

𝐶𝑖(𝑁,𝑚) = 𝑆1 ∪ 𝑆2,                                     (29) 

Рис. 12.  Алгоритм утворення кільцевого коду 

 

Кодова послідовність одиничних та нульових 

символів певною структури довжиною N, 

кількість кодових послідовностей n=1  

 



28 

 

де  𝐶𝑖(𝑁,𝑚) - загальна сукупність десяткових значень кодових послідовностей, S1- 

сукупність 1  десяткових значень кодових послідовностей кільцевого коду, S2 - 

сукупність 2 кодових десяткових значень послідовностей   кільцевого коду, N -  

кількість кодових послідовностей кільцевого коду, яка дорівнює кількості 

елементів кодової послідовності, 𝑚 - кількість одиниць в кодовій послідовності. 

При цьому 

𝑆1 = {𝑠11, 𝑠12, … , 𝑠1𝑛)},  𝑆2 = {𝑠21, 𝑠22, … , 𝑠2𝑙} ,                    (30) 

де  𝑠11  - десяткове значення першої кодової послідовності сукупності 1, 𝑠1𝑛 -  

десяткове значення останньої кодової послідовності сукупності 1,  𝑠21 - десяткове 

значення першої кодової послідовності сукупності 2,  𝑠2𝑙   - десяткове значення 

останньої кодової послідовності сукупності 2. 

Загальні вирази для  обчислення  десяткових значень елементів сукупності 

S1 наступні: 

𝑠11  = ∑ 𝑘 ∗ 2𝑖𝑁−1
𝑖=0  ,                               (31) 

 

де 𝑘  - коефіцієнт, що набуває значення 1 або 0, N кількість елементів кодової 

послідовності, а 𝑠11найменше десяткове значення кодової послідовності. 
Необхідно зазначити, що десяткове значення кожної наступної кодової 

послідовності в два рази більше від десяткового значення попередньої кодової 

послідовності сукупності 𝑆1. Таким чином справедливим є наступне: 

 

𝑠12 = 2 ∙ 𝑠11;  𝑠1𝑛 = 2 ∙ 𝑠1(𝑛−1),                                (32) 

де n  кількість  кодових послідовностей в сукупності 𝑆1. 

Загальні вирази для обчислення  десяткових значень елементів сукупності S2 

наступні: 

𝑠21 = 𝑠1𝑛 − 𝑆р,  𝑠22 = 2 ∙ 𝑠21;  𝑠2𝑙 = 2 ∙ 𝑠1(𝑙−1) ,           (33) 

де 𝑆р  - різниця,  формула обчислення якої залежить від структури поєднань 

одиничних та нульових символів кодових послідовностей кільцевого коду; l - 

кількість кодових послідовностей в сукупності 2. 

 Кільцевий код характеризується вектором показників зсуву (ВПЗ), який 

утворюється шляхом підсумовування  кількості одиниць, отриманих в результаті 

здійснення одного з двійкових  перетворень XOR, OR, AND (із запереченням Not 

або без нього)  елементів початкової послідовності (першого рядка) кільцевого 

коду і послідовно кожного наступного рядка.  

Наприклад, вектор показників кільцевого коду розміром 7 × 7, кожний 

рядок якого містить 4 одиниці і 3 нулі, а початковий вектор складається з кодової 

послідовності [0101011] , становить {624426}, як наведено в табл. 3. При цьому 

кількість символів у векторі показників зсуву  на одиницю  менша від кількості 

рядків кільцевого коду. Необхідно  також зазначити, що вектор показників зсуву є 

груповим інтегральним  показником всього кільцевого коду, а не окремого його 

рядка. 
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Таблиця 3 

Процес утворення кільцевого коду 

Утворююча 

матриця 

Матриця вектора 

показників зсуву в 

двійковій системі в 

результаті 

здійснення 

логічної операції 

XOR 

Вектор показників 

зсуву в десятковій 

системі числення 

(кількість 

одиниць) 

Матриця 

вектора 

показників 

зсуву в 

в двійковій 

системі 

Вектор показників зсуву 

в двійковій системі 

числення 

0101011 

1010110 

0101101 

1011010 

0110101 

1101010 

1010101 

1111101 

0000110 

1110001 

1110001 

1000001 

1111110 

6 

2 

4 

4 

2 

6 

110 

010 

100 

100 

010 

110 

 

 

 

110010100100010110 

 

Таким чином, в канал зв’язку ми зможемо передати 49 двійкових 

інформаційних символів, якщо не будемо використовувати кільцевий код. В разі 

використання кільцевого коду в канал зв’язку ми передаємо замість 49 символів 

18. Завдяки використанню кільцевого коду уникаємо надлишковості та виграш 

складає 49/18=2,7 рази. 

Математичні вирази  утворення векторів показників зсуву (ВПЗ) шляхом 

підсумовування  кількості одиниць, отриманих в результаті здійснення двійкових  

перетворень  XOR, OR та AND  відповідно набувають такого вигляду: 

 

ВПЗXOR =  ∑ (𝑥1𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑋𝑂𝑅 𝑥2𝑖) ∪ ∑ (𝑥1𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑋𝑂𝑅 𝑥3𝑖)…∪ …∑ (𝑥1𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑋𝑂𝑅 𝑥𝑁𝑖  ),       (34) 

ВПЗOR =  ∑ (𝑥1𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑂𝑅 𝑥2𝑖) ∪ ∑ (𝑥1𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑂𝑅 𝑥3𝑖)…∪ …∑ (𝑥1𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑂𝑅 𝑥𝑁𝑖) ,                 (35) 

ВПЗAND =  ∑ (𝑥1𝑖
𝑁
𝑖=1 𝐴𝑁𝐷 𝑥2𝑖) ∪ ∑ (𝑥1𝑖

𝑁
𝑖=1 𝐴𝑁𝐷 𝑥3𝑖)…∪ …∑ (𝑥1𝑖

𝑁
𝑖=1 𝐴𝑁𝐷 𝑥𝑁𝑖) ,      (36) 

де 𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , 𝑥3𝑖 , … , 𝑥𝑁𝑖  і-ий  елемент  1-го, 2-го, 3-го, N-го рядків кільцевого коду. 

 В результаті дослідження структури ВПЗ, утворених шляхом двійкових  

перетворень XOR, OR, AND, виявлено такі закономірності: 

 -   елементи будь-якого ВПЗ  розміщено симетрично відносно його центру; 

 - сума десяткового значення елемента, утвореного шляхом двійкового  

перетворення XOR, і десяткового значення елемента, утвореного шляхом 

двійкового  перетворення AND, дорівнює  десятковому значенню елемента, 

утвореного шляхом двійкового  перетворення  OR; 

 - вектори показників зсуву кільцевого коду можна отримати як за рядками, так і 

за стовпцями матриці кільцевого коду; 

 - структура XOR-вектора показників зсуву лишається незмінною, якщо 

значення символів кодової послідовності кільцевого коду змінюються на 

протилежні.  AND- і OR-вектори показників зсуву цієї властивості не мають. 
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Cума десяткових значень елементів ВПЗ, утворених шляхом OR- 

перетворення, складається з суми десяткових значень елементів ВПЗ, утворених 

шляхом XOR- перетворення та з суми десяткових значень елементів ВПЗ, 

утворених шляхом AND-перетворення. При цьому аналіз структури векторів 

показників зсуву та їх сумарних значень дозволяє зазначити, що незалежно від 

кількості елементів  N та кількості одиничних символів  m в кодовій послідовності 

існує функціональна залежність між сумою десяткових значень  елементів 

вектору показників та кількістю нульових і одиничних символів, яка представлена 

такими формулами: 

1) для ВПЗ, утворених шляхом двійкового XOR- перетворення: 

𝑆ВПЗ(𝑋𝑂𝑅) = (𝑁 − 𝑚) ∙ 2𝑚,                                  (37) 

де 𝑆ВПЗ(−𝑋𝑂𝑅)  – сума десяткових значень  елементів ВПЗ, утвореного шляхом 

двійкового XOR- перетворення. 

 При цьому для визначення  кількості одиничних та нульових символів в 

кодовій послідовності  можна застосувати формулу обчислення дискримінанту та 

коренів квадратного рівняння:   

𝑥1,2 =
𝑁±√𝑁2−4

𝑆ВПЗ(𝑋𝑂𝑅)

2

2
 ,                                      (38) 

де x1,2  - кількість одиничних та нульових символів m та (N- m) , N - довжина коду, 

𝑆ВПЗ(𝑋𝑂𝑅)  - сума десяткових значень елементів ВПЗ, утвореного шляхом 

двійкового XOR- перетворення. 

2) для ВПЗ, утворених шляхом двійкового AND- перетворення: 

𝑆ВПЗ(𝐴𝑁𝐷) = (𝑚 − 1) ∙ 𝑚,                                     (39) 

де 𝑆ВПЗ(𝐴𝑁)  – сума десяткових значень  елементів ВПЗ, утвореного шляхом 

двійкового AND- перетворення. 

При цьому для визначення  кількості одиничних та нульових символів в 

кодовій послідовності  можна застосувати  наступні прості формули: 

3) для ВПЗ, утворених шляхом двійкового OR- перетворення:  

𝑆ВПЗ(𝑂𝑅) = (𝑁 − 𝑚) ∙ 2𝑚 + (𝑚 − 1) ∙ 𝑚 =  𝑁 ∙ 2𝑚 − 2𝑚2 + 𝑚2 −

−𝑚 = 𝑁 ∙ 2𝑚 − 𝑚2 − 𝑚 = 𝑚 ∙ (2𝑁 − 𝑚 − 1),                      (40) 

де 𝑆ВПЗ(𝑂𝑅)  – сума десяткових значень  елементів ВПЗ, утвореного шляхом 

двійкового OR- перетворення. 

В шостому розділі розроблено модель комплексного впливу задавальних та 

збурюючих факторів на функціонування мережі майбутнього, яка дозволяє  

розрахувати параметри і режим роботи системи управління.  Однією з основних 

проблем сучасної теорії управління є проблема підвищення точності системи 

управління мережею майбутнього.  

З метою вирішення зазначеної задачі є визначення передавальних функцій 

замкненої системи управління задавальними і збурними діями. В замкненій 

системі величина (t), якою управляють, через зворотний звʼязок подається на її 
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вхід (на елемент порівняння). В загальному випадку до системи прикладені 

задавальна (t) і збурна (дестабілізуючі фактори) дія L(t). Обидві ці дії впливають 

на керовану величину (t). Тому при аналізі замкненої системи цікавлять 

передавальні функції, які зв’язують (t) з (t) і (t) з L(t).  Для визначення цих 

передавальних функцій складемо рівняння замкненої системи, яка представлена 

на рис. 13. 

 
Рис. 13.   Структурна схема замкненої системи управління мережею майбутнього 

  

Визначаємо передавальну функцію замкненої системи, яка зв’язує (p) з (p)-  

передавальну функцію замкненої системи відносно задавальної дії . 
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 .                 (41) 

 Ця передавальна функція характерна для слідкуючої і програмної системи 

управління. Якщо система (рис. 14) має неодиничний зворотний зв'язок (у 

зворотний зв'язок включено ланку з передавальною функцією  (𝛫  3.3 (p)≠1), то 

передавальна функція замкненої системи має вигляд, аналогічний передавальній 

функції ланки з неодиничним зворотним зв’язком. 
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Передавальна функція, яка зв’язує  𝛽𝐿(𝑡) і L(t) - передавальна функція замкненої 

системи відносно збурної дії. 
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Визначимо передавальні функції системи за похибкою θ(t), обумовленою 

задавальною (t) і збурною L(t) діями, а також знаходження способів зменшення 

цієї похибки. Тому дослідження системи спрощується, якщо користуватись 

передавальними функціями, безпосередньо звʼязуючими θ(t) з (t) і  θ(t) з L(t). 

Передавальна функція системи, зв’язуючи 𝜃𝛼(р) і 𝛼(р)  - це передавальна 

функція системи з похибкою, спричиненою задавальною дією. 
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Таким чином, якщо в деякій області значень р|𝐾𝑝(𝑝)| → ∞, то 𝐾𝜃𝛼(𝑝)  → 0, а отже 

і 𝜃𝛼(𝑝)  → 0 . Передавальна функція  𝐾𝜃𝛼(𝑝)  характерна для слідкуючих і 

програмних систем. Передавальна функція системи 𝐾𝜃𝐿(𝑝) , яка зʼєднує  𝜃𝐿(𝑝)  і 

L(р), тобто передавальна функція системи за похибкою спричинена збурною   

дією L(𝑝): 

                            
( ) ( )

( )
( ) 1 ( )L

L L

p

p K p
K p

L p K p



 


 .                           (45) 

Звідси   𝛽𝐿(р) = 𝜃𝐿(𝑡),  тобто складова 𝛽𝐿(𝑡)  керованої величини, зумовленої 

збурною дією L(𝑡), є відхилення 𝜃𝐿(𝑡), яке виникає внаслідок впливу дії, тобто  

𝐾𝐿(𝑝) = ( )
L

K p .   

Точність системи управління мережею майбутнього можна визначити за 

розв’язком її рівняння, складеного відносно похибки. Рівняння для похибки θ(t) 

системи, до якої прикладені задавальні ( )t  і збурні дії ( )L t  стосовно до системи 

рис. 13, має вигляд: 

                   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )F p t M p t B p L t    ,    (46) 

де ( )F p ,  ( )M p ,  ( )B p  - відповідні операторні поліноми. Повний розв’язок 

рівняння (46) (похибка системи) можна подати у вигляді суми перехідної ( )t  і 

вимушеної ( )t  складових ( ) ( ) ( )t t t      . Перехідна складова є розв’язком 

однорідного рівняння системи ( ) ( ) 0F p t  . Вона має місце у перехідному 

режимі і залежить від параметрів системи і початкових умов. Останні, у свою 

чергу, залежать від характеру змін діянь ( )t  і ( )L t .  Через перехідну складову 

похибки ( )t  керована величина системи у перехідному процесі може помітно 

відхилятися від потрібного значення.  

Вимушена складова похибки ( )t  у даному випадку має дві компоненти 

( ) ( ) ( )Lt t t      , які визначають як окремі розв’язки рівнянь: 

( ) ( ) ( ) ( )F p t M p t   ,    

                             
( ) ( ) ( ) ( )LF p t B p L t


  .                            (47) 

Вимушені складові ( )t  і ( )L t

  відповідають похибкам системи в 

усталеному режимі. Складова ( )t  виникає при зміні ( ),t  а ( )L t

  

спричинюється збуренням ( )L t .  

В розділі запропоновано досягнення більших значень коефіцієнта 

підсилення pk  системи при збереженні її умов сталості. Ефективним засобом 

зменшення і усунення вимушених складових похибок є збільшення порядку 

астатизму системи. 

В роботі доведено, що значних результатів підвищення точності системи 

управління мережею майбутнього можливо отримати від поєднання структури 

ітераційних і комбінованих систем управління мережею майбутнього рис. 15. 
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Рис. 14. Структурна схема комбінованої системи управління мережею 

майбутнього зі зв’язком за збуренням при дії дестабілізуючих факторів 

   

Основна вимога, яка ставиться до системи управління мережі майбутнього  

полягає у тому, щоб відхилення керованої величини від потрібного значення як у 

перехідному, так і в усталеному режимах роботи були найменшими. Чим повніше 

у системі скомпенсовано вплив збурної дії і точніше відтворюється задавальна 

дія, тим досконаліша система. В компенсації впливу збурної дії на керовану 

величину, у досягненні її незалежності від збурення і забезпеченні можливо 

точного відтворення задавальної дії і полягає фізична сутність задачі управління. 

Таким чином, система управління мережею майбутнього повинна володіти 

як можливістю адаптації до стійких плинних змін режиму, так і властивістю 

інваріантності, що дозволяє системі бути нечутливою до випадкових збурень. 

Система управління FN  повинна мати комбіновану структуру, яка забезпечує 

властивості адаптивності і інваріантності. Структура її представлена на рис. 15, 

де БУ – блок узгодження. 

                                      

 

                                                   

                                                   

                                                                                                                             

 

 

              

 

 

 

Рис. 15. Структура комбінованої системи управління 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації, згiдно з поставленою метою, на основi теоретичних 

дослiджень розв’язано важливу науково-прикладну проблему, а саме розроблено 

методологію   підвищення якості функціонування мережі майбутнього в умовах 

дії дестабілізуючих факторів. Отриманi в данiй дисертацiйнiй роботi результати, 

носять самостiйне значення й можуть бути використанi для планування, 

проектування, будівництва та експлуатації мережі майбутнього.  
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Основні результати роботи полягають в наступному:  

1. Розроблено узагальнену архітектуру мережі майбутнього, яка складається з 

рівнів ядра мережі, рівня дистрибуції/агрегації та рівня мережі доступу на базі 

проводових (xDSL, FTTX)  та безпроводових (Wi-Max, LTE) технологій. 

Доведено, що архітектура мережі майбутнього повинна мати дублювання  

мережевих елементів рівня дистрибуції/агрегації з метою підвищення опору дії 

зовнішніх дестабілізуючих факторів.  

2. Удосконалено методику  оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії 

найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів, яка є основою системи 

відновлення мережі майбутнього. Запропонована методика дозволила розробити  

архітектуру мережі майбутнього, яка дозволяє підвищити показники надійності і 

живучості на 11% в порівняні з тими, які використовують в своїй діяльності 

оператори телекомунікацій. Розроблено класифікацію найпоширеніших 

дестабілізуючих факторів, їх наслідки та можливі запобіжні заходи. Встановлено, 

що основними зовнішніми дестабілізуючими факторами в світі є надсильні повені 

(26%), урагани/торнадо/тайфуни (18%), надсильний холод/спека (15%), зсуви 

грунту (13%), землетруси (10%), лісові пожежі (10%), цунамі (6,2%)  та інші. 

3. Розроблено методику підвищення надійності мереж майбутнього  в умовах 

дії найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі  алгоритму визначення 

оптимального числа об'єктів резервування, яка на відміну від існуючих враховує 

вартісні показники. Проведено порівняльний аналіз підвищення показників 

надійності мережі майбутнього для дубльованої системи, нерезервованої системи, 

для навантаженого дублювання без відновлення,  а  також для не навантаженого 

дублювання без відновлення.  Доведено, що ненавантажений резерв є найбільш 

адекватною формою підвищення надійності мережі майбутнього з урахуванням 

вартості елементу резервування.  

4.  Вперше розроблено метод побудови цифрового каналу передачі інформації, 

який використовує просторові багатопозиційні сигнальні сузір’я, що  мають 

найвищу завадостійкість наближену до потенційно можливої. Розроблено 

конструкції просторових багатопозиційних сигнальних сузір‘їв, які мають вигляд 

вписаного в сферу куба, де сигнальні сузір’я це точки перетину ребер куба. 

Доведено, що максимальна евклідова відстань між сигнальними сузір’ями 

досягається за рахунок оптимальної укладки вписаних один в одного кубів, що 

дозволяє отримати найвищу завадостійкість. Визначено, що використання САМ в 

порівнянні з QAM, HAP дає виграш більше 3дБ, а в порівняні з неоптимальними 

методами прийому більше ніж на 11 дБ. 

5. Вперше розроблено алгоритм оптимального прийому просторових 

багатопозиційних сигнальних сузір’їв  за критерієм ідеального спостерігача який 

відрізняться від загального відомого тим, що введено ще одну координату Z. 

Доведено, що використання OFDM-сигналів для побудови сучасної системи 

передачі інформації мобільного зв’язку 5 покоління значною мірою покращить 

ефективність проектованого каналу більше 10 дБ. З метою впровадження 

обладнання на базі технологій 4-го (LTE) та 5-го покоління була запропонована 

структурна схема демодулятора багатопозиційних просторових OFDM-сигналів, 
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основними перевагами застосування якої є: забезпечення максимально можливої 

завадостійкості в умовах білого шуму, мінімальні затрати на обчислювальні 

витрати та відсутність у потребі підстройки амплітуди і фази сигналу.  

6. Вперше розроблено метод утворення кільцевого коду та сформовано 

математичні моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови 

ефективного каналу передачі мережі майбутнього. Метод дозволяє уникнути 

надлишковості, оскільки в канал зв’язку передається не корисна інформація а її 

образ, тобто вектор показників суми. Встановлено, що кільцевий код є доцільним 

щодо використання з точки зору безпеки передачі інформації. Виграш від 

використання кільцевого коду становить 2,7 рази порівняно з обсягом переданої 

інформації.  

7. Набула подальшого розвитку модель комбінованої системи управління 

мережі майбутнього, яка на відміну від існуючих враховує комплексний вплив 

задавальних та збурюючих факторів та  дозволяє  розрахувати параметри і режим 

роботи системи управління мережі майбутнього. Вдосконалена комбінована 

структура системи управління мережі майбутнього забезпечує інваріантність 

системи до дії дестабілізуючих факторів, що забезпечує ефективне 

функціонування мережі майбутнього. 

Розроблені методи, методики та модель формують методологію підвищення 

якості функціонування мережі майбутнього в умовах дії дестабілізуючих 

факторів, що визначено метою дисертаційного дослідження. Таким чином, 

поставлені наукові задачі вирішено в повному обсязі, мету дослідження 

досягнуто. 

Представлені дослідження, розроблені методи, методики охоплюють новітні 

технологічні рішення, дозволяють здійснювати точні довгострокові прогнози 

щодо розвитку мережі FN з визначеною вірогідністю та цифрову передачу 

інформації якісними каналами зв’язку і доцільні для найбільш ефективної 

реалізації їх в телекомунікаційних мережах України. 
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АНОТАЦІЯ 

Отрох С.І.  Методологія   підвищення якості функціонування мережі 

майбутнього (FN) в умовах дії дестабілізуючих факторів. – На правах рукопису. 

 Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук за 

спецiальнiстю 05.12.02 – телекомунiкацiйнi системи та мережi. – Державний 

унiверситет телекомунiкацiй, Київ, 2018 р. 

Робота присвячена розробленню науково-методологiчних основ підвищення   

якості функціонування мережі майбутнього в умовах дії дестабілізуючих 

факторів, яка є актуальною та має важливе наукове і практичне значення. 

Розроблено узагальнену архітектуру мережі майбутнього, яка на 

складається з рівнів ядра мережі, рівня дистрибуції/агрегації та рівня мережі 

доступу на базі проводових (xDSL, FTTX)  та безпроводових (Wi-Max, LTE) 

технологій. 

Удосконалено методику оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії 

найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів та на її основі розроблено 

систему відновлення мережі майбутнього. 
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Дістала подальшого розвитку методика підвищення надійності мереж 

майбутнього  в умовах дії найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі  

алгоритму визначення оптимального числа об'єктів резервування. 

Розроблено метод побудови цифрового каналу передачі інформації, який 

використовує просторові багатопозиційні сигнальні сузір’я, що  мають найвищу 

завадостійкість наближену до потенційно можливої.  

Розроблено алгоритм оптимального прийому просторових 

багатопозиційних сигнальних сузір’їв  за критерієм ідеального спостерігача.  

Розроблено метод утворення кільцевого коду та сформовані математичні 

моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови ефективного каналу 

передачі мережі майбутнього. 

Набула подальшого розвитку модель комбінованої системи управління 

мережі майбутнього, яка враховує комплексний вплив задавальних та збурюючих 

факторів. 

Ключовi слова: телекомунiкацiйнi системи та мережi, мережа майбутнього,  

дестабілізуючі фактори, кільцевий код, просторові багатопозиційні сузір’я, 

завадостійкість. 
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 Диссертация на получение ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. - 
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 В диссертационной работе решена научная проблема разработки 

методологии повышения качества функционирования сети будущего в условиях 

действия дестабилизирующих факторов, которая является актуальной  и имеет 

важное научное и практическое значение. 

Разработана обобщенная архитектура сети будущего, которая на состоит из 

уровней ядра сети, уровня дистрибуции/агрегации и уровня сети доступа на базе 

проводных (xDSL, FTTX) и безпроводных (Wi - Max, LTE) технологий. 

Получила дальнейшее развитие методика оценки постоянства сети будущего 

в условиях действия самых распространенных внешних дестабилизирующих 

факторов и на ее основе разработана система восстановления сети будущего. 

Разработана методика повышения надежности сетей будущего в условиях 

действия самых распространенных дестабилизирующих факторов на базе 

алгоритма определения оптимального числа объектов резервирования. 

Разработан метод построения цифрового канала передачи информации, 

который использует пространственные многопозиционные сигнальные созвездия, 

которые имеют наивысшую помехоустойчивость  приближенную к потенциально 

возможной. 

Разработан алгоритм оптимального приема пространственных 

многопозиционных сигнальных созвездий по критерию идеального наблюдателя. 
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Разработан метод образования кольцевого кода и сформированные 

математические модели образования семейств кольцевых кодов для построения 

эффективного канала передачи сети будущего. 

Разработана модель комплексного влияния задающих и дестабилизирующих 

факторов на функционирование сети будущего. 

Ключевые слова: телекоммуникационные системы и сети, сеть будущего, 

дестабилизирующие факторы, кольцевой код, пространственные 

многопозиционные созвездия, помехоустойчивость. 

 

ANNOTATION 

Оtrokh S.I. Methodology of upgrading of functioning of network of the future 

(FN) in the conditions of action of destabilizing factors – Retaining manuscript 

rights.  

Thesis submitted to the State University of Telecommunications for a doctoral 

degree in Engineering Sciences, in the Faculty of Telecommunication Systems and 

Networks, specialty 05.12.02. Kyiv, 2018. 

 

 In dissertation work the scientific problem of development of methodology of 

upgrading of functioning of network of the future is decided in the conditions of action 

of destabilizing factors, that is actual and has an important scientific and practical value. 

The generalized architecture of network of the future, that on consists of levels of 

kernel of network, is worked out, level of distribution/of aggregating and level of 

network of access on the base of wire (xDSL, FTTX) and free wire (Wi - Max, LTE) 

technologies. 

 Methodology of estimation of constancy of network of the future got further 

development in the conditions of action of the most widespread external destabilizing 

factors and on her basis the recovery of network of the future system is worked out.  

Methodology of increase of reliability of networks of the future is worked out in 

the conditions of action of the most widespread destabilizing factors on the base of 

algorithm of determination of optimal number of objects of backuping. 

 The method of construction of digital channel of information transfer is worked 

out, that uses spatial multiposition alarm constellations that have the greatest 

antijammingness close to potentially possible one. 

The algorithm of optimal reception of spatial multiposition alarm constellations is 

worked out on the criterion of ideal observer. 

The method of formation of circular code and formed mathematical models of 

formation of families of circular codes are worked out for the construction of effective 

channel of transmission of network of the future.  

The model of complex influence of задавальних and revolting factors is worked 

out on functioning of network of the future.  

Keywords: telecommunication systems and networks, network of the future, 

destabilizing factors, circular code, spatial multiposition constellations, 

antijammingness. 


