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Робота
підвищення

присвячена

розробленню

науково-методологiчних

основ

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, рівеня дистрибуції/агрегації та рівеня
мережі доступу на базі проводових (xDSL, FTTX) та безпроводових (WiMax, LTE) технологій;
Дістала подальшого розвитку методика оцінки сталості мережі
майбутнього в умовах дії найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих
факторів та на її основі розроблено систему відновлення мережі
майбутнього;
Розроблено методику підвищення надійності мереж майбутнього
умовах дії найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі

в

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;
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Розроблено

метод

утворення

кільцевого

коду

та

сформовані

математичні моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови
ефективного каналу передачі мережі майбутнього;
Розроблено модель комплексного впливу задавальних та збурюючих
факторів на функціонування мережі майбутнього.
Результати

досліджень

прийняті

до

впровадження

в

ПрАТ

«Діпрозв’язок», ТОВ «ІФК Символ», а також у навчальний процес в
Державному університеті телекомунікацій.
Ключовi слова: телекомунiкацiйнi
майбутнього,

дестабілізуючі

фактори,

системи

та мережi, мережа

кільцевий

код,

просторові

багатопозиційні сузір’я, завадостійкість.
SUMMARY
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. Dissertation on the receipt of graduate degree of doctor of
engineering sciences on speciality 05.12.02 are the telecommunication systems and
networks.
Defense of the thesis will be held at the meeting of the specialized
academic council D 26.861.01 at the State University of Telecommunications at:
03680, Kyiv, street. Solomyanska, 7.
It is the State university of telecommunications, Kyiv, in 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 (WiMax, LTE) technologies.
Methodology of estimation of constancy of network of the future got further
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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 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.
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ВСТУП
Актуальнiсть

теми.

Розвиток

телекомунікацій

як

важлива

складова

інформатизації суспільства та забезпечення населення високоякісними послугами
зв'язку - є одним 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
нашоїкраїнидо світовоїінформаційної спільноти.
Характерною рисою інформаційного суспільства є реалізація сукупності
суспільних відносин у різних сферах людської діяльності (в політиці, економіці,
державному управлінні, освіті, медицині, культурі, дозвіллі, особистому житті) з
широким використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що
дає змогу кожному створювати інформацію та накопичувати знання, мати вільний
доступ до них, можливості для їхнього розповсюдження і використання з метою
суспільного прогресу та особистого інтелектуального зростання. 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
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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 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.
В умовах нестабільного соціально-економічного розвитку в окремих регіонах
нашої країни, зростання числа катастроф техногенного та природного характеру,
загрози локальних конфліктів, істотне значення набуває завдання забезпечення
сталого функціонування телекомунікаційної мережі в цілому. Безвідмовне
функціонування телекомунікаційної мережі, яка будується за принципами мережі
майбутнього забезпечує потреби управління державою, оборони, безпеки, охорони
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правопорядку, економіки країни, а також потреби фізичних та юридичних осіб в
послугах телекомунікацій.
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., Шахгільдян В.В.,
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 методологiчних основ 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.
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Дослідження проведено в межах науково-дослідних робіт (№0201U000602)
розробка галузевих будівельних норм ГБН В.2.2-34620942-002:2015 “Лінійнокабельні споруди телекомунікацій. Проектування” та (0118U003890) “Розробка
рекомендацій

щодо

побудови

ефективного

цифрового

каналу

зв’язку

використанням n-вимірних багатопозиційних групових OFDM-сигналів

з

кубічно-

амплітудно-фазової модуляції”.
Мета i задачi дослiджень. Метою дисертацiйної роботи є розв’язання
комплексу науково-прикладних завдань, пов’язаних з розробкою методології
підвищення

якості

функціонування

мережі

майбутнього

в

умовах

дії

дестабілізуючих факторів.
Для досягнення поставленої мети i вирiшення зазначеної проблеми необхiдно
розв’язати наступнi задачi:
1.

Провести аналіз основних завдань щодо еволюційного переходу мережі

наступного покоління до мережі майбутнього.
2.

Розробити узагальнену архітектуру мережі майбутнього на базі існуючих та

перспективних технологій.
3.

Дослідити умови функціонування сучасної телекомунікаційної мережі

та визначити дестабілізуючі фактори, які впливають на функціонування мережі
майбутнього.
4.

Класифікувати зовнішні дестабілізуючі фактори, які впливають на

роботу мережі майбутнього та розробити рекомендації щодо проведення запобіжних
заходів з мінімізації їх наслідків.
5.

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.
6.

Розробити методику підвищення надійності мереж майбутнього в умовах дії

найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі алгоритму визначення оптимального
числа об'єктів резервування.
7.

Розробити метод формування кільцевого коду та алгоритм його утворення і
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синтезувати математичні моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови
ефективного каналу передачі інформації мережі майбутнього.
8.

Розробити конструкції просторових багатопозиційних сигналів та провести

порівняльний аналіз завадостійкості багатопозиційних сигнальних сузір’ів квадратурноамплітудної Q-фазової модуляції (QAM), гексагонально-амплітудної Q-фазової модуляції
(HAP) та просторової кубічно-амплітудної Q-фазової модуляції (САМ).
9.

Розробити універсальний алгоритм оптимального прийому за критерієм

ідеального спостерігача для будь-яких систем просторових багатопозиційних сигналів.
10.

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 параметрів 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:
-

розроблено

узагальнену

архітектуру

мережі

майбутнього,

яка

складається з рівнів ядра мережі, рівня дистрибуції/агрегації та рівня мережі
доступу на базі проводових (xDSL, FTTX)
технологій;

та безпроводових (Wi-Max, LTE)
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-

удосконалено методику оцінки сталості мережі майбутнього в умовах

дії найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів та на її основі розроблено
систему відновлення мережі майбутнього;
-

розроблено методику підвищення надійності мереж майбутнього

умовах дії найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі

в

алгоритму

визначення оптимального числа об'єктів резервування;
-

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;
-

вперше розроблено метод утворення кільцевого коду та сформовані

математичні моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови ефективного
каналу передачі мережі майбутнього;
-

розроблено модель комплексного впливу задавальних та збурюючих

факторів на функціонування мережі майбутнього.
Отримані методи, методики, модель у поєднанні з алгоритмами їх
застосування формують методологiюпідвищення

якості функціонування мережі

майбутнього в умовах дії дестабілізуючих факторів для рiшення тематичних
завдань, що визначено предметом дисертацiйного дослiдження.
Практична цінність одержаних результатів. 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”(ДР № 0201U000602) та
в рамках НДР “Розробка рекомендацій щодо побудови ефективного цифрового
каналу зв’язку з використанням n-вимірних багатопозиційних групових OFDMсигналів

кубічно-амплітудно-фазової

використовуються
телекомунікацій.

в

навчальному

Впровадження

модуляції”
процесі

результатів

(ДР

№ 0118U003890)

Державного
дослідження

і

університету

підтверджуються

відповідними актами, наведеними в додатку до дисертаційної роботи.
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Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйного дослiдженняопублiкованi
пiсля захисту кандидатської дисертацiї в 51 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.2.2-34620942002:2015 “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
дестабілізуючих факторів

в умовах дії зовнішніх непрогнозованих

та побудова системи відновлення; [14] методики

розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього; [21,22] розробка
методики підвищення надійності мереж майбутнього з використанням алгоритму
визначення
порівняльний

оптимального
аналіз

числа

об'єктів

завадостійкості

багатопозиційних сигналів та

систем

резервування;
при

[24] методологія

[20]

використанні

проведений
n-вимірних

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.
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

24

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); науковопрактичної 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

інформаційно-комунікаційні технології»

конференції

«Сучасні

(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»
наукової

конференції

ДУІКТ

«Сучасні

(м. Київ, ДУІКТ, 05-09.10. 2009); ІV
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
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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.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, РОЗВИТОК
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ ТА ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ
ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА З ПЕРЕХОДОМ ДО
СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО

1.1. Еволюційний перехід мережі наступного покоління NGN до
телекомунікаційної мережі майбутнього FN
1.1.1. Глобальне Інформаційне Суспільство (ГІС) – як мета розвитку
техногенної цивілізації
Одним із головних сучасних пріоритетів України є формування та розвиток
національного сегмента інформаційного суспільства

і входження нашої країни до світової

інформаційної спільноти.
Характерною рисою інформаційного суспільства є реалізація сукупності
суспільних відносин у різних сферах людської діяльності (в політиці, економіці,
державному управлінні, освіті, медицині, культурі, дозвіллі, особистому житті) з
широким використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
що дає змогу кожному створювати інформацію та накопичувати знання, мати вільний
доступ до них, можливості для їхнього розповсюдження і використання з метою
суспільного прогресу та особистого інтелектуального зростання.
Процеси

інформатизації,

формування

та

забезпечення

життєдіяльності

інформаційного суспільства ґрунтуються на загальному для всіх країн технологічному
фундаменті, яким є інформаційно-комунікаційна інфраструктура.
Поява нових технологій - це крок до створення єдиного інформаційного
суспільства. Невід'ємна частина цього глобального ринку - створення, обробка та
передача інформації. Перехід від різнорідних телекомунікаційних мереж до мереж
наступного покоління NGN (Next Generation Network) та до мереж майбутнього
покоління FN (Future Networks) – мультисервісних мереж є реальністю [76, 89].
В таких мережах надаються послуги: передавання голосу (мови), даних і відео, в
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них здійснюється конвергенція мобільних та фіксованих мереж. Для досягнення
високого рівня доступності до інформаційних ресурсів, реалізації вимог ринку
інфокомунікаційних послуг потрібна така розвинена система, яка забезпечила б
ефективне використання телекомунікаційних комплексів і нових інформаційних
технологій. Перехід до NGN та FN можна вважати радикальною модернізацією
телекомунікаційної
передавання

і

системи.

комутації.

Змінюються
Досить

не

істотні

тільки
зміни

технологічні
відбуваються

принципи
на

ринку

інфокомунікаційних послуг, у системі технічної експлуатації.
Починаючи з 2015 року в період до 2020 року Міжнародний союз електрозв’язку
(МСЕ) прогнозує впровадження принципів створення мережі майбутнього – FN
(Future Networks ), визначення та основні положення якої наведені в рекомендації
МСЕ Y.3001, яку прийнято в травні 2011 року. В рекомендації мова йде про
еволюційний, а не революційний розвиток мережі наступного покоління з поступовим
переходом

до

мережі

майбутнього,

розвиток

Глобальної

інформаційної

інфраструктури з використанням Інтернет-протоколів (ІР) на базі мережі наступного
покоління NGN. Необхідність введення нового терміну полягає в безперервній зміні
вимог до телекомунікаційних мереж, з’являються принципово нові прикладні області.
Відмінною особливістю ідеологій NGN та FN є використання технологій IP
(Internet Protocol) для передачі та для комутації. Ця властивість стимулює розробку
принципів побудови інфокомунікаційних мереж, які в загальному вигляді можуть
бути представлені трьома рівнями: транспортним, управління комутацією та
передаванням інформації, управління послугами.
– До основних завдань транспортного рівня відноситься прозоре передавання
інформаційних потоків, а також підтримка взаємодії з існуючими мережами зв’язку.
– На рівні управління комутацією та передаванням інформації здійснюється
обробка інформації сигналізації та управління викликами.
– Рівень управління послугами забезпечує управління логікою послуг і додатків.
До основних технологічних особливостей, що відрізняють інфокомунікаційні
послуги від послуг традиційних мереж зв'язку, можна віднести наступні:
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– інфокомунікаційні послуги виявляються на верхніх рівнях моделі взаємодії
відкритих систем (ВВС) (у той час як послуги зв'язку надаються на третьому,
мережному рівні);
– більшість інфокомунікаційних послуг припускає наявність клієнтської частини
й серверної; клієнтська частина реалізується в устаткуванні користувача, а серверна на спеціальному виділеному вузлі мережі, названому вузлом служб;
– інфокомунікаційні послуги, як правило, припускають передачу інформації
мультимедіа,

що

характеризується

високими

швидкостями

передачі

й

несиметричністю вхідного й вихідного інформаційного потоків;
– для надання інфокомунікаційних послуг найчастіше необхідні складні
багатоточкові конфігурації з'єднань;
– для інфокомунікаційних послуг характерне розмаїття прикладних протоколів і
можливостей з керування послугами з боку користувача;
–

для

ідентифікації

абонентів

інфокомунікаційних

послуг

може

використовуватися додаткова адресація в рамках даної інфокомунікаційної послуги.
Беручи до уваги розглянуті особливості інфокомунікаційних послуг, можна
визначити наступні вимоги до перспективних мереж зв'язку:
– “мультисервісність”, розуміємо як незалежність технологій надання послуг від
транспортних технологій;
– “широкосмуговість” – це можливість гнучкої й динамічної зміни швидкості
передачі інформації в широкому діапазоні залежно від поточних потреб користувача;
– “мультимедійність” – це здатність мережі передавати багатокомпонентну
інформацію (мова, дані відео, аудіо) з необхідною синхронізацією цих компонентів у
реальному часі і використанням складних конфігурацій з'єднань;
– “інтелектуальність” – це можливість керування послугою, викликом і
з'єднанням з боку користувача або постачальника послуг;
– “інваріантність доступу” – розуміємо як можливість організації доступу до
послуг незалежно від використовуваної технології;
– “багатооператорність” – це можливість участі декількох операторів у процесі
надання послуги і поділ відповідно до їх області діяльності.
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Існуючі мережі зв'язку загального користування з комутацією каналів і
комутацією пакетів у цей час не відповідають перерахованим вище вимогам.
Обмежені можливості традиційних мереж є стримуючим чинником на шляху
впровадження інноваційних інфокомунікаційних послуг [6-8].
З іншого боку, нарощування обсягів надання інфокомунікаційних послуг може
негативно позначитися на показниках якості обслуговування викликів базових послуг
існуючих мереж зв'язку. Все це змушує враховувати наявність інфокомунікаційних
послуг при плануванні способів розвитку традиційних мереж зв'язку в напрямку
створення мультисервісних мереж, які базуються на максимальному використанні уже
побудованої цифрової інфраструктури. Мультисервісна мережа наступного та
майбутнього поколінь – тема, якою зайняті в усьому світі фахівці в області
телекомунікацій. Звичайний телефонний зв'язок, стільниковий зв'язок, величезні
ресурси мережі Інтернет, IP-телефонія, кабельне телебачення (домашнє відео за
замовленням) – все це повинно бути об'єднане в єдину архітектуру. На початковому
етапі розвитку мультисервісна мережа представляє інтеграцію мережі з комутацією
каналів і мережі з комутацією пакетів. На сьогодні лідером вважають технології IP. З
врахуванням того, що в мультисервісних мережах нового покоління буде
передаватися і оброблятися трафік різних видів (трафік реального часу, трафік
даних, відеоінформація).
Можна виділити три напрямки розробок:
– нові телекомунікаційні послуги з універсальним доступом із ТфЗК/ISDN і IPмереж;
– нові підходи до проблеми якості обслуговування;
– проблема сигналізації й керування в мультисервісної мережі [33, 43, 55].
Розвиток інформаційних мереж вимагає наявності надійних швидкісних систем
передачі даних. Високошвидкісні цифрові системи передачі інформації, які порівняно
давно й успішно функціонують в світі, активно впроваджуються в Україні.
Необхідність реалізації FN дає можливість надати вільний доступ користувачам до
інформаційно-комунікаційних ресурсів та інтелектуального надбання людства в будьякому географічному місці, гарантованої якості, прийнятної вартості, в будь-який час
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на базі нових та інноваційних технологій. І тому перспектива становлення цифрових
мереж як реальна альтернатива існуючим телефонним каналам зв'язку в області
глобальних телекомунікацій є реальністю.
На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні та телекомунікаційні
технології стають основними факторами розвитку світової економіки. Поява нових
технологій – це крок до створення єдиного Глобального Інформаційного Суспільства
(ГІС), електронної економіки, де географічні кордони втрачають своє значення як
економічний фактор. [106-108].
Вслід за декларацією про перехід суспільства до ГІС зроблено спроби
конкретизувати, що ж розуміємо під ГІС. При цьому концепція ГІС мінялася
кілька разів впродовж останніх років. Спочатку під ГІС розуміли об'єднання
всіх інформаційних ресурсів і організація безперешкодного доступу до них
всіх людей. У такому вигляді для реалізації ГІС вистачає високошвидкісного
Інтернет. Потім в сферу ГІС була включена відеоінформація, інтерактивні
ігри і все те, що називається індустрією розваг. Це привело до зміни
концепції послуг, так що з'явилася нова концепція Triple Play (послуги
передачі даних, голосу і відео). Сьогодні складно уявити, що прийде на
зміну ідеї з'єднати корисну інформацію і розваги. Є припущення, що дуже
велику роль в наступній концепції ГІС гратимуть питання ідентифікації
положення людини в просторі і, отже, контролю за міграцією населення.
Інноваційні

технології

четвертого

покоління

мобільного

зв'язку

нині

вже

використовуються в сферах телемедицини, безпеки і охорони громадського порядку,
дистанційної освіти, транспортного управління і т. д. Але об'єднує всі концепції
ГІС те, що вони втілюються через нові послуги, технології [77, 78, 103].
Поява послуг широкосмугового доступу пов'язана з ідеєю «інтернетизації
суспільства». Специфікації будь-якого покоління зв'язку, як правило, відносяться до
зміни фундаментального характеру обслуговування, несумісних технологій передачі,
більш високим піковим бітрейтом, новими смугами частот, ширшим каналом смуги
пропускання, а також більшою місткістю для множини одночасної передачі даних
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(більш високою системою спектральної ефективності).
Нові покоління мобільного зв'язку починали розроблятися практично через кожні
десять років з моменту переходу від розробок першого покоління аналогових
стільникових мереж в 1970-і роки (1G) до мереж з цифровою передачею (2G) в 1980-х
роках. Від початку розробок до реального впровадження проходила достатня кількість
часу(наприклад, мережі 1G були впроваджені в 1984 році, мережі 2G – в 1991 році). У
1990-х роках почав розроблятися стандарт 3G, що базується на методі множинного
доступу з кодовим розділенням каналів (CDMA); він був впроваджений тільки в 2000х роках. Рішення цієї задачі в рамках традиційної телефонної мережі привело до появи
концепції ISDN (Integrated Services Digital Network – цифрова мережа з інтеграцією
служб), але швидкість передачі, яку забезпечувала ця технологія для абонентів (128
кбіт/с), не можна було визнати достатньою цивілізації до ГІС, ідеологи в першу чергу
формують нову концепцію. Конкретизуючи чергове тактичне завдання переходу
устаткування і технологій послуг, формуються нові вимоги до їх розробки.
Нова концепція послуг вимагала, аби швидкість передачі даних до абонента
перевищувала

1...1,5

Мбіт/с.

З'явилися

нові

технології

широкосмугового

абонентського доступу:
• ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – асиметрична цифрова абонентська
лінія);
• FTTx (Fiber To The X – оптичне волокно до.);
• PON (Passive optical network – технологія пасивних оптичних мереж);
• Ethernet, Gigabit Ethernet;
• Wi-Fi (Wireless Fidelity – «безпроводова точність»).
Оскільки відповідно до нової концепції передбачалося істотне збільшення об'ємів
трафіку, на рівні транспортних мереж упроваджено модернізовані технології NGSDH
(Next Generation Synchronous Digital Hierarchy – Нове Покоління Синхронної
Цифрової Ієрархії), 10 Gigabit Ethernet. Необхідність забезпечення якості привело до
технології MPLS (Multiprotocol Label Switching – мультипротокольна комутація по
мітках). Для об'єднання абонентів в локальні групи і кластери створено VLAN (Virtual
Local Area Network – віртуальна локальна мережа) з VPN (Virtual Private Network –
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віртуальна приватна мережа). Врешті-решт підвищення ефективності управління
послугами широкосмугового доступу досягнуто модифікацією під нові завдання
технології Softswitch (програмний комутатор) [109-112, 151].
1.1.2. FN – напрям технічного розвитку телекомунікацій
Невід'ємна частина глобального ринку – це створення, обробка та передача
інформації. 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.
Крім того, варто зазначити про прискорений розвиток галузей розробки
програмного забезпечення та мікроелектроніки, що призвів до появи користувачів
телекомунікаційних послуг, оснащених універсальними абонентськими пристроями.
Для того, щоб надати зазначеним користувачуам можливість ефективно обмінюватись
даними та відео додатками в доповнення до передачі голосу, активно створюється
мережа наступного покоління [106] – NGN (Next Generation Network). NGN є
перспективним і логічним розвитком телекомунікацій, що передбачає використання
нових та інноваційних технологій для забезпечення додаткових можливостей
приблизно до 2015 року. Таким чином, концепція «комп'ютер + телефон» привела до
істотної зміни архітектури NGN на всіх рівнях.
На хвилі цього історичного розвитку виникла ідея світової інформаційної
цивілізації і концепція ГІС як її основи. Технологія NGN виступає як складовий
елемент нової загальносвітової культурної революції, який може розглядатися як один
з ключових, оскільки відповідає за камунікацію (спілкування) людей в новому
інформаційному просторі. Все перераховане показує значимість NGN як технології
нової цивілізації.
Починаючи з 2015 року в період до 2020 року міжнародний союз електрозв’язку
(МСЕ) прогнозує впровадження принципів створення мережі майбутнього покоління
– FN (Future Networks), визначення та основні положення якої наведені в рекомендації
МСЕ Y.3001, яка прийнята в травні 2011 року. В рекомендації мова йде про
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еволюційний, а не революційний розвиток мережі наступного покоління з поступовим
переходом

до

мережі

майбутнього,

розвиток

глобальної

інформаційної

інфраструктури з використанням Інтернет протоколів (ІР) на базі мережі наступного
покоління. Необхідність введення нового терміну полягає в безперервній зміні вимог
до телекомунікаційних мереж, з’являються принципово нові прикладні області, що
дозволяють дистанційно керувати побутовою та іншою технікою (Internet of Things),
створюються «розумні» мережі (smart gridg) використовуються хмарні обчислення
(cloud computing).
FN-мережа пов'язана з глобальною ідеєю «інтернетизації» нашої цивілізації.
Якщо для телекомунікацій FN це напрям технічного розвитку, то для еволюції
людського суспільства важливішою є ідея Глобального Інформаційного Суспільства –
як нова мета розвитку техногенної цивілізації. 4G (від англ. fourth generation –
четверте покоління) – покоління мобільного зв'язку з підвищеними вимогами. До
четвертого покоління прийнято відносити перспективні технології, що дозволяють
здійснювати передачу даних зі швидкістю, що перевищує 100 Мбіт/с рухливим і 1
Гбіт/с – стаціонарним абонентам.
Згідно з визначенням МСЕ мережа майбутнього [107] – це глобальна
інформаційна інфраструктура, яка об’єднує в собі вже існуючі інформаційнокомунікаційні 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 вартости, в будьякий час) на базі нових та інноваційних технологій. Існує чотири чинники (рис. 1.1),
які будуть впливати на створення мережі майбутнього:
- сервісний чинник, передбачає в мережі майбутнього надання великої кількості
послуг для задоволення потреб споживачів. Як очікується, число і об’єм послуг буде
лавиноподібно зростати. Також пропонується введення нових послуг без суттєвих
капіталовкладень та без збільшення експлуатаційних витрат забезпечуючи високу
надійність та безпеку мережі;
-

чинник

даних,

передбачає

оптимізацію

архітектури

мультисервісних
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телекомунікаційних мереж в зв’язку з гігантською обробкою даних. Також
передбачається організувати споживачам доступ до інформації легко, швидко і якісно
незалежно від місця розташування. Під поняттям “дані” розуміється вся інформація,
яка буде доступна в мережі майбутнього, а не тільки визначеними типами даних як
відео, аудіо та телефонія;
- екологічний чинник, передбачає створення мережі майбутнього, яка буде
безпечна для навколишнього середовища. Дизайн архітектури FN повинен бути такий,
щоб мінімізувати вплив на екосистему з скороченням споживання матеріалів, енергії
та викидів парникових газів;
- соціально-економічний чинник, передбачає, що соціально-економічні проблеми
в суспільстві будуть зменшувати рівень доступу до ресурсів мережі, в зв’язку з
втратою платоспроможності. Пропонується переглянути витрати на забезпечення
життєвого циклу послуги в сторону зменшення і уніфікувати послуги з метою надання
послуг доступу до ресурсів FN широкому колу мешканців.
Таким чином, проаналізувавши чинники, які будуть впливати на створення
мережі майбутнього можна зробити незаперечний висновок, що процес глобалізації в
світі продовжиться з паралельним зміцненням та збільшенням потужності обробки
даних глобальною інформаційною інфраструктурою. Для побудови FN будуть
використані переважно кремнієві та оптичні технології, швидкість передачі даних в
мережі буде сягати більше 1 Тбіт/с.
Зрозуміло, що основну архітектуру великомасштабних загальнодоступних мереж,
таких як мультисервісні телекомунікаційні мережі досить важко змінити із-за великої
кількості ресурсів, що забезпечують її побудову, управління та експлуатацію. Тому
архітектура мережі майбутнього повинна бути гнучкою та ретельно розробленою, щоб
враховувати безперервну зміну вимог з врахуванням факту просування чесної
конкуренції. Стандартизація архітектури FN процес довготривалий і за оцінками
фахівців МСЕ потребує декілька років, тому є сенс уточнити, що собою являє мережа
наступного покоління, як основа для створення мережі майбутнього [89].
Проаналізуємо, що ж являє собою мережа наступного покоління NGN, і про
шляхи її створення та удосконалення з повним переходом до NGN. Міжнародний
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союз електрозв’язку дає наступне визначення мережі наступного покоління: "NGN –
це мережа з пакетною комутацією, що здатна надавати користувачам послуги
електрозв'язку і використовувати для цього декілька широкосмугових технологій
транспорту з можливістю встановлення якості обслуговування (QоS), де пов'язані з
обслуговуванням функції не залежать від технологій, що забезпечують транспорт.
NGN забезпечує вільний доступ користувачів до мереж телекомунікацій і
конкуруючим постачальникам послуг, підтримує універсальну рухливість, яка
забезпечує надання послуг користувачам в будь-якому місці і в будь-який час".
сервісний
чинник

чинник
даних

Повний спектр інфокомунікаційних послуг
Функціональна гнучкість
Віртуалізація ресурсів
Централізоване управління мережею

Доступ до інформації
Ідентифікація

Мобільність
Надійність і безпека

Зменшення споживання енергетичних ресурсів

Універсальність послуг

Оптимізація

Економічні стимули

екологічний
чинник

соціальноекономічний
чинник

Рис. 1.1. Чинники, які впливатимуть на створення мережі майбутнього
Мережа наступного покоління є результатом корінних змін в базових або
традиційних телекомунікаційних мережах, в результаті чого різні функції, що
відносяться до послуг, були відокремлені від технологій, що відносяться до
транспорту. У багатьох випадках NGN призначена для надання користувачам взаємно
узгоджених, поширених і надійних послуг зв'язку і інформаційних послуг. NGN
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(згідно з визначенням МСЕ) відрізняється від Інтернет мережі. Інтернет – це мережа,
що базується на пакетній комутації, але це відкрита мережа, яка створена шляхом
приєднання мереж; Інтернет не гарантує QоS і залежить від додатків, що
забезпечують безпеку і аутентифікацію. У основі NGN і Інтернету лежать різні
філософії побудови і експлуатації мереж. NGN і автономна мережа Інтернет можуть
співіснувати за відповідних умов, але необхідно розуміти, що NGN відрізняється від
Інтернету високою надійністю і ступенем інтеграції. NGN відрізняється від Інтернету
ще тим, що для неї потрібні додаткові інвестиції, велика пропускна спроможність і
наявність функціональних можливостей, внаслідок чого витрати на побудову і
технічне забезпечення NGN – вищі, ніж для Інтернету. З одного боку, NGN може
розглядатися як мережа широкосмугового зв'язку, керована оператором, яка об'єднує
надання послуг кінцевим користувачам по всіх рівнях транспорту, що базуються на
пакетах, з'єднаннях і послугах передачі даних, голосу і відео, що надаються верхніми
рівнями. З іншого боку, архітектура NGN також дозволяє відокремлювати ролі різних
рівнів для цілей експлуатації пасивної мережі, експлуатації активної мережі і надання
послуг. Інвестиційні характеристики і можливості відносно NGN відрізняються,
наприклад, у учасників з числа комерційних організацій, місцевих органів влади,
комунальних організацій, тощо. Оператори телекомунікацій здійснюють модернізацію
NGN по двом складовим – базовою NGN (транспортна або магістральна мережа з
використанням технологій DWDM/Ethernet SDH/ATM/IP MPLS) і NGN доступу
(обслуговування кінцевих користувачів, наприклад, мідна/кабельна абонентська лінія
фіксованого доступу з використанням технологій xDSL чи FTTx або лінія
безпроводового доступу з використанням технологій Wi-Fi, 3G, Wi-Max чи LTE) [94].
Велика частина найбільш сучасних мереж, що розгортаються в даний час, це
мережі, що базуються на основі комутації пакетів. Розмаїття послуг і додатків, які
надаються NGN, в цілому ширше, ніж набір послуг, що надаються по традиційним
телекомунікаційним мережам з визначеним і кінцевим типом послуг. Поява значної
кількості додатків, що базуються на протоколі ІР, веде до зростання ролі NGN в
інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг. Проте, базуючись на технології
комутації пакетів, мережа наступного покоління ще здебільшого використовується
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для додатків, що не вимагають обміну інформацією в режимі реального часу. З іншого
боку, маючи переваги технології комутації пакетів, NGN починає займати все нові
сегменти ринку користувачів телекомунікаційних послуг. Вже зараз можна
передбачити переростання пакетних мереж в мережі наступного покоління, на базі
яких буде забезпечуватись обмін інформацією в режимі як реального, так і
нереального часу. Рушійною силою даних еволюційних процесів являється
можливість забезпечити на базі пакетної мережі економічне масштабування,
інтегровану підтримку рівня ІР, відкритість для майбутніх змін [101, 102].
Перехід до NGN та FN має наслідки для кінцевих користувачів, регуляторних
органів, операторів і також постачальників послуг, особливо в тому, що стосується
конкуренції і ціноутворення, і піднімає різні питання державної політики, включаючи
надійність, захист і безпеку, а також ряд регуляторних питань. Зазначений перехід
пов'язаний з безліччю можливостей, проблем, новаторських рішень і варіантів для
глобального сектора інформаційно-комунікаційних технологій.
Що стосується операторів і інвесторів, FN може сприяти збільшенню доходів і
рентабельності,

що

в

кінцевому

випадку

збільшує

прибутки

операторів

телекомунікацій. Це може бути обумовлено можливістю надання повного діапазону
послуг і додатків, враховуючи те, що в майбутньому кількість послуг може бути
збільшена. Передбачається, що оператори FN отримають переваги у вигляді більшої
продуктивності і пов'язане з цим зниженням витрат за рахунок економії масштабу
внаслідок інтеграції існуючих мереж і скорочення експлуатаційних витрат, наприклад,
в результаті ліквідації або виведення місцевих телефонних станцій. Оператори
телекомунікацій розглядають інвестиції в NGN та FN як розумний вибір для
задоволення

потреб

клієнтів,

особливо,

при

досягненні

традиційними

телекомунікаційними мережами кінця терміну служби і виникнення необхідності в
заміні устаткування. Інвестиції дійсно значно активізують ринок виробництва
устаткування, включаючи ринок устаткування.
Що стосується користувачів, NGN та FN задовольнить попит на ті послуги і
додатки, що вимагають значної ширини смуги, яким для роботи необхідна певна
якість мережі при відносно малому наборі експлуатаційних параметрів (такі, як IPTV,
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інтернет-телебачення і VOIP). NGN також об'єднує в собі послуги передачі голосу,
даних і відео як мережами фіксованого, так і мобільного зв'язку.
FN може відкрити можливість встановлення конвертованих безпроводових,
проводових і/або супутникових широкосмугових з'єднань, і таким чином, може брати
активну участь в розширенні можливості доступу до Інтернету, скороченні цифрового
розриву і збільшенні ступеню проникнення зв'язку. Країни, що розвиваються, можуть
перейти відразу до FN для надання послуг передачі голосу, даних і мультимедійних
послуг, щонайменше, для інвестицій в нові розширення своїх мереж, при цьому
велика роль відводиться супутниковим технологіям, зокрема, у віддалених і сільських
районах, в яких частіше всього відсутні наземні мережі. Пропозиції, що об'єднують
три види послуг, створюють потенціал для використання послуг телебачення як
платформи для надання послуг користувачам стосовно значно ширшого діапазону
мультимедійних послуг.
У різних країнах доступність широкосмугового зв'язку забезпечується різними
методами, переважно, за рахунок застосування в існуючій інфраструктурі технології
xDSL, використання інфраструктури кабельного телебачення і розгортання нової
інфраструктури, яка конкретно призначена для забезпечення високошвидкісного
доступу

(наприклад,

прямих

волоконно-оптичних

з'єднань).

Наявність

широкосмугового доступу може також вплинути на поведінку кінцевого користувача.
До теперішнього часу розвиток мереж відбувався на основі припущення про те, що
кінцеві користувачі, головним чином, здійснюють доступ до контенту Інтернету на
базі веб-сторінок. Проте зміни в поведінці кінцевих користувачів, що полягають у
використанні цих технологій доступу для ширшого переліку послуг і додатків
(включаючи передачу голосу, відео за запитом, створення призначеного для
користувача контента, утворення

соціальних

мереж і

обмін

файлами

між

користувачами), а також зміна характеру доступного контента, може привести до
необхідності створення гнучких мереж, які здатні задовольняти також і непередбачені
потреби. У випадках, коли має місце перехід до доставки всіх послуг на основі FN,
можливо потрібно буде відносно параметрів мережі виходити не з припущення про
"пульсуючий" характер трафіку, який характерний для використання Інтернету, а з
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припущення про тривалий період попиту на високу пропускну спроможність, як з
боку окремого користувача, так і від співтовариства користувачів в цілому [2, 3].
Тому можемо зробити незаперечний висновок, що реалізація FN буде мати
можливість надати вільний доступ користувачам до ІКТ ресурсів та інтелектуального
надбання людства в будь-якому географічному місці, гарантованої якості, прийнятної
вартості, в будь-який час на базі нових та інноваційних технологій.

1.2.

Впровадження високорівневого інтелекту в мережі майбутнього

На даний час деякі розробники пропонують реалізувати інтелект мережі, як
частину прикладного/сервісного рівня архітектури NGN (New Generation Network).
Згодом передбачається, що мережа не тільки буде забезпечувати споживачів
інтерфейсами для створення послуг, які їм потрібні, але передбачається, що вона буде
інтелектуально управляти послугами, які розробили оператори телекомунікацій чи які
запропоновано споживачами. Отже, інтелект мережі можна реалізувати як незалежний
рівень існуючої архітектури NGN [3].
У якості реалізації високорівневого інтелекту мережі, який візьме на себе
функцію реального об’єкту (особи) під час сеансу зв’язку, встановлюється
віртуальний об’єкт. Цей віртуальний об’єкт прийнято йменувати секретарем
реального об’єкту. Припустимо, що віртуальний об’єкт має тіж самі інтелектуальні
властивості, як і реальний, а саме, віртуальний об’єкт здатний:
- розпізнавати існуючу проблему;
- аналізувати та встановлювати проблему;
- прогнозувати виникаючу проблему;
- висловлювати свою думку;
- говорити загальнодоступною мовою;
- вивчати нове, як це звичайно робить реальний об’єкт під час з’єднання.
Віртуальний об’єкт цілком відображає особистий комунікативний профіль
реального об’єкту з погляду особистої інформації, існуючого статусу зв’язку та
соціальних відносин реальної особи з іншими людьми [4].
На рис. 1.2 показані віртуальні об’єкти в мережі. На цьому рисунку викликаючий
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абонент і викликуваний абонент та його помічник (абонента, якого викликають), є
реальними споживачами мережі. Вони у мережі мають віртуальних секретарів, що є,
відповідно, віртуальним викликаючим абонентом, віртуальним викликуваним
абонентом та його віртуальним помічником (абонента, якого викликають).

Викликаючий
абонент

Віртуальний
викликаючий
абонент

Викликуваний
абонент

Віртуальний
викликуваний
абонент

Помічник
викликуваного
абоненту

Віртуальний
помічник
викликуваного
абоненту

Рис. 1.2. Високорівнева модель інтелекту мережі майбутнього покоління
Кожен реальний споживач часто розмовляє зі своїм віртуальним партнером, при
цьому, проводиться відновлення бази даних віртуального споживача щоразу, коли
віртуальний споживач взаємодіє з мережею.
Ініціюючи послугу, викликаючий об’єкт спочатку з’єднується з віртуальним
викликуваним об’єктом. Віртуальний викликаючий об’єкт обговорює з віртуальним
викликуваним об’єктом, чи зможе він взяти участь у наданні послуги. Якщо
викликуваний об’єкт технічно доступний, тобто в нього є відповідний термінал, якій
вільний у потрібний час, між викликаючим і викликуваним абонентом буде успішно
встановлений зв’язок. Однак, якщо віртуальний викликуваний об’єкт виявляє, що
викликуваний об’єкт не доступний з погляду необхідного способу встановлення
зв’язку і необхідного часу відповіді, тоді далі він розшукує соціально зв’язаних з ним
об’єктів для виявлення того, чи є інші об’єкти, які зможуть забезпечити послугу.
Після того, як віртуальний викликуваний об’єкт знаходить відповідного віртуального
помічника

викликуваного

об’єкту,

він

дозволяє

віртуальному

помічнику
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викликуваного об’єкту виконати послугу після успішних переговорів. Таким чином,
буде встановлене з’єднання між віртуальним викликаючим об’єктом та віртуальним
помічником викликуваного об’єкту.
Після того, як ці особи завершили всі переговори і пошуки, мережа вказує
кінцевому викликуваному об’єкту, хто вирішив прийняти послугу і безпосередньо
взаємодіяти з викликаючим абонентом. У процедурі встановлення з’єднання та під час
контакту задіяні тільки два реальних об’єкти. Вони є викликаючим та кінцевим
викликуваним об’єктами, вони відповідають тільки за ініціалізацію послуги і прийом
успішної вхідної послуги. Інші функції, такі, як пошук і встановлення відповідного
з’єднання

між

двома

відповідними

об’єктами

(особами),

проводиться

інтелектуальною мережею.
Розглянемо функціональний інтелект майбутньої мережі. Для більш простого
зображення та реалізації інтелекту мережі з технічної точки зору на рис. 1.2 наведено
функціональну схему інтелекту мережі в горизонтальному представленні архітектури
мережі.
Функціональні

основні

об’єкти

наведені

в

прямокутниках,

обведених

переривчастою лінією. Далі представимо механізм інтелекту з наступним описом його
функціональних об’єктів та аналізом функції кожного функціонального об’єкту в
сеансі надання послуги.
Визначення функціональних об’єктів. Реєстратор поділяє послугу на три частини:
-

частина характеристик послуги та відповідні вимоги до послуги;

-

частина персональної інформації викликаючого;

-

частина персональної інформації викликуваного об’єкту.

Віртуальні персональні профілі (VPP) зберігають персональні профілі зв’язку
споживача, а саме: поточний статус зв’язку та їхні соціальні відносини.
Генератор послуги генерує тип послуги, поєднуючи необхідні сервісні
характеристики та вимоги до кожної характеристики.
Компаратор послуги порівнює робочі характеристики двох послуг, порівнюючи
кожну сервісну характеристику цих послуг за рівнем вимог, що характеризуються
різними оцінками на різних рівнях.

Компаратор
послуги
Пристрій з
прийняття
рішень

Віртуальний
персональний
профіль

Рівень доступу

Генератор
послуги

Транспортний рівень

Сервер послуги

Рівень управління

Реєстратор
(секретар)
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База даних

Сервісний рівень

Сервер

База даних
послуги

Рис. 1.3. Функціональна схема інтелекту мережі майбутнього покоління
Пристрій з прийняття рішень, тобто відповідальна особа, яка приймає рішення,
вирішує негайно надати послугу або почекати інших вказівок від VPPs.
Сервісна база даних тимчасово зберігає послуги, що не задовольняють вимогам
негайного надання послуги мережею, й інформацію від VPP щодо відповідних
споживачів.
Процедура сеансу послуги. У реєстраторі послуга поділяється на три частини.
Частина характеристик послуги зберігається в сервері послуг. Частини комунікаційної
інформації викликаючого і викликуваного об’єктів передаються до VPP викликаючого
і викликуваного об’єктів, відповідно. Потім генератор послуги буде окремо
генерувати “оригінальну послугу”, базуючись на статусі зв’язку викликаючого
об’єкту і “нову послугу”, базуючись на статусі викликуваного об’єкту.
Як тільки ці послуги готові, компаратор послуги порівнює кожну характеристику
послуги відповідно до вимог. Якщо “нова послуга” має задовільні сервісні
характеристики, то пристрій прийняття рішень встановлює успішний сеанс послуги
між викликаючим і викликуваним об’єктами. Якщо “нова послуга” не може
задовольнити вимогам “оригінальної послуги”, то пристрій прийняття рішень приймає
рішення відповідно до VPP і сервісного статусу викликаючого об’єкту. Отже, послуга
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буде або негайно надана з менш якісними характеристиками, або буде надана пізніше
за умови змін характеристик викликуваного об’єкту, або за умови, що віртуальний
викликуваний об’єкт знайде віртуального помічника викликуваного об’єкту для
надання допомоги послузі. Тобто, реальний зв’язок буде встановлений між
викликаючим об’єктом і кінцевим викликуваним (викликуваним чи помічником
викликуваного об’єкту) після цих трьох спроб.
Існуюча конвергентна NGN тільки створює нові властивості для існуючих
базових послуг шляхом введення додаткових послуг [5]. Однак вона не може
задовольнити всі зростаючі вимоги об’єктів стосовно новобрендових і модних послуг
відповідно до власних індивідуальних переваг споживачів. Попередньо встановлюють
віртуального споживача в SDN для подальшої його роботи як реального споживача в
конкретних ситуаціях. Віртуальний споживач може автоматично приймати найбільш
прийнятне для реального споживача рішення відповідно до VPP реального споживача,
що складається з поточного стану рівня наданих телекомунікаційних послуг
споживачу і соціальним відносинам. Врахування соціальних відносин споживача під
час забезпечення зв’язком є одним з головних особливостей системи персонального
зв’язку, що, однак, довгий час ігнорувався фахівцями. Необхідно розробити
організовану структуру соціальних відносин між учасниками зв’язку Отже, вибір того,
як найбільш успішно виконати послугу може бути вирішений мережею відповідно до
соціальних відносин споживачів і характеристик послуги, таких, як пріоритет і час
доставки послуги.
1.3. Концепція організації управління програмно-конфігурованими
мережами SDN
Організація потоків даних в телекомунікаційних структурах вимагає нових
підходів до управління у зв’язку із лавиноподібним збільшення комутаційних правил
та трудомісткості управління мережною інфраструктурою. Традиційний підхід до
вирішення проблеми мережних взаємодій припускає послідовну обробку одиниць
передачі, зокрема пакетів, на кожному рівні еталонної моделі мережної взаємодії
ISO/OSI. Одним їх напрямів “модернізації” класичного підходу до організації
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мережної

архітектури

є

створення

програмно-конфігурованих

мереж,

що

використовують протокол OpenFlow [2].
До основних переваг програмно-конфігурованих мереж (ПКМ, англ. Software
Defined Networks – SDN) відносять централізоване управління в мультівендорному
середовищі, зменшення складності мережі за рахунок автоматизації, вищу швидкість
впровадження інновацій, збільшення надійності та безпеки мережі, забезпечення
узгодженості політик управління доступом, інжинірингу трафіку, параметрів якості
послуг, безпеки та ін., вузькоспрямоване (“точкове”) управління мережею,
поліпшення якості сприйняття послуг користувачами. Передбачається, що з
урахуванням вказаних переваг SDN стане новим стандартом для майбутніх мереж.
Основна ідея ПКМ полягає в тому, щоб не змінюючи існуючого мережного
устаткування

відокремити

(перехопити)

управління

цим

устаткуванням

(маршрутизаторами та комутаторами) за рахунок створення спеціального програмного
забезпечення (ПЗ), яке може працювати на звичайному окремому комп’ютері, і яке
знаходиться під контролем адміністратора мережі.
1.3.1. Архітектура програмно-конфігурованих мереж
Суть концепції ПКМ зводиться до розділення процесів пересилки даних
(forwarding) та управління потоками (control) [7]. Безпосередньо пересилку виконують
спеціальні комутатори OpenFlow на основі універсальних таблиць потоків (ТП), які
формуються та підтримуються зовнішнім управляючим компонентом – контроллером
мережі [8]. Ключова особливість управління ПКМ в тому, що як ТП в комутаторах,
так і правила функціонування самих контролерів доступні для управління зовнішніми
програмними засобами через спеціалізовані API [104], як показано на рис. 1.3.
В архітектурі SDN можна виділити три рівні (рис. 1.3):
- інфраструктурний рівень, що надає набір мережних пристроїв (комутаторів і
каналів передачі даних);
- рівень управління, що включає мережну операційну систему, яка забезпечує
мережні сервіси та програмний інтерфейс для управління мережними пристроями та
мережею;
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Рис. 1.4. Загальна архітектура програмно-конфігурованих мереж
- прикладний рівень – для гнучкого та ефективного управління мережею –
прикладні вирішення високорівневого управління мережею (засоби забезпечення
безпеки,

балансування
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програмного
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екрану,

адміністрування, виявлення вторгнень, а також функції інжинірингу трафіку,
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мережі та ін.).
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Рис. 1.5. Архітектура програмно-конфігурованих мереж
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Виділення функції управління в окремий рівень та її делегування центральному
компоненту (контролеру мережі, рис. 1.4) націлені на оптимізацію мережних
конфігурацій для вирішення прикладних завдань і, зокрема, дозволяють отримати
наступні переваги:
- формати даних, правила обробки та технології передачі в комутаторі не
обмежені певним рівнем взаємодії, типом устаткування або виробником;
- одиниця передачі може бути задана багатовимірним вектором, що включає поля
з різних рівнів моделі мережної взаємодії;
- при побудові правил пересилки пакетів можуть застосовуватися методи
автоматизованої корекції потоків залежно від навантаження компонентів та інших
критеріїв;
- контролери мережі можуть об’єднуватися в мережні домени, які дозволяють
оптимізувати та резервувати канали передачі.
Інтелектуальні функції мережі зосереджені в централізованому мережному
контролері, який відстежує загальний стан мережної інфраструктури і потоків, що
протікають по ній. У такій концепції управління всією мережею відбувається в єдиній
логічній точці, що значно спрощує завдання конфігурації та управління. Крім того,
простіше виглядає і функціонування мережних пристроїв, тому що на відміну від
традиційної моделі не потрібно більше підтримувати та обробляти безліч різних
протоколів, а достатньо тільки отримувати та обробляти інструкції від контролерів
ПКМ. Для налаштування мережі досить набудувати програмний контролер мережі,
замість того, щоб змінювати сотні рядків кодів в безлічі мережних пристроїв мережі.
Також поведінку мережі можна змінювати в реальному часі, а нові рішення
впроваджувати

за

набагато

коротший

час,

ніж

в традиційній

архітектурі.

Централізуючи стан мережі в єдиному рівні контролю, ПКМ можуть конфігуруватися
за допомогою програмних засобів [9]. Мережні контролери також володіють набором
прикладних

інтерфейсів,

які

дозволяють

реалізувати

типові

завдання

по

маршрутизації, зокрема багатоадресність, безпека, контроль доступу, управління
смугою пропускання, якість обслуговування, які дуже вузьконаправлено налаштовані
під завдання конкретного споживача.
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У комутаторі реалізований тільки рівень передачі даних. Замість контролера
використовується набагато простіший пристрій, завдання якого полягає в отриманні
даних, які надходять, визначення їх адресів і, якщо адресат є в таблиці комутації,
негайної передачі даних комутаційній матриці [10]. Інакше комутатор по захищеному
каналу відправляє запит на центральний контролер мережі, і на підставі отриманої від
нього інформації, вносить необхідні зміни в таблицю комутації, після чого
здійснюється обробка отриманих даних (устаткування не переналаштовується вручну,
а налаштовується за допомогою спеціального ПЗ).
Ідея ПКМ у створенні уніфікованого, незалежного від виробника мережного
устаткування, програмно-керованого інтерфейсу між контролером та транспортним
середовищем мережі знайшла віддзеркалення в протоколі OpenFlow, що дозволяє
користувачам самим визначати і контролювати, хто з ким, за яких умов і з якою
якістю може взаємодіяти в мережі [104]. До OpenFlow мережну архітектуру можна
представити як телефонний зв’язок на самому початку ХХ століття, коли комутація
здійснювалася

вручну.

Сьогодні

адміністратор

також

вручну

налаштовує

устаткування за заданими параметрами, і будь-які подальші зміни здійснюються
переважно на апаратному рівні. OpenFlow дозволяє відійти від такого управління
мережею, що позитивно позначається на її масштабованості [11].
Розширена функціональність ПКМ визначається не тільки розподіленим
способом управління, але і структурою таблиць потоків, що містять правила
пересилки трафіку. Як показано на рис. 1.5, кожен запис в ТП містить шаблон пакету
(поля заголовків), статистичні лічильники та набір інструкцій (дій).
Комутатор OpenFlow послідовно порівнює вміст передаваємого кадру із записами
ТП і при збігу виконує вказані в записі дії. Якщо збіг не знайдений, то залежно від
налаштувань комутатору пакет може бути відкинутий або відправлений OpenFlowзапрос контролеру для ухвалення рішення. Контролер може додавати, модифікувати,
видаляти записи з таблиць як на основі аналізу пакетів, що отримуються від
мережного устаткування, так і виходячи з власних алгоритмів роботи.
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порт джерела
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порт призначення
TCP/UDP

Рис. 1.6. Структура запису таблиці протоколів
Специфікація OpenFlow визначає різноманітний набір інструкцій для обробки
одиниць передачі, серед яких пересилка до порту(ів) або контролеру (Output), зміна
полів (Set-Field, Change-TTL), робота з тегами IEEE 802.1Q та MPLS (Push-Tag/PopTag), групові операції (Group) та ін. Також існує специфікація гібридного комутатора
з підтримкою як OpenFlow-операцій, так і класичної комутації [8].
За допомогою протоколу OpenFlow фахівцям потрібно буде витрачати менше
часу на початкові налаштування мережі та передачі її в експлуатацію в практично
автоматичному режимі для підтримки заданого QoS. Всі маршрутизатори та
комутатори об’єднуються під управлінням Мережної Операційної Системи (МОС),
яка забезпечує програмним забезпеченням доступ до управління мережею, і яка
постійно відстежує конфігурацію засобів мережі. Потік даних flow таблиць OpenFlow
(OpenFlow pipeline) містить безліч flow-таблиць, які можна об’єднати в деревовидні
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структури, що дозволяє ефективніше використовувати асоціативну пам’ять TCAM та
реалізувати практично будь-які сценарії обробки і просування даних. Процес
просування таблиць завжди починається з першої таблиці з номером “0”, а
закінчується, якщо немає вказівки на наступну flow-таблицю з вищим номером.
Деревовидна структура (1.1) будується за допомогою вказівки виконання номерів
наступних таблиць та виконання функцій цих таблиць:
fTn+1=(fTn-1, …) + fTn;

(1.1)

Протокол OpenFlow вирішує також проблему залежності від мережного
устаткування якого-небудь конкретного постачальника, оскільки ПКМ використовує
загальні абстракції для пересилки пакетів, які МОС використовує для управління
мережними комутаторами. Можна сказати, що OpenFlow – це протокол нижнього
рівня для програмування комутаторів.
Теоретично SDN дає можливість абсолютної гнучкості в управлінні трафіком,
теоретично – легке балансування трафіку без залучення окремого приладу
(устаткування). На практиці, у SDN є три великі проблеми, які вирішують всі
розробники:
- транспорт від контролера до комутаторів;
- шляхи стикування з традиційною мережею;
- безпека мережі.
Основні вимоги до SDN, запропоновані консорціумом ONF [13]:
1.

Централізоване управління для мультівендорного устаткування.

2.

Зниження складності налаштувань та конфігурації мережі за рахунок

автоматизації настройки та конфігурації.
3.

Високий рівень змінності в реальному часі для підтримки нових комерційних

вимог.
4.

Посилення безпеки та стабільності роботи мережі.

5.

Детальний контроль мережі для служб підтримки сервісів.

6.

Збір, обробка статистики мережі та управління.

За допомогою сучасних маршрутизаторів зазвичай вирішуються два основних
завдання: передача даних (forwarding) – просування пакету від вхідного порту на
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певний вихідний порт та управління даними – обробка пакету та ухвалення рішення
про тих, куди його передавати далі, на основі потокового стану маршрутизатору. Це
відповідає рівню передачі даних, на якому зібрані засоби передачі (лінії зв’язку,
канало-утворюючі устаткування, маршрутизатори, комутатори) і рівню управління
станами засобів передачі даних (рис. 1.6).
Розвиток маршрутизаторів до цих пір йшов по шляху зближення цих рівнів,
проте з нахилом на передачу (апаратне прискорення, вдосконалення програмного
забезпечення та впровадження нових функціональних можливостей для збільшення
швидкості прийняття рішення з маршрутизації кожного пакету), тоді як рівень
управління залишався достатньо примітивним та спирався на складні розподілені
алгоритми маршрутизації та хитромудрі інструкції з конфігурації та налаштування
мережі.
Логічно-централізоване управління даними в мережі припускає винесення всіх
функцій управління мережею на окремий фізичний сервер, контролер, який
знаходиться у веденні адміністратора мережі. Контролер може управляти як одним,
так і декількома OpenFlow-комутаторами та містить мережну операційну систему, що
надає мережні сервіси по низькорівневому управлінню мережею, сегментами мережі
та станом мережних елементів, а також додатки, що здійснюють високорівневе
управління мережею та потоками даних.
1.4. Тенденції та проблеми розвитку інфраструктури телекомунікацій
1.4.1. Розвиток мереж
Основною тенденцією розвитку інфраструктури телекомунікацій у світі є
швидкий розвиток мереж передавання даних заснованих на ІР-протоколі та поступове
витіснення інших телекомунікаційних технологій. Вже зараз на послуги передавання
даних за допомогою ІР (включаючи фіксований та мобільний Інтернет-доступ та
доступ до VPN-мереж) припадає більша частина трафіку телекомунікаційних мереж
та майже половина доходів операторів телекомунікацій.
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обладнання

операційна система

спеціалізоване
обладнання

засоби … засоби

операційна система

засоби … засоби

спеціалізоване
обладнання

операційна система

спеціалізоване
обладнання

Мережа вертикальноінтегрованих, закритих,
пропріетарних комутаторів

OpenFlow/ SDN:
- розподілення процесів передачі
та управління даними;
- єдиний,
уніфікований,
незалежний від постачальника
інтерфейс
між
рівнем
управління та рівнем передачі
даних;
- логічно-централізоване
управління
мережею,
яке
здійснюється за допомогою
контролеру із встановленою
операційною
системою
та
реалізованими
поверх
мережевими додатками;
- віртуалізація фізичних ресурсів
мережі.

Рис. 1.7. Традиційні мережі та SDN
При цьому спостерігається тенденція зменшення кількості абонентів фіксованої
телефонної мережі загального користування з комутацією каналів. Відносно
стабільною залишається лише частина абонентської бази, яка одночасно з
традиційною телефонією, користується послугами широкосмугового доступу (ШСД).
В цьому контексті дуже загрозливою є тенденція зниження середнього доходу від
одного користувача (ARPU - Aggregate Revenue per User) та збільшення середніх
обсягів споживання трафіку користувачами послуг ШСД. Відповідно, оператори в
усьому світі для збереження конкурентних позицій змушені постійно інвестувати у
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нарощування пропускної спроможності як

магістральної мережі, так і

мережі

доступу при одночасному зниженні цін на послуги доступу, що призводить до
загрозливого зниження прибутковості.
Оператори проводять модернізацію існуючої інфраструктури і розгортають нові
мережі, для того, щоб надавати вищу швидкість передачі даних і конвергентні
послуги

більш

ефективним

способом.

Розгортаються

мультисервісні

мережі

наступного покоління, які дозволяють ефективніше надавати кінцевому користувачеві
необхідну кількість послуг, використовуючи одну і ту ж інфраструктуру. Інвестиції
операторів в інфраструктуру доступу зосереджуються в основному на технологіях
FTTх (Fiber to the x – цим поняттям описується загальний підхід до організації
кабельної інфраструктури мережі доступу, в якій від вузла зв'язку до певного місця
(точка "х") доходять оптичним кабелем, а далі, до абонента,– існуючим мідним
кабелем, зокрема FTTH – волокно до помешкання).
Розвиток ШСД є пріоритетним напрямком розвитку соціально-економічної
інфраструктури у світі. Так, у звіті МСЕ «Тенденції в реформуванні електрозв'язку,
2010-2011 роки» стверджується, що широкосмуговий доступ – це не розкіш, а
необхідність, і він буде мати вирішальне значення для сприяння економічного,
соціального та політичного розвитку всіх країн. У звіті підкреслюється необхідність
того,

щоб

усі

уряди

здійснювали

випереджаюче

планування

розвитку

широкосмугового зв'язку на національному рівні, а це, в свою чергу, сприятиме
досягненню Цілей розвитку тисячоліття Організації Об'єднаних Націй до 2015 року.
Вже близько 70 урядів прийняли національні політику, стратегію або план
забезпечення розвитку широкосмугового доступу. Частина розвинених країн
здійснили це в рамках своїх планів з відновлення економіки після глобального
економічного спаду з тим, щоб забезпечити розгортання дорогих широкосмугових
мереж і стимулювати зайнятість. Інші країни сприяють зростанню широкосмугового
зв'язку у рамках своєї більш широкої стратегії розвитку інформаційного суспільства
та розширення універсального доступу до ІКТ. В однієї п'ятої Держав − Членів МСЕ
широкосмуговий доступ є частиною політики в області універсального доступу.
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У зв’язку з розвитком ІР-технологій відбуваються зміни і на канальному та
фізичному рівні побудови мережі. Існує тенденція до заміни традиційної SDH
інфраструктури на технології пакетної передачі за протоколом

Ethernet та навіть

безпосереднього використання DWDM інфраструктури для організації ІР-з’єднань.
Всі послуги, які раніше надавалися за допомогою традиційної інфраструктури ТМЗК з
комутацією каналів, поступово переводяться на технології пакетної комутації
(Soft switch) та надаються через ІР-мережі. На фізичному рівні процес витіснення
металево-проводової

інфраструктури

волоконно-оптичною

завершується

на

транспортній мережі та починається на мережі доступу, при чому все більшої
популярності на мережі доступу набувають технології спектрального ущільнення, які
вже впроваджені і на транспортних мережах.
В умовах насиченого конкурентного середовища з надання послуг доступу до
Інтернет та сервісів, доступних при підключенні до мереж ШСД, коли у кожному
регіоні, місті та навіть у кожному багатоповерховому будинку присутні декілька
операторів або провайдерів ШСД, необхідна тісна взаємодія маркетингових та
технічних підрозділів для визначення стратегії впровадження та вибору технологій
надання телекомунікаційних послуг, привабливості компаній конкурентів для
співробітництва з ними або їх купівлі.
Основними поточними завданнями є визначення:
1. Пріоритетних зон, розташованих у центральних районах великих міст,
насичених бізнес-центрами та бізнес-споживачами з метою розробки схеми
довготривалого розвитку цих зон на базі технологіі FTTH (P2P для бізнес сегменту та
GPON для масового сегменту);
2. Зони приватних забудов у містах та невеликих населенних пунктах де можливе
використання технологіі FTTC з розміщенням активних шаф починаючи від 32 або 64
портів);
3. Зони котеджних забудов де повинна домінувати технологія FTTH;
4. Зони багатоповерхової забудови, де повинна домінувати технологія FTTB
(придбана у операторів чи побудована за власні кошти;
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5. Зони дво-п’ятиповерхової забудови куди будуть переноситись мережі
цифрових АТС та технологіі ADSL з попередніх чотирьох зон, при цьому у перших
чотирьох зонах необхідно планувати поступове переключення всіх споживачів зі
старих технологій АТС та ADSL на технології FTTx та SIP-телефонію.
6. Зони,

де

обслуговання

абонентів

здійснюється

декількома

АТС,

з

метоюпереключення абонентських номерів, звільнення ємності та виведення з
експлуатації однієї з АТС (враховуючи розміщення у арендованному або власному
помешканні, строку експлуатації обладнання та можливості часткового переключення
на технології FTTx).
1.4.2. Розвиток сервісів
Все більшу частину трафіку складає трафік пірінгових та соціальних мереж
(Skype, Torrent, Facebook тощо), який створюють користувачі ШСД, отримуючи
додаткові комунікаційні та контент послуги, нічого не сплачуючи за них оператору.
Надаючи послуги через пірінгові мережі, контент-провайдери фактично паразитують
на телекомунікаційній інфраструктурі операторів зовсім не витрачаючись на її
підтримку та розвиток.
Традиційна бізнес-модель оператора, орієнтована на отримання основних доходів
безпосередньо від інфраструктури транспортного рівня та послуг доступу, не
спрацьовує у світі ІР-технологій та пірінгових мереж. Сучасні телекомунікаційні
оператори вирішують цю проблему впроваджуючи бізнес моделі, які передбачають
надання користувачам в зручній формі додаткових контент послуг кращої якості та
ліцензійної чистоти ніж вони можуть отримати за допомогою пірінгових мереж.
Зокрема, широкого розповсюдження набуває впровадження послуг Triple Play та
Quatro Play рішень, за допомогою яких оператори надають користувачам одразу весь
спектр інформаційно-комунікаційних послуг (включаючи широкомовне та за запитом
телебачення, відео- та аудіотелефонію, фіксований та мобільний доступ до Інтернет,
тощо). При впровадженні таких рішень оператори отримують додатковий дохід не
тільки від оплати трафіку або часу користування послугою, але і від оплати контенту.
Додатковий дохід може бути отримано від адресної контекстної реклами, яку можна
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розповсюджувати разом з персоніфікованим контентом, на замовлення користувачів.
При наданні відео-контенту спостерігається тенденція поступового переходу від ІРTV
рішень, побудованих на окремій VPN (Virtual Private Network — віртуальна приватна
мережа), доступних тільки в межах інфраструктури оператора, до Інтернеттелебачення гарантованої (в межах мережі оператора) якості.
Важливого значення при наданні контент-послуг, набуває можливість їх
індивідуального налаштування (кастомизації). Сьогодні у світі спостерігається
тенденція зростання ринку персоніфікованого контенту, поширюється практика
створення та розповсюдження користувачами свого контенту. Як наслідок,
конкурентоздатний оператор має забезпечити таким користувачам персоніфіковані
пропозиції, можливість індивідуального споживацького вибору, інваріантність
споживання

відносно

технології

доступу,

інтерактивність

та

можливості

самообслуговування.
Надання персоніфікованого контекстного контенту вимагає об’єднання систем
управління наданням різних видів послуг в єдину платформу надання сервісів, яка
повинна виконувати весь спектр функцій пов'язаний з активацією, наданням та
обліком споживання послуг.
1.4.3. Розвиток інформаційних систем
Важливим

наслідком

телекомунікаційного

ринку

зростання
стала

персоніфікації

тенденція

до

послуг

підвищення

та

мінливості

гнучкості

ІТ-

інфраструктури. В телекомунікаційних компаніях відбувається перехід від засобів
автоматизації бізнес-процесів другого покоління (управління потоками робіт в межах
застосувань) до систем управління бізнес процесами (BPM) третього покоління,
заснованих на сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA) та реалізації ключових
наскрізних бізнес-процесів на сервісній інтеграційній шині підприємства (Enterprise
Service Bus). Впровадження такої ІТ-архітектури дозволило багатьом операторам
досягти скорочення термінів впровадження нових бізнес-процесів, зменшення витрат
на їх впровадження за рахунок повторного використання сервісів та спростити їх
подальшу експлуатацію.
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Особливо

велике

значення

впровадження

SOA

набуває

для

систем

обслуговування користувачів. Сервіс орієнтована архітектура може інтегрувати всі
успадковані системи автоматизації взаємодії з клієнтом у наскрізні бізнес-процеси та,
відповідно, забезпечити повне документування всіх стадій обслуговування. При цьому
може бути забезпечено безпрецедентну гнучкість взаємодії служб товариства, тобто
можливість швидкої оптимізації відповідних бізнес-процесів як за критерієм
внутрішньої ефективності та і у відповідності до вподобань клієнтів.

Розвиток

інформаційних систем більшості телекомунікаційних операторів відбувається на
основі стандартних рамочних моделей архітектури (NGOSS, TM ForumeTOM, TAM,
SID, SDF, ETSI TISPAN тощо). Стандартизація архітектури сприяє зменшенню витрат
та скороченню термінів впровадження нових та модернізації існуючих систем та,
відповідно, прискорює впровадження нових послуг. Позитивний ефект досягається,
зокрема, за рахунок уникнення дублювання, застосування відкритих інтерфейсів та
багаторазового використання однотипних елементів.
1.5. Стратегічні напрямки розвитку телекомунікаційних мереж
1.5.1. Транспортні мережі та мережі доступу
Транспортна мережа розвиватиметься за принципом «ALL-IP», тобто повного
переходу на пакетні ІР-технології на всіх ділянках мережі.

При цьому буде

забезпечуватись дотримання принципу «гарантована якість в будь-якій точці». Це
означає передавання сервісного та абонентського трафіку з кінця в кінець від джерела
інформації до споживача на максимально можливій швидкості та із забезпеченням
параметрів якості передавання даних не нижче визначених для відповідного типу
трафіку.
Основними напрямками розвитку мережі будуть: максимальне географічне
охоплення населених пунктів України, забезпечення розмежування на обладнанні
рівнів обробки трафіку (L2 та L3 функціональності) для підвищення надійності,
захищеності мережі, спрощення пошуку проблем
обслуговування мережі.

та автоматизації процесів
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1.5.2 Магістральна DWDM та ІР-мережа
Нарощування продуктивності магістральної IP-мережі відбуватиметься без зміни
існуючих архітектурних рішень на базі наявного обладнання. Магістральна пакетна
мережа забезпечуватиме передавання інформації з використанням технологій
переважно наступних рівнів вкладеності – IP/Ethernet/MPLS/DWDM. Пропорційно до
росту обсягів споживання трафіку абонентами відбуватиметься нарощування ємності
міжнародних з’єднань, пірингових з’єднань з іншими операторами, з’єднань з дата
центром, центрами обробки даних.
Розвиток магістральної транспортної мережі DWDM повинен відбуватись
синхронно з ростом потреб IP-мережі та

має задовольняти всі її потреби,

використовуючи при цьому існуючу архітектуру мережі.
Існуюча архітектура передбачає резервування обладнання для великих міст
мільйонників, що забезпечує більшу надійність мережі в густонаселених регіонах.
Лінійно-кабельна

інфраструктура

магістрального

сегменту

мережі

буде

розвиватися виключно на основі оптичних технологій у напрямку формування
об`ємного оптичного кільця з відповідними прикордонними відгалуженнями на інші
держави (рис. 1.8). Адміністративні центри прикордонних областей будуть включені
безпосередньо в об’ємне кільце, а всі інші обласні центри – через відгалуження від
нього. Ємність кільця буде плануватися з урахуванням перспектив обміну «темними»
оптичними волокнами (ОВ) з іншими, в тому числі, закордонними операторами.
Волоконно-оптичні лінії зв`язку (ВОЛЗ) до обласних центрів та виділених міст
будуватимуться таким чином, щоб забезпечити наявність

мінімум двох окремих

входів по географічно рознесеним трасам. При цьому, будуть максимально
використовуватися діючі магістральні та внутрішньозонові ВОЛЗ транспортної
телекомунікаційної мережі.
При новому будівництві та реконструкції магістральних та зонових ВОЛЗ будуть
використовуватися тільки одномодові багато волоконні кабелі ємністю не менше 48
ОВ,

що

оптимізовані

до

застосування

технологійx

WDM.

Інфраструктура

міжстанційних з’єднувальних ліній місцевих мереж буде розвиватись за принципом
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забезпечення можливості прямого волоконно-оптичного з’єднання між вузлами
пакетної мережі.
Ємність мережі буде забезпечувати можливість прямого підключення вузлів
пакетної мережі до вузла наступного рівня ієрархії (зокрема, вузлів агрегації до вузла
дистрибуції), двома ОВ, які виділені в оптичних кабелях (ОК) прокладених по
окремих трасах. Використання одного ОК допускатиметься лише для забезпечення
підключення не більше двох вузлів доступу до вузлів агрегації.

Рис. 1.8. – Схема розвитку магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку
Фізична топологія трас прокладання оптичного кабелю визначатиметься з
міркувань оптимізації витрат та може бути як кільцевою, так і радіальною або
змішаною. Модернізація існуючих міжстанційних з’єднувальних ліній місцевих
мереж буде здійснюватися шляхом поетапної заміни застарілих мідних кабелів та
багатомодових ОК на багато волоконні (від 36 ОВ) одномодові ОК.
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Збільшення пропускної спроможності на більш завантажених дільницях мережі
буде проводитись за рахунок підвищення поканальної швидкості обладнання DWDM
до 100 Гбіт/с, використовуючи нове мукспондерне та транспондерне обладнання. При
цьому треба враховувати гнучке повторне використання старого обладнання (рівня
10Гбіт/с),

на інших дільницях мережі. (наприклад для розвитку зонових DWDM

мереж).
1.5.3 Мережа дистрибуції/агрегації ІР-трафіку
Побудова мережі агрегації буде відбуватись за радіально-вузловою топологією з
дотриманням принципу прямого підключення вузлів доступу до вузлів наступного
рівня ієрархії. Підключення через інший вузол доступу може здійснюватися лише як
виняток, при цьому між вузлом доступу та вузлом наступного рівня в будь-якому
випадку не може бути більше одного проміжного вузла.
Всі нові з’єднання на мережі агрегації будуватимуться за протоколами 1 Гбіт/с та
10 Гбіт/с Ethernet. На окремих ділянках допускатиметься створення агрегованих
з’єднань n*1 Гбіт/с Ethernet.
Розвиток міських Ethernet мереж в обласних центрах буде здійснюватися шляхом
організації з’єднань із використанням «темного волокна». При цьому допускатиметься
використання не більш ніж одного проміжного вузла між вузлом дистрибуції та
вузлом агрегації до якого підключено вузли доступу.
Розвиток зонових мереж (рис. 1.9) буде здійснюватися з використанням
технології DWDM. На ряді ділянок зонової мережі впродовж наступних трьох років
буде використовуватися кільцева топологія з використанням технології 10 Гбіт/с
Ethernet та n*1 Гбіт/с Ethernet.
Принципи побудови магістральної IP/MPLS-мережі:
• дворівнева структура: 2 центральних та 30 регіональних вузлів;
• симетричне включення регіональних вузлів, Датацетру та вузлів обміну
трафіком, міжнародних каналів Інтернет в обидва центральні вузли;
• на рівні регіональних вузлів розподіл функціональності L2 та L3 шляхом
побудови рівня дистрибуції (Ethernet комутаторів);
• термінація всіх послуг;

60

• децентралізація обробки пакетного трафіку шляхом заміни протоколу надання
абонентам послуг доступу до мережі Інтернет з РРРоЕ на DHCP.
Розвиток мережі DSL-доступу буде здійснюватися на основі технології ADSL 2+
в першу чергу шляхом задіяння вільної ємності існуючого обладнання, тобто
встановлення додаткових абонентських карт у вільні слоти обладнання DSLAM.

Рис. 1.9. Типова схема організації зонової мережі
1.5.4 Мережа DSL-доступу
Нове обладнання DSL-доступу (рис. 1.10) буде підключатися до мережі агрегації
інтерфейсами 1 або 10 Гбіт/с Ethernet, підтримувати одночасну роботу механізмів
ідентифікації користувачів (РРРоЕ, IPoE (IPv4)) та забезпечувати універсальність
комплектації обладнання сервісними картами ADSL, SHDSL, FTTH P2P Ethernet,
FTTH xGPON.
Буде забезпечено переведення масових користувачів РРРоЕ технології надання
послуг на IPoE технологію Для підключення бізнес користувачів (послуга L3 VPN) на
ADSL мережі буде залишено РРРоЕ авторизацію.
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У зв’язку з вичерпанням IPv4 адресного простору буде здійснено переведення
масових користувачів на приватні IPv4 адреси. Використання приватних IPv4 адрес
передбачатиме масове використання на мережі технології NAT.
На сьогодні основною проблемою магістральної мережі є те, що вичерпано
ресурси існуючого обладнання і подальший розвиток на даному обладнанні
неможливий. Тому метою модернізації магістральної мережі є: збільшення кількості
пірінгових з’єднань, перехід 1 Гбіт/с пірінгових з’єднань на 10 Гбіт/с.
Принципи використання на мережі обладнання доступу:
• наявність на мережі обладнання одного типу від кількох виробників для
забезпечення конкурентності у виборі обладнання;
• відсутність функціональних обмежень обладнання для надання існуючих та
розробки нових послуг;
• обладнання доступу повинно бути універсальним, мати можливість
використання сервісних плат ADSL2+, SHDSL, GPON. PtP Ethernet, POTS;
• обладнання повинно управлятися лише такими засобами систем управління,
які інтегровані з іншими інформаційними системами.

Рис. 1.10. Підключення обладнання доступу до мережі.
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Планується розпочати поступовий перехід від традиційної міднокабельної
мережі доступу (рис. 1.11) до комбінованої мідно-оптичної мережі (рис. 1.12) с
подальшим переходом на повністю оптичну мережу доступу.

Рис. 1.11. Традиційна мережа доступу

Рис. 1.12. Перспективна мережа доступу
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1.5.5 Мережа Ethernet-доступу
Мережа Ethernet-доступу буде розвиватися у напрямку більш глибокого
проникнення оптичного волокна в напрямку кінцевого користувача та масової
прокладки оптичних кабелів до помешкань (квартир) користувачів послуг з
впровадженням концепцій розбудови мережі Fiber-To-The-Home (FTTH).
При впровадженні FTTH технологій передбачається керуватися наступними
принципами:
– підключення бізнес-споживачів;
– підключення споживачів у малоповерхової забудови;
– підключення споживачів приватного сектору;
– підключення споживачів у невеликих містах, районних центрах, селищах,
котеджних містечках.
– виділення окремого волокна від вузла доступу до кінцевого обладнання клієнта
(архітектура Р2Р) для бізнес абонентів;
– врахування можливості подальшого розвитку мережі з використанням
технології xGPON та виділення окремого волокна від вузла доступу до кінцевого
обладнання групи абонентів (архітектура Р2mР) для масового споживача;
– використання типових компонентів на всіх ділянках.
Обладнання для FTTВ та FTTH мереж доступу, яке буде використовуватися для
розвитку мережі, повинно мати можливість підключення до мережі агрегації за
інтерфейсами 1 та 10 Гбіт/с Ethernet, підтримувати одночасну роботу механізмів
ідентифікації

користувачів

(РРРоЕ,

IPoE

(IPv4,

IPv6))

та

забезпечувати

універсальність комплектації обладнання сервісними картами ADSL, SHDSL, Ethernet.
Мережа Ethernet-доступу буде розвиватися з більш глибоким проникненням
оптичного волокна в напрямку кінцевого користувача та масової прокладки оптичних
кабелів до помешкань (квартир) користувачів послуг – створення мережі Fiber-ToThe-Home (FTTH) за технологією Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON)
(рис.1.13).
Для цього будівництво нових об’єктів лінійно-кабельної інфраструктури мереж
доступу буде здійснюватися переважно на основі волоконно-оптичних технологій за
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принципом забезпечення прямого фізичного з’єднання між приміщенням абонента та
вузлом доступу, тобто на основі технологій FTTH.
Обладнання FTTH доступу, яке буде використовуватися для розвитку мережі,
повинно мати можливість підключення до мережі агрегації за інтерфейсами 1 та 10
Гбіт/с Ethernet, підтримувати одночасну роботу механізмів ідентифікації користувачів
(РРРоЕ, IPoE (IPv4, IPv6)) та забезпечувати універсальність комплектації обладнання
сервісними картами ADSL, SHDSL, FTTH P2P Ethernet.

Рис. 1.13. Топологія GPON-мережі
Для підключення абонентів FTTH за технологією GPON буде впроваджено у
сервісну модель.
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1.5.6. Мережі радіо доступу
Основним принципом розвитку мережі радіо доступу буде надання повного
спектру сервісів, тобто забезпечення можливості отримання за допомогою цієї
бездротової технології доступу до всіх сервісів пакетної мережі, які надаються за
допомогою кабельних технологій доступу. Загальна структура безпроводової мережі
доступу показана на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Загальна структура безпроводової мережі доступу.
Технології бездротових технологій на ділянці доступу до мережі можна
класифікувати, у першу чергу, по масштабах мережі зв'язку. На рис.1.15 наведено таку
класифікацію.
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Рис. 1.15. Зони покриття бездротових мереж різного призначення
Починаючи з найменшої зони покриття можна виділити наступні групи мереж:
- BAN (Body Area Network) - петельна мережа, тобто мережа в рамках одного
організму тварини або людини. Прикладом такої мережі може служити мережа WSN
(Wireless Sensor Network) - бездротова мережа датчиків;
- PAN (Private Area Network) - персональна мережа. Прикладом може служити
мережа, побудована в рамках одного приміщення, організована з використанням
Bluetooth або WiFi;
- LAN (Local Area Network) - локальна мережа. Прикладом може служити мережа
підприємства або організації;
- MAN (Metropolitan Area Network) - мережа в масштабах міста або населеного
пункту;
- WAN (Wide Area Network) - глобальна мережа.
Основними цілями створення бездротових мереж доступу мережі майбутнього
можуть бути:
- забезпечення можливості переміщення абонента (мобільності);
- зниження вартості мережі за рахунок виключення лінійного встаткування на
абонентській ділянці мережі;
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- створення мереж особливого призначення для рішення специфічних завдань,
наприклад, у частині одержання телеметричної інформації (WSN);
-

підвищення

комфорту

користувача

шляхом

виключення

необхідності

використання кабелів для з'єднання різних пристроїв.
З погляду операторів зв'язку найбільший інтерес у цей час представляють мережі
PAN, LAN і MAN. У цей час для реалізації мереж цих масштабів існують технології
доступу WiMax або LTE (Long-Term Evolution – довгостроковий розвиток), тобто
технології доступу четвертого покоління [23, 25, 28-30].
До четвертого покоління прийнято відносити перспективні технології, що
дозволяють здійснювати передачу даних зі швидкістю, що перевищує 100 Мбіт/с
рухливим і 1 Гбіт/с – стаціонарним абонентам. Тобто, LTE 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). Зміст
технології MIMO заключається в тому, що передавальні і приймальні антени
рознесені так, щоб досягти слабкої кореляції між сусідніми антенами. Це важливо для
сучасних систем доступу на базі LTE, котрі вимагають здійснення максимальних
швидкостей передачі інформації в порівнянні з іншими технологіями [85].
Технологіям LTE Advanced (LTE-A) і Mobile WiMAX Release 2 (також відомим,
як WirelessMAN-Advanced або IEEE 802.16m) присвоєно офіційне позначення IMTAdvanced, що дозволяє їх кваліфікувати в якості технологій 4G [65].
Специфікації будь-якого покоління зв'язку, як правило, відносяться до зміни
фундаментального характеру обслуговування, технологій передачі, більш високим
піковим бітрейтом, новими смугами частот, ширшим каналом смуги пропускання, а
також більшою місткістю для множини одночасної передачі даних (більш високій
системі спектральної ефективності).
В LTE ширина смуги пропускання може варіюватися від 1,4 до 20 Мгц, що
дозволить задовольнити потребам різних операторів зв'язку, які володіють різними
смугами пропускання. При цьому устаткування LTE повинно одночасно підтримувати
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не менше 200 активних з'єднань (тобто 200 телефонних дзвінків) на кожну 5-МГц
соту.

Також

очікується,

що

LTE

поліпшить

ефективність

використання

радіочастотного спектру, тобто зросте обсяг даних, переданих в заданому діапазоні
частот. LTE дозволить досягти значних агрегатних швидкостей передачі даних – до 50
Мбіт/с для висхідного з’єднання (від абонента до базової станції) і до 100 Мбіт/с для
низхідного з'єднання (від базової станції до абонента) (у смузі 20 Мгц). При цьому
повинна забезпечуватися підтримка з'єднань для абонентів, рухомих з швидкістю до
350 км/ч. Зона покриття однієї БС – до 30 км в штатному режимі, але можлива робота
з сотою радіусом більше 100 км. Підтримуються багатоантенні системи MIMO.
Для

технології

LTE

консорціум

3GPP

запропонував

нову

мережеву

інфраструктуру (SAE – System Architecture Evolution). Мета і зміст концепції SAE –
ефективна підтримка широкого комерційного використання будь-яких послуг на базі
IP і забезпечення безперервного обслуговування абонента при його переміщенні між
мережами безпроводового доступу, які не обов'язково відповідають стандартам 3GPP
(GSM, UMTS, WCDMA і так далі) [85-90]. У мережі з архітектурою SAE можуть
застосовуватися вузли лише двох типів – базові станції (evolved NODEB, eNodeB) і
шлюзи доступу (Access Gateway, AGW). Зменшення числа типів вузлів дозволить
операторам понизити витрати як на розгортання мереж LTE/SAE, так і на їх подальшу
експлуатацію. Ядро мережі SAE включає чотири ключові компоненти:
- Модуль управління мобільністю (Mobility Management Entity, MME) забезпечує
зберігання службової інформації про абонента і управління нею, авторизацію
термінальних пристроїв в наземних мережах мобільного зв'язку і загальне
управління мобільністю;
- Модуль управління абонентом (User Plane Entity, UPE) відповідає за встановлення
низхідного з'єднання, шифрування даних, маршрутизацію і пересилку пакетів;
- 3GPP-якір грає роль шлюзу між мережами 2G/3G і LTE;
- SAE-якір використовується для підтримки неперервності сервісу при переміщенні
абонента між мережами, як відповідними специфікаціям 3GPP, так й іншим (IWLAN і тому подібне).
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Важлива особливість SAE – призначені для користувача дані можуть
пересилатися між базовими станціями безпосередньо, причому як за допомогою
проводового, так і безпроводового зв'язку (інтерфейс Х2). Це особливо поважно при
хендовері, для швидкого безшовного перемикання користувача між БС.
В LTE використовується технологія OFDM – це одночасна передача потоку
цифрових даних по багатьом частотним каналам (з багатьма носівними або
носівними коливаннями) і на сьогодні розглядається як одна з найбільш
перспективних для побудови широкосмугових систем цифрового радіозв'язку по
багатопроменевих каналах, що забезпечує досить високу спектральну ефективність
цих систем. Однією із привабливих властивостей даної технології вважається
відносно висока стійкість стосовно частотно-селективних завмирань і вузькосмугових
завад. У системах з одним носівним коливанням, завмирання на даній частоті або
вузькосмугова завада, що попадає на цю частоту, можуть повністю перервати
передавання даних. У багаточастотних системах в аналогічних умовах виявляються
подавленими лише незначна частина носівних коливань. Завадостійке кодування може
забезпечити відновлення даних, загублених на подавлених носівних.
При OFDM високошвидкісний потік даних розбивається на велике число
низькошвидкісних потоків, кожний з яких передається у своєму частотному каналі (на
своїй носівній частоті), тобто в частотних каналах тривалість канальних символів
може бути обрана досить велика, що значно перевищує час збільшення затримки
сигналу в каналі. Отже, в кожному частотному каналі вражається лише незначна
частина канального символу, яку можна вилучити з наступної обробки в приймачі за
рахунок введення часового захисного інтервалу між сусідніми канальними символами
при контрольованому зниженні швидкості передачі[35, 52, 64].
Висока

спектральна

ефективність

забезпечується

досить

близьким

розташуванням частот сусідніх носівних коливань, які генеруються спільно так, щоб
сигнали всіх носівних були ортогональні. Це досягається завдяки використанню
дискретного перетворення Фур'є (ДПФ), яке може бути ефективно виконано із
застосуванням алгоритмів швидкого перетворення Фур'є (ШПФ).
Основними перевагами технології OFDM вважаються наступні:
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- у відносно «плинних» в часі каналах, у яких характеристики каналу можна
вважати постійними на інтервалі часу передавання одного блока даних, дозволяє
значно збільшити пропускну здатність за допомогою адаптації швидкості передачі на
кожній носівній у відповідності зі значенням відношення сигнал/завада в цьому
частотному каналі (при більших значеннях відношення можна збільшувати число біт,
що переносяться одним елементарним символом);
- при фіксованому значенні розширення затримки складність реалізації значно
нижча складності аналогічних систем з одним коливанням носія з еквалайзером;
- можливість використання в мережах з одним коливанням носія, що особливо
зручно для радіомовлення і телебачення;
- висока ефективність використання радіочастотного спектру, пояснюється
майже прямокутною формою обвідної при великій кількості під носівних;
-

проста апаратна реалізація: базові операції реалізуються методами

цифрової обробки;
-

добре

протистояння

міжсимвольним

завадам

(ISI

–

intersymbol

interference) і інтерференції між підносівними (ICI – intercarrier interference). Як
наслідок – лояльність до багатопроменевого поширення.
1.6. Архітектура мережі майбутнього
У даний час Міжнародним Союзом Електрозв’язку ведеться робота з
визначення архітектури FN [156], результатом цієї роботи стане низка Рекомендацій
серії Y.300х, що стосуватимуться різних аспектів FN. 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 будьякий час) на базі нових та інноваційних технологій. Перевага зазначеної мережі
майбутнього буде полягати в оптимізації мультисервісної телекомунікаційної мережі
наступного покоління і як наслідок в зменшенні експлуатаційних витрат,

а для
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кінцевих споживачів в збільшенні кількості і якості інформаційно-комунікаційних
послуг. 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 та її архітектури 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.
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.
Основними складовими софтсвіча є:
1 Менеджер транскодерної взаємодії забезпечує взаємодію сигналізації різних
мереж (СКС-7, BІCC та SІP, H.323 та SІP тощо).
2 Менеджер сеансів доступу подає софтсвічу інформацію про маршрутування
виклику - як всередині мережі, так і ззовні, накопичує відомості щодо тарифікації і
видає дані по кожному сеансу послуги для тарифікації і подальшого планування
послуг. Інформація щодо тарифікації накопичується та видається для кожного
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виклику окремо; для складних інтелектуальних послуг відповідну інформацію генерує
сервер прикладних програм.
3 Шлюз доступу до відкритих послуг та проксі-сервер доступу до послуг. Ці
елементи спільно виконують розділення та розподіл сигналізації та інформаційних
потоків для відкритих та традиційних послуг відповідно. Через ці пристрої
здійснюється доступ до серверів прикладних програм, які реалізують послуги, що не
надаються самим софтсвічем. Зв’язок з серверами відбувається через протоколи
керування (SІP) або відкриті інтерфейси прикладних програм (APІ) – Parlay, JAІN
тощо.
4 Агенти оперативної підтримки OA&M – взаємодіють із зовнішніми
менеджерами OA&M, які розташовані у центрі оперативної підтримки і забезпечують
управління мережами та послугами.
У разі розподіленого варіанту взаємодія названих підсистем має відбуватися з
використанням міжплатформного програмного забезпечення CORBA. Такий підхід
забезпечить високу надійність системи (стійкість до помилок як у програмному
забезпеченні, так і до збоїв у комутаційній системі) та зручність у керованості завдяки
об’єктному представленню системи.
Архітектура ММ включає в себе SOFT svich, медіа сервер та сервер послуг – це
інтелект мережі FN. Саме в зазначених елементах будуть міститись алгоритмічні
сценарії

розробки

інформацінойно-комунікаційних

послуг,

що

дозволить

користувачам на власний розсуд створювати за своїми бажаннями послуги
телекомунікацій.
Архітектура мережі мабйтнього містить 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. Головною функцією AS є введення, виконання та
управління різноманітними прикладними програмами ефективно, економічно та
оперативно. Для цього AS повинен:
1. Мати web-інтерфейс користувача для виконання функцій OA&M та зв’язку з
web-серверами.
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2. Здійснювати функції забезпечення безпеки (шифрування, аутентифікації та
авторизації) для безпечного доступу до послуг.
3. Мати внутрішню базу даних для зберігання даних користувачів і служб
(внутрішніх і зовнішніх).
4. Забезпечувати управління послугами (моніторинг характеристик, начислення
рахунків за кожну надану послугу тощо), управління системою (ТЕіО самого AS) і
управління наданням послуг (впровадження послуг – різні програми, різні версії
програм, що діють одночасно, замовлення послуг, активація/деактивація послуг
тощо).
5. Складатися з ряду функцій і компонентів, які можуть бути рознесені фізично
і взаємодіяти через стандартні APІ. При цьому має забезпечуватися введення нових
компонентів – нових функцій або інтерфейсів до зовнішніх систем.
6. Мати механізми розробки прикладних програм на різних рівнях абстракції
(APІ для підтримки програм, написаних на стандартних мовах програмування – C++,
Java…); інтерпретатори скриптів (CPL, VoіceXML тощо).
У разі, коли AS підтримує протокол SІP, він повинен також підтримувати
стандартний протокол SDP і підключатися безпосередньо до серверів SІP.
Частину функцій з обробки інформаційних потоків виконує медіа-сервер (MS),
який здійснює маніпуляції над пакетними інформаційними потоками на замовлення
софтсвіча або сервера прикладних програм.
Шлюз сигналізації (Sіgnallіng Gateway, SG) – пристрій взаємодії між пакетною
транспортною мережею і мережами доступу на рівні сигналізації. Його функцією є
перетворення форматів сигнальних повідомлень. SG повинен:
– забезпечувати інкапсуляцію повідомлень СКС-7 (ІSUP, TCAP) за допомогою

протоколу SІGTRAN;
– підтримувати протокол SCTP та рівень адаптації M2UA або M3UA;
– здійснювати захист повідомлень при транспортуванні, фрагментацію та

поєднання повідомлень, розбиття даних на окремі потоки;
– може бути реалізований як функція сервера викликів, функція медіа-шлюзу

або як окремий пристрій.

74

Таким чином, концептуальна архітектура мережі мабйтнього повинна мати
вигляд, як показано на рисунку 1.16.
Медіасервер

MGCP, Megaco, SІP

Cервери послуг

Відкриті APІ
(JAІN, Parlay,
CAMEL і т.п.)
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сторін
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MGC
(софтсвіч)

SІP/SІP-T, H.323,
Q.BІCC

SІGTRAN
(M3UA/
SCTP)

MGC
(софтсвіч)
SG

Сигналізація
ІP-телефони
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(H.323, SІP,
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Megaco)

Сигналізація
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медіа-шлюзом
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Megaco)
Управління
медіа-шлюзом
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Megaco)

ІN SCP

SS7/BІCC
ІN

TDM/ATM
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Проводова
Проводова

Медіа-потік

Мережа доступу

RTP/RTCP

ІPмережа
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Інформаційні потоки
Сигналізація

AG
BІCC
ІNAP
ІSUP
MGC
MGCP,
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– Шлюз доступу
–Ппротокол виклику
– Прикладна частина інтелектуальної мережі
– Інтелектуальна система. Кор. частина
– Контролер медіа-шлюзу
– Протоколи управління медіа-шлюзами

RTP/RTCP – Протоколи передавання в реальному часі
SG
– Шлюз сигналізації
SІGTRAN – Протокол транспортування сигналізації
SS7
– Система спільноканальної сигналізації №7
SCP
– Вузол керування послугами
TG
– Транзитний медіа-шлюз
TDM
– Мережа з часовим розділенням каналів

Рис. 1.16. Архітектура FN.
Висновки
Перший розділ присвячено дослідженню тенденцій щодо еволюційного
переходу мережі наступного покоління до телекомунікаційної мережі майбутнього –
ці нагальні проблеми потрібно вирішити найбільш ефективно для реалізації на
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мережах зв’язку України.
1.

Проведено аналіз мережі наступного покоління та телекомунікаційної мережі

майбутнього. Наведено характеристики мережі майбутнього та визначено пріоритетне
використання FN, котра за рахунок гнучкості і масштабованості дозволяє легко
адаптуватися до новітніх технологій. Поступовий перехід до мережі майбутнього,
розвиток глобальної інформаційної інфраструктури з використанням Інтернет
протоколів (ІР) реалізується на базі мережі наступного покоління NGN.
2. Проаналізовано чинники, які будуть впливати на створення мережі майбутнього.
Зроблено висновок, що

процес глобалізації в світі продовжиться з паралельним

зміцненням та збільшенням потужності обробки даних глобальною інформаційною
інфраструктурою. Для побудови FN будуть використані переважно кремнієві та
оптичні технології, швидкість передачі даних в мережі буде сягати більше 1 Тбіт/с. FN
надаватиме єдину, але широко відому послугу під назвою "зв'язок".
3. Встановлено, що відмінною особливістю ідеологій NGN та FN є використання
технологій IP (Internet Protocol) для передачі та для комутації. Ця властивість
стимулює розробку принципів побудови інфокомунікаційних мереж, які в загальному
вигляді можуть бути представлені трьома рівнями: транспортним, управління
комутацією та передаванням інформації, управління послугами.
4.

Досліджено концепцію побудови Глобального інформаційного суспільства.

Встановлено що об'єднує всі концепції ГІС те, що вони втілюються через нові
послуги, інноваційні технології.
5. 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).
6. 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
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТАЛОСТІ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО

2.1. Поняття та умова сталості мережі майбутнього
2.1.1. Визначення сталості мережі майбутнього
Мережа майбутнього [100], як будь-яка система, знаходиться у стані рівноваги,
коли її похибка 𝜃(𝑡)=0. Цей стан може бути сталим або несталим. Якщо після деякої
зміни задавальної дії 𝛼(𝑡) (повороту ведучого вала на кут 𝛼0 ) система внаслідок
затухаючого перехідного процесу знову набуває стану рівноваги 𝜃(𝑡)=0, то цей стан
рівноваги є сталим і система називається сталою. Коли після незначної зміни
задавальної дії (відхилення системи від рівноважного стану) система не прямує до
первісного стану рівноваги, а в ній виникають незгасаючі коливання величини 𝛽(𝑡),
якою управляють, або ж зміна 𝛽(𝑡) буде незалежною від 𝛼(𝑡), то стан рівноваги в
данній системі є несталим і система називається несталою.
Наочне уявлення про сталий і несталий стани рівноваги дає розгляд системи
куля – поверхня. Куля, розміщена в западині (рис. 2.1, а), знаходиться в стійкому стані
рівноваги, тому що після відхилення під дією зовнішнього впливу вона повертається
до свого первісного стану.

Рис. 2.1. До поняття стійкості рівноваги стану системи куля – поверхня:
а – стійкий стан; б – нестійкий стан; в – стан, стійкий при малих і нестійкий при
великих відхиленнях
Система куля – поверхня є сталою. Куля, розміщена на верхній точці височини
(рис. 2.1, б), знаходиться в нестійкому стані рівноваги: достатньо незначного
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відхилення від цього стану, і куля скотиться по схилу поверхні і не повернеться до
початкового положення. Розглянута система є несталою. Таким чином, під сталістю
вважають властивість системи повертатись до попереднього стану рівноваги після
виведення її з цього стану і закінчення впливу задаючої дії чи збурення.
Тільки стала система є працездатною. Тому актуальним є питання дослідження
сталості мережі майбутнього.
Якщо система описується лінійним диференціальним рівнянням, то її сталість
не залежить від величини збурення. Лінійна система, яка є сталою при малих
збуреннях, буде сталою і при великих збуреннях. Нелінійні ж системи можуть бути
сталими при малих збуреннях і несталими при великих збуреннях. Прикладом такої
нелінійної системи є маятникові годинники. Якщо нерухомий маятник слабо
штовхнути, то він, зробивши декілька коливань, зупиниться, тобто система є сталою
при малих збуреннях. Якщо ж маятник штовхнути сильніше, то останній у заведеному
годиннику починає робити незгасаючі коливання. Отже, така система є несталою при
великих збуреннях. Наочне уявлення про нелінійні системи, сталі при малих і несталі
при великих збуреннях, дає розгляд кулі, розміщеної у западині, яка знаходиться на
вершині випуклого тіла (рис. 2.1, в). При малих відхиленнях, які не перевищують краї
западини, куля повертається в початкове положення, тобто система куля – поверхня є
сталою. При відхиленнях за край западини куля не повертається в початкове
положення, тобто система куля – поверхня є несталою. Тому для нелінійних систем
окремо досліджується сталість для випадку малих збурень, тобто сталість у малому, і
сталість при великих збуреннях, тобто сталість у великому.
Згідно з теоремою Ляпунова, сталість нелінійних систем при малих збуреннях
можна визначити за їх лінеаризованими рівняннями, які достатньо точно описують
поведінку систем при малих відхиленнях від стану рівноваги. Для визначення сталості
нелінійних систем при великих збуреннях необхідно користуватися початковими
нелінійними рівняннями динаміки. У більшості практичних випадків системи, сталі
при малих відхиленнях, можуть бути сталими і при достатньо великих відхиленнях,
можливих в процесі експлуатації, і тому питання про сталість цих систем вирішується
на основі дослідження лінеаризованих рівнянь.
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Проблема сталості звичайно виникає в замкнених мережі майбутнього через
вплив зворотного зв’язку. Тому в подальшому сталість досліджується на прикладах
замкнених систем, хоча методи дослідження сталості універсальні.
2.1.2. Умова сталості мережі майбутнього
Для відповіді на питання про сталість даної системи [109] необхідно вирішити
лінеаризоване диференціальне рівняння замкненої системи:

(c0 p n  c1 p n1  ...  cn )  (t )  (b0 p m  b1 p m1  ...  b m ) (t ).

(2.1)

Повний розв’язок рівняння можна подати як суму вимушеної 𝛽в (𝑡) і перехідної
𝛽п (𝑡) складових: 𝛽(𝑡) = 𝛽в (𝑡) + 𝛽п (𝑡).
Вимушена складова 𝛽в (𝑡), яка являє собою частковий розв’язок рівняння, є
корисною складовою величини, якою управляють, і характеризує усталений режим
системи. Перехідна складова є розв’язком однорідного диференціального рівняння і
характеризує перехідний режим. Ця складова по суті являє собою похибку системи в
перехідному режимі (відхилення системи від стану рівноваги 𝛽(𝑡) = 𝜃(𝑡) і тому є
небажаною складовою величини, якою управляють. Очевидно, що система буде
сталою, якщо перехідна складова в ній з часом згасає, тобто
𝑙𝑖𝑚 𝛽п (𝑡) = 0.
𝑡→∞

(2.2)

Якщо ж 𝛽п (𝑡) при 𝑡 → ∞ не прямує до нуля, а зростає чи змінюється за законом
незгасаючих коливань, то система є несталою. Таким чином, для визначення сталості
необхідно виявити тільки характер зміни перехідної складової розв’язку, тобто
достатньо дослідити однорідне рівняння замкненої системи:

с p
0

n

 с1 p n 1  ...  сn 1 p  сn  β п (t )  0.

(2.3)

Перехідна складова (розв’язок однорідного рівняння) у випадку некратних дійсних
коренів може бути подана як сума:
(2.4)
n

β п (t )  A1 e p1t  A2 e p2t  ...  An e pnt   Ai e pit ,
i 1

79

де Ai  початкове значення і-ої компоненти перехідної складової (постійна
інтегрування); рi  і-й корінь характеристичного рівняння однорідного рівняння
замкненої системи (2.3):

с0 p n  с1 p n 1  ...  сn 1 p  сn  0.

(2.5)

Щоб система була сталою, розв’язок (2.4) має задовольняти умові:
n

limβ п (t )  lim  Ai e pit  0.
t 

t 

(2.6)

i 1

З формули (2.4) видно, що згасання 𝛽п (𝑡), тобто сталість системи залежить від
значення коренів р1, р2, ..., рn характеристичного рівняння замкненої системи (2.5).
Нехай серед них буде s коренів дійсних і пs  комплексно-спряжених. Тоді розв’язок
(2.4) можна записати так:
s

β п (t )   Ak e 
pk t

k 1

( n  s )/2


i 1

Ai eait sin(ωit  φi ).

(2.7)

З’ясуємо, як впливає значення коренів на першу і другу суми формули (2.7)
при 𝑡 → ∞. Якщо всі дійсні корені від’ємні (рk < 0), то кожна складова першої суми у
формулі (2.7) являє собою згасаючу експоненту і тому lim ∑𝑛𝑘=1 𝐴𝑖 𝑒 𝑝𝑘𝑡 = 0. Якщо
𝑡→∞

дійсні частини аi всіх комплексних коренів від’ємні, то кожний доданок другої суми
(2.7) описує згасаюче коливання і тому:
( n  s )/2

lim
t 


i 1

Ai e ait sin(ωi t  φi )  0.

Звідси можна зробити висновок, що якщо всі дійсні корені і всі дійсні частини
комплексних коренів від’ємні (всі корені знаходяться у лівій півплощині комплексної
площини коренів, (рис. 2.2, а), то lim 𝛽п (𝑡) = 0 і система буде стійкою. Якщо хоча б
𝑡→∞

один з дійсних коренів чи дійсна частина пари комплексно-спряжених коренів
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виявиться додатною (рис. 2.2, б), то система буде несталою, оскільки відповідним
кореням складові в розв’язку (2.7)

Ak e pk t і Ai e ai t sin(ωi t  φi ) з

часом будуть безмежно

зростати. Якщо дійсна частина хоча б одного кореня дорівнює нулю, а дійсні частини
інших коренів від’ємні (рис. 2.2, в), то система знаходиться на границі сталості.

Рис. 2.2. Приклади розташування коренів характеристичного рівняння замкненої
системи на комплексній площині: а – сталої; б – несталої; в – яка знаходиться на
границі сталості
Таким чином, умовою сталості системи мережі майбутнього є від’ємність
дійсних частин всіх коренів її характеристичного рівняння (розміщення всіх коренів
характеристичного рівняння в лівій півплощині комплексної площини коренів).
Корені характеристичного рівняння замкненої системи, як видно з (2.5), не
залежать ні від вигляду задаючої дії, ні від початкових умов, а визначаються тільки
відношенням коефіцієнтів с0, с1, ..., сп лівої частини рівняння системи, тобто
параметрами самої системи (постійними часу ланок, їх коефіцієнтами підсилення).
Досліджувати сталість мережі майбутнього можна для визначення як сталості системи
при даних значеннях її параметрів, так і деякої області значень параметрів, при яких
система залишається сталою.
Вище розглянута умова сталості для лінійних систем є слушною і для малих, і
для великих збурень. Для нелінійних систем, які досліджують з допомогою
лінеаризованих рівнянь, наведена умова сталості є правдивою для малих збурень.
2.1.3. Поняття про критерії сталості мережі майбутнього
Як було показано вище, дослідження сталості системи зводиться до визначення
знаків дійсних частин коренів характеристичного рівняння замкненої системи. Знаки
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коренів можуть бути визначені розв’язанням характеристичного рівняння замкненої
системи. Але розв’язувати рівняння четвертого і більш високих степенів важко. Тому
застосовують непрямі методи аналізу сталості, які дають відповідь про сталість
системи

без

визначення

коренів

характеристичного

рівняння.

Такі

методи

називаються критеріями сталості.
2.2. Алгебричні критерії сталості
До алгебричних критеріїв сталості належать критерії Гурвіца і Рауса. Вони
відрізняються тільки за формою, тому тут розглянемо один з них – критерій Гурвіца.
2.2.1. Критерій сталості Гурвіца
Критерій, запропонований німецьким математиком А. Гурвіцом у 1895 р.,
формулюється таким чином: щоб всі корені характеристичного рівняння n-го ступеня
с0рn + с1рn-1 +...+ сn-1р + сn = 0 мали від’ємні дійсні частини, необхідно і достатньо, щоб
при с0 > 0 всі п визначників Гурвіца були більше нуля.
При складанні визначників Гурвіца необхідно, щоб для рівняння n-го ступеня
було складено п визначників: останній (головний) визначник n-го порядку,
передостанній (п – 1)-го порядку і т. д. Головний визначник ∆𝑛 , (визначник n-го
порядку) складається таким чином:
1)

по головній діагоналі виписуються коефіцієнти рівняння за зростанням індексів,

починаючи з другого (с1) і до останнього (сn) включно:

c1 c3 c5
c0 c2 c4
 n  0 c1 c3
..... ..... .....
0
0
0
2)

..... 0
..... 0
..... 0
..... .....
0 cn

;

стовпці уверх по діагоналі доповнюються коефіцієнтами зі зростаючими

індексами, а стовпці вниз від діагоналі — коефіцієнтами зі спадними індексами;
3)

місця відсутніх коефіцієнтів заповнюються нулями.
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Визначник більш низького порядку одержується з визначника більш високого
порядку викреслюванням одного стовпця справа і рядка знизу.
2.2.2. Граничний коефіцієнт підсилення системи
Для зменшення похибок в усталеному режимі необхідно підвищувати
коефіцієнт підсилення системи в розімкненому стані 𝑘𝑝 . Однак 𝑘𝑝 входить до
коефіцієнтів характеристичного рівняння замкненої системи і тому впливає на її
сталість. При збільшенні 𝑘𝑝 можна стійку систему перетворити в нестійку. Коефіцієнт
підсилення системи 𝑘𝑝 , що відповідає границі сталості системи, називається
граничним коефіцієнтом підсилення системи 𝑘р.гр . Для того, щоб одержати стійку
систему, необхідно, щоб 𝑘р.гр > 𝑘𝑝 .
Граничний коефіцієнт підсилення можна знайти за допомогою критерію
сталості Гурвіца, якщо прирівняти до нуля визначники Гурвіца.
2.2.3. Коефіцієнт запасу сталості за підсиленням
Коефіцієнт запасу сталості за підсиленням σ являє собою відношення граничного
коефіцієнта підсилення розімкненої системи до коефіцієнта підсилення системи, тобто
у=

𝑘р.гр
𝑘𝑝

. Коефіцієнт запасу показує, у скільки разів може бути збільшено коефіцієнт

підсилення системи, щоб система стала несталою. Зазвичай прийнято коефіцієнт
запасу за сталістю виражати в децибелах:
 дБ   20lg   20lg k р.гр  20lg k p .

(2.8)

У цьому випадку запас сталості за підсиленням відповідає кількості децибел, на
яку потрібно змінити підсилення системи, щоб вона стала несталою. Вважається, що
система повинна мати запас сталості в межах 10...15 дБ.
З допомогою критерію сталості Гурвіца порівняно просто досліджувати сталість
системи, яка описується рівняннями не вище 4-5-го порядку. Дослідження ж системи
більш високого порядку з допомогою критерію Гурвіца стає складним. Крім того,
недоліком критерію Гурвіца є те, що важко прослідкувати, як впливає той чи інший
параметр системи (Т, ξ, 𝑘𝑝 ) на сталість. Тому поряд з алгебричним критерієм сталості
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Гурвіца використовуються частотні критерії сталості.
2.3. Частотні критерії сталості
Частотні критерії сталості базуються на використанні частотних характеристик.
Розроблено такі частотні критерії сталості: критерій сталості Михайлова, амплітуднофазовий критерій сталості (критерій Найквіста-Михайлова), логарифмічний частотний
критерій. Основна перевага частотних критеріїв сталості перед алгебричними
критеріями

полягає в тому, що частотні характеристики можна одержати

експериментально. Це, як вже відмічалося, важливо в тих випадках, коли важко
скласти рівняння динаміки (наприклад, для систем з розподіленими параметрами).
Крім того, частотні характеристики дають можливість порівняно просто визначити
вплив того чи іншого параметра на сталість, а також, яким є перехідний процес
системи.

Із

частотних

критеріїв

сталості

розглянемо

амплітудно-фазовий

і

логарифмічний.
2.3.1. Амплітудно-фазовий критерій сталості
Амплітудно-фазовий

критерій

сталості

(критерій

сталості

Найквіста-

Михайлова), дає можливість визначити сталість замкненої системи за виглядом
АФЧХ системи в розімкненому стані. Розрізняють формулювання критерію для
випадків, коли система в розімкненому стані є сталою і несталою.
Для першого випадку критерій сталості формулюється таким чином: система
мережі майбутнього, стала в розімкненому стані, буде сталою в замкненому стані,
якщо АФЧХ розімкненої системи не охоплює точку на комплексній площині з
координатами (−1, j0).
На рис. 2.3 показано АФЧХ статичних і астатичних систем. Амплітудно-фазові
характеристики 1 не охоплюють точку

(−1, 𝑗0), тому системи

з такими

характеристиками сталі. АФЧХ 2 охоплюють точку (−1, 𝑗0), тому системи 2 несталі.
Амплітудно-фазові частотні характеристики 3 проходять через критичну точку;
відповідні системи перебувають на межі сталості.
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𝑗𝑄(𝜔)

𝑗𝑄(𝜔)

−1, 𝑗𝑂
2

𝜔=0

0
3

𝑃(𝜔)

𝜔=∞

1

−1, 𝑗𝑂
2

0

𝜔=∞

3

а

𝑃(𝜔)

б

Рис. 2.3. Амплітудно-фазочастотні характеристики систем мережі майбутнього:
а – статичних; б – астатичних
Доведемо цей критерій. Якщо передавальна функція системи в розімкненому
стані 𝑘р (𝑝) =
𝐷(𝑝)
𝐹3 (𝑝)

𝐷(𝑝)
𝐹(𝑝)

, то передавальна функція замкненої системи 𝐾3 (𝑝) =

𝐷(𝑝)
𝐹(𝑝)+𝐷(𝑝)

=

, де 𝐹3 (𝑝) = 𝐷(𝑝) + 𝐹(𝑝). Розглянемо функцію
𝐹3 (𝑝)
𝐹(𝑝)

тобто

відношення

= 𝑓(𝑝),

характеристичного

(2.9)
полінома

замкненої

системи

до

характеристичного полінома розімкненої системи. Чисельник і знаменник виразу (2.9)
можна записати так:
𝑓(𝑝) =

𝐹3 (𝑝)
𝐹(𝑝)

=

(𝑝−𝑝1 )(𝑝−𝑝2 )(𝑝−𝑝3 )…(𝑝−𝑝𝑛 )

,

(2.10)

′ )
(𝑝−𝑝1′ )(𝑝−𝑝2′ )(𝑝−𝑝3′ )…(𝑝−𝑝𝑛

де 𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 - корені характеристичного рівняння замкненої системи;
𝑝1′ , 𝑝2′ , … , 𝑝𝑛′ - корені характеристичного рівняння розімкненої системи. Підставивши jω
замість p в останній вираз, одержимо
𝑓(𝑗𝜔) =

𝐹3 (𝑗𝜔)
𝐹(𝑗𝜔)

=

(𝑗𝜔−𝑝1 )(𝑗𝜔−𝑝2 )(𝑗𝜔−𝑝3 )…(𝑗𝜔−𝑝𝑛 )

.

′ )
(𝑗𝜔−𝑝1′ )(𝑗𝜔−𝑝2′ )(𝑗𝜔−𝑝3′ )…(𝑗𝜔−𝑝𝑛

(2.11)

При розробці критерію сталості завдання полягає в визначенні умов, при яких
всі корені характеристичного рівняння замкненої системи розташовуються зліва від
уявної осі комплексної площини. На комплексній площині кожний з коренів 𝑝𝑗 , 𝑝𝑖′
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зображається точкою (див. рис. 2.2) або вектором, проведеним з початку координат у
відповідну точку (рис. 2.4, а). Поточна координата 𝑗𝜔𝑖 геометрично теж зображується
вектором, направленим з початку координат уздовж уявної осі. Кожний співмножник
(𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 ) чи (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖′ ), який є різницею двох векторів, являє собою також вектор,
′
початок якого знаходиться в точці, відповідній кореню 𝑝𝑗 , чи 𝑝〵
, а кінець - в точці

𝑗𝜔𝑖 , на уявній осі 𝑗𝜔 . При зміні 𝑗𝜔𝑖 кінці різницевих векторів будуть переміщуватись
уздовж уявної осі, а самі вектори - обертатися. Прийнято вважати рух вектора проти
годинникової стрілки додатним. При зміні ω від −∞ до +∞ кожний різницевий вектор
чисельника (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 ) і знаменника (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖′ ), початок якого (тобто відповідний
корінь) в лівій півплощині, обернеться на кут π, а кожний вектор, початок якого в
правій півплощині, на -π. На практиці обмежуються зміною ω від 0 до

. При цьому,

якщо 𝑝𝑖 (чи 𝑝𝑖′ ) корінь дійсний від’ємний, то при зміні ω від 0 до +∞ вектор (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 )
π

обернеться на кут + . Якщо серед коренів є два комплексних корені 𝑝𝑖,𝑖+1 = 𝛼 ± 𝑗𝛺,
2

розташованих, наприклад, як представлено на рис. 2.4, б, то при зміні ω від 0 до +∞
вектор (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 ) обернеться на кут

π
2

+ 𝛽, а вектор (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 + 1) на кут

кутів повороту цих двох векторів дорівнює

2π
2

π
2

− 𝛽. Сума

.

Рис. 2.4. Векторне зображення на комплексній площині коренів
характеристичного рівняння, поточних координат 𝑗𝜔𝑖 , співмножників (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 ) (а) та
визначення кута повороту вектора (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 ) при зміненні щ від 0 до ∞ (б)
Таким чином, можна вважати, що при зміні ω від 0 до

кожний різницевий
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вектор чисельника (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖 ) і знаменника (𝑗𝜔 − 𝑝𝑖′ ) обертається на

π
2

або −

π
2

в

залежності від того, де перебуває відповідний корінь.
Оскільки функції 𝐹3 (𝑗𝜔) і 𝐹(𝑗𝜔) дорівнюють добутку елементарних векторів, то
і самі ці функції є векторами, аргументи яких дорівнюють сумі аргументів
відповідних різницевих векторів:
arg 𝐹3 (𝑗𝜔) = arg(𝑗𝜔 − 𝑝1 ) + ⋯ + arg(𝑗𝜔 − 𝑝𝑛 ) ,

(2.12)

arg 𝐹(𝑗𝜔) = arg(𝑗𝜔 − 𝑝′ )1 + ⋯ + arg(𝑗𝜔 − 𝑝𝑛′ ) .

(2.13)

Результуюча зміна arg F3 (jω1 ) і arg F(jω) при зміні ω від 0 до

залежить від

розміщення відповідних коренів на комплексній площині. Припустимо, що
розімкнена система є сталою (сталість розімкненої системи часто можна визначити
без обчислень безпосередньо за схемою системи: наприклад, розімкнена система, яка
складається зі стійких ланок і яка не має місцевих зворотних зв’язків, наперед є
сталою). В цьому випадку корені 𝑝𝑗′ розташовуються у лівій півплощині і зміна
аргумента 𝐹(𝑗𝜔) (поворот характеристичного вектора розімкненої системи) при зміні
ω від 0 до +∞ дорівнює ∆ arg F(𝑗𝜔) =

𝑛π
2

, де n - степінь характеристичного рівняння

розімкненої системи 𝐹(𝑝) = 0.
Зміна аргументу 𝐹3 (𝑗𝜔) при зміні ω від 0 до +∞ в загальному випадку дорівнює
∆ arg 𝐹3 (𝑗𝜔) =

(𝑛−𝑙)π
2

−

𝑙π
2

=

(𝑛−2𝑙)π
2

, де l - кількість коренів у правій півплощині.

Зміна аргументу 𝐹(𝑗𝜔) дорівнює різниці змін аргументів чисельника і
знаменника:
∆ arg 𝑓(𝑗𝜔) = ∆ arg 𝐹3 (𝑗𝜔) − arg F(𝑗𝜔) =

(𝑛−2𝑙)π
2

−

𝑛π
2

= −𝑙π.

(2.14)

Рис. 2.5. Годограф вектора 𝑓(𝑗𝜔) (а) та АФЧХ розімкненої системи (б)
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Вектор 𝑓(𝑗𝜔) при зміні ω від 0 до +∞ опише кут, який дорівнює нулю лише в
тому випадку, якщо годограф цього вектора не охоплює початок координат (рис. 2.5,
а).
Від годографа 𝑓(𝑗𝜔) легко перейти до годографа 𝐾𝑝 (𝑗𝜔), тобто до АФЧХ
розімкненої системи. Дійсно, вираз для𝑓(𝑗𝜔) можна записати в такому вигляді:
𝑓(𝑗𝜔) =

F(𝑗𝜔)+𝐷(𝑗𝜔)
F(𝑗𝜔)

=1+

𝐷(𝑗𝜔)
F(𝑗𝜔)

= 1 + 𝐾𝑝 (𝑗𝜔),

(2.15)

де 𝐾𝑝 (𝑗𝜔) - комплексна передавальна функція розімкненої системи. Геометрично
останній вираз ілюструється на рис. 2.5, а.
Таким чином, годограф вектора 𝑓(𝑗𝜔) являє собою АФЧХ розімкненої системи,
але зсунуту вправо на одиницю. Оскільки зручніше користуватися амплітуднофазовою частотною характеристикою, а не годографом вектора 𝑓(𝑗𝜔), то перенесемо
вісь координат вправо на одиницю, як показано на рис. 2.5, б. Зміна аргументу 𝑓(𝑗𝜔)
при зміні ω від 0 до +∞ буде дорівнювати нулю, якщо точка (−1; 𝑗0) розташовується
зовні амплітудно-фазової частотної характеристики розімкненої системи.
Звідси випливає формулювання частотного випадку критерію сталості
Найквіста-Михайлова: система мережі майбутнього, яка стала в розімкненому стані,
буде сталою в замкненому стані, якщо АФЧХ розімкненої системи не охоплює
критичну точку (−1; 𝑗0).
Якщо система в розімкненому стані є несталою (наприклад, є ланки, які
охоплені додатним зворотним зв’язком), то за певних умов замкнена система може
бути сталою, тобто зміна аргументу характеристичного вектора розімкненої системи
𝐹(𝑗𝜔) при зміні ω від 0 до +∞ дорівнює ∆ arg 𝐹(𝑗𝜔) =

(𝑛−2𝑙)π
2

, де l - кількість коренів

характеристичного рівняння розімкненої системи в правій півплощині.
Якщо замкнена система є сталою, то ∆ arg 𝐹3 (𝑗𝜔) =
(𝑛−2𝑙)π
2

𝑛π
2

, тоді ∆ arg 𝑓(𝑗𝜔) =

𝑛π
2

−

𝑙

= 2π, тобто система мережі майбутнього, нестала в розімкненому стані і яка
2

має l коренів у правій півплощині, буде сталою в замкненому стані, якщо АФЧХ
l

розімкненої системи охоплює критичну точку (−1; j0) разів в додатному напрямі
2
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при зміні частоти

від 0 до +∞. На рис. 2.6, а, б, в показано АФЧХ стійких і

нестійких систем для різних l.

Рис. 2.6. АФЧХ стійких і нестійких систем, які мають l коренів
характеристичного рівняння в правій півплощині:
а, б – стійкої системи для l=1, l=2 відповідно; нестійкої системи (l=2)
Системи, які несталі в розімкненому стані, мають несталі ланки. Розглянемо
несталі аперіодичну і коливальну ланки.
Нестала аперіодична ланка описується передавальною функцією K(p) =
КПФ 𝐾(𝑗𝜔) =

𝑘
𝑗𝜔𝑇−1

= 𝑃(𝜔) + 𝑗𝑄(𝜔) , де 𝑃(𝜔) = −

𝑘
1+(𝜔𝑇)2

; 𝑄(𝜔) = −

k
Tp−1

𝜔𝑘𝑇
1+(𝜔𝑇)2

або

. АФЧХ

ланки зображена на рис. 2.7, а.

Рис. 2.7. АФЧХ нестійких ланок: а – аперіодичної; б – коливальної

Нестала коливальна ланка (  0) має передавальну функцію K  p  
, звідки КПФ

k
T p  2 Tp  1
2

2
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K  p 

де P   

k
 P( )  jQ( ).
1  T   j 2 T 
2

2

(2.16)

k (1  T 2 2 )
2k T 
; Q( ) 
.
2 2 2
2
2 2 2
(1  T  )  (2 T  )
(1  T  )  (2 T  )2

АФЧХ ланки зображена на рис. 2.7, б.
2.3.2. Поняття про умовну сталість багатоконтурних систем. Правило про
кількість переходів амплітудно-фазових частотних характеристик
Для підвищення точності в системи вводять різні коригувальні пристрої.
Амплітудно-фазові частотні характеристики таких систем можуть мати складну
форму. Часто АФЧХ перетинають дійсну вісь і справа і зліва від критичної точки
(−1; 𝑗0) (рис. 2.8). Такі системи з дзьобоподібною АФЧХ називаються системами
умовно сталими, або системами другого роду (звичайні системи називають системами
першого роду).
Стала система в розімкненому стані, АФЧХ якої в розімкненому стані не
охоплює точку (−1; 𝑗0), стала і в замкненому стані. Вивести дану систему із сталості,
на відміну від системи першого роду, можна не тільки збільшенням коефіцієнта
підсилення розімкненої системи, але й його зменшенням.
При визначенні сталості систем з дзьобоподібними і більш складними за
формою АФЧХ практично зручніше користуватися правилом про кількість переходів,
яка випливає з критерію сталості.
Розглянемо найбільш поширений випадок, коли мережа майбутнього в
розімкненому стані є сталою. Будемо вважати перехід АФЧХ через дійсну вісь знизу
уверх від’ємним,

а зверху вниз  додатним. Напрям руху по АФЧХ при цьому

приймаємо збіжним з напрямом зростання ω.
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Рис.2.8. АФЧХ умовно стійкої системи
З урахуванням зробленого зауваження правило про кількість переходів можна
сформулювати таким чином: система мережі майбутнього, яка є сталою в
розімкненому стані, буде сталою в замкненому стані, якщо різниця між кількостями
додатних і від’ємних переходів АФЧХ розімкненої системи через відрізок (−∞; −1)
дійсної осі дорівнює нулю.
2.3.3. Фізичне значення амплітудно-фазового критерію сталості
Фізичне значення амплітудно-фазового критерію для систем першого роду,
стійких у розімкненому стані, можна пояснити таким чином. Система мережі
майбутнього зазвичай (див., наприклад, рис. 2.4) містить аперіодичні, коливальні і
інтегруючі ланки, які вносять запізнення коливань за фазою. Запізнення, які вносяться
аперіодичною і коливальною ланками, відповідно до виразів для аргументів
комплексних передавальних функцій цих ланок:

ψi (ω)  arctgTi ω;

ψ k (ω)  arctg

2ξTk ω
,
1  Tk2 ω2

(2.17)
(2.18)

зі зростанням частоти збільшуються. Через це коливання на виході розімкненої
системи (рис. 2.9, а) будуть відставати за фазою відносно коливань  (t ) на вході. Зі
зростанням частоти, відповідно до наведених виразів, це відставання збільшується і на
певній частоті ωπ коливання β(t) відставатимуть від коливань  (t ) на 180º (рис. 2.9, б,
в). Коливання βз.з(t) на виході від’ємного зворотного зв’язку (рис. 2.9, а) на цій частоті
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будуть збігатися за фазою з коливаннями  (t ) на вході системи (рис. 2.9, в). Тому на
частоті ωπ зворотний зв’язок з від’ємного як би перетворюється в додатний.
Якщо на частоті ωπ модуль N(ωπ) КПФ розімкненої системи дорівнює або (N(ωπ)
≥ 1), тобто якщо амплітуда βз.з вихідних коливань системи буде дорівнювати амплітуді
коливань на вході або більше неї, то при замиканні системи в ній виникнуть
відповідно незгасаючі або зростаючі коливання, тобто система буде несталою.

Рис. 2.9. Структурна схема (а), АФЧХ (б) і форми коливань на вході і виході
системи (в)
Якщо модуль N(ωπ)<1, тобто якщо при проходженні через прямий канал системи
сигнал ослаблюється і амплітуда βm коливання на виході буде меншою, ніж на вході
θm, то коливання в замкненій системі затухнуть, тому що на вхід системи з виходу
зворотного зв’язку кожний раз буде поступати коливання все меншої амплітуди.
Система в цьому випадку буде сталою. Запас сталості за модулем і за фазою. Система
перебуває на межі сталості, якщо N гр ( ) 


 1.


Під коефіцієнтом сталості за модулем розуміють частку

σ=

Nгр  ωπ 
N  ωπ 



1
1

,
N  ωπ  0B

(2.19)

де 0В  відстань між початком координат і точкою перетину АФЧХ з дійсною віссю
(рис. 2.10, а). Коефіцієнт σ показує, у скільки разів можна збільшувати модуль N(ωπ)
КПФ розімкненої системи, щоб замкнена система досягла межі сталості. При σ > 1
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система є сталою, при σ = 1  на межі сталості, при σ < 1  нестала.

σ = 20lg

1
1
 20lg .
N  ωπ 
0B

(2.20)

Іноді коефіцієнт запасу сталості за модулем виражають в децибелах:
Зазвичай для нормальної роботи потрібно, щоб σ=10...15 дБ. При такому запасі
сталості зміни параметрів системи, як правило, не призводять до втрати її сталості.

Рис. 2.10. До визначення запасу стійкості за модулем:
а – АФЧХ стійкої системи; б – зміна АФЧХ і запасу стійкості у зі зміною 𝑘𝑝
Модуль КПФ N(ω), як було показано вище, пропорційний коефіцієнту
підсилення розімкненої системи 𝑘𝑝 :

N( )  k p P02 ( )  Q02 ( ),

а її аргумент ψ(𝜔) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑄0 (𝜔)
𝑃0 (𝜔)

не залежить від 𝑘𝑝 . Тому АФЧХ системи при

збільшенні 𝑘𝑝 , не змінюючи своєї форми, пропорційно розширюється, а при
зменшенні 𝑘𝑝 звужується, як показано на рис. 2.10, б.

Рис. 2.11. АФЧХ системи, яка має достатній запас стійкості за модулем

(2.21)
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Для характеристики ступеня сталості недостатньо знати тільки запас сталості за
модулем. Наприклад, можливий випадок, що АФЧХ (рис. 2.11) перетинає дійсну вісь
далеко від критичної точки, а отже, система має великий запас сталості за модулем,
але потім АФЧХ проходить близько до цієї точки. Останнє свідчить про малий
ступінь сталості системи. Для більш повної характеристики сталості системи введено
поняття запасу сталості за фазою.
Щоб вияснити запас сталості за фазою системи, яка має АФЧХ 1, показану на
рис. 2.12, проведемо коло одиничного радіуса з центром на початку координат.
Частота в точці перетину кола з АФЧХ 1 називається частотою зрізу 𝜔зр . Проведемо
вектор 𝐾𝑝 (𝑗𝜔зр ) у цю точку. Модуль 𝑁(𝜔зр ) = 1, тобто на частоті 𝜔 виконується
умова самозбудження системи за амплітудою. Змінимо АФЧХ таким чином, щоб
система перейшла до межі сталості (АФЧХ 2). При цьому вектор 𝐾(𝑗𝜔зр ) одиничної
довжини повернеться за годинниковою стрілкою на кут
аргумент

КПФ

ψ(𝜔зр ) =ψ(𝜔р ) = −1800 ,

самозбудження за фазою. Кут

тобто

до збігання дійсною віссю і
буде

виконуватись

умова

між вектором КПФ, модуль якого дорівнює одиниці, і

від’ємною дійсною віссю називається запасом сталості за фазою.

Рис. 2.12. До визначення запасу сталості за фазою
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Таким чином, запас сталості за фазою характеризує відмінність фазового кута
ψ(𝜔зр ) АФЧХ розімкненої системи на частоті зрізу від критичного значення кута
ψ(𝜔р ) = −1800 , при якому задовольняється фазова умова самозбудження системи.
Зазвичай забезпечується запас сталості за фазою у

= 30...45°. При такому значенні

можливі зміни параметрів системи, як правило, не призводять до втрати її сталості.
Для з’ясування того, чи система є сталою чи ні, не обов’язково будувати всю
АФЧХ, а достатньо знайти точку перетину АФЧХ з дійсною віссю. Для цього
необхідно з рівняння 𝑄0 (𝜔) = 0 визначити частоту, при якій АФЧХ перетинає дійсну
вісь, і підставити її у вираз для 𝑃(𝜔) (тут 𝑄(𝜔) і 𝑃(𝜔) – уявна і дійсна частотні
характеристики розімкненої системи).
2.3.4. Логарифмічний частотний критерій сталості
Побудова АФЧХ складних систем з метою дослідження їх сталості вимагає
великої

втрати

часу.

Цей

процес

суттєво

спрощується

при

використанні

логарифмічних частотних характеристик (ЛЧХ). Простота і наочність методу ЛЧХ
пояснюються

простотою

побудови

логарифмічних

частотних

характеристик.

Використання методу ЛЧХ дає можливість наочно бачити вплив того чи іншого
параметра системи на її сталість і перехідний процес, а також дає можливість
порівняно просто визначити характеристику коригуючого пристрою, який забезпечує
потрібні показники якості системи. Логарифмічний частотний критерій сталості
базується на амплітудно-фазовому критерії сталості і є по суті його більш зручним
формулюванням.
Розглянемо лише випадок, коли система мережі майбутнього в розімкненому
стані є сталою. Спочатку з’ясуємо критерій сталості для мережі майбутнього першого
роду, які мають найбільш прості за своєю формою частотні характеристики.
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2.13. Частотні характеристики систем, які відрізняються коефіцієнтом
підсилення: а – АФЧХ; б – ЛЧХ
На рис. 2.13, а зображені АФЧХ розімкнених систем, які відрізняються лише
коефіцієнтами підсилення kp(kp2>kp1). З них АФЧХ 1, згідно з амплітудно-фазовим
критерієм сталості, відповідає сталій, АФЧХ 2  несталій системі в замкненому стані.
На рис. 2.13, б наведені ЛЧХ, що відповідають АФЧХ, зображеним на рис. 2.13, а.
Оскільки системи відрізняються лише коефіцієнтом підсилення kp, то їх ЛФЧХ
збігаються, а ЛАЧХ 2 системи з kp2 розміщується вище, ніж ЛАЧХ 1 системи з kp1.З
рис. 2.13, а випливає, що сталість системи забезпечується, якщо аргумент ψ(ωзр)
комплексної передавальної функції системи при частоті зрізу ω зр за абсолютною
величиною менше 180º. Якщо застосувати цю умову сталості до ЛЧХ, то критерій
сталості можна сформулювати таким чином: система мережі майбутнього, яка є
сталою в розімкненому стані, буде сталою і в замкненому стані, якщо ордината
логарифмічної фазочастотної характеристики (аргумент комплексної передавальної
функції) на частоті зрізу системи за абсолютною величиною менше, ніж 180º, тобто
якщо |ψ(ωзр)| < 180º.
Система з ЛАЧХ 1 (рис. 2.13, б) є сталою, оскільки |ψ1(ωзр)| < 180º, а система з
ЛАЧХ 2 є несталою, тому що |ψ2(ωзр)| > 180º.
Система перебуває на границі сталості, якщо її АФЧХ в розімкненому стані
проходить через точку з координатами 1; j 0, тобто якщо на частоті ωπ, на якій
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система вносить запізнення ψ(ωπ) = 180º, модуль N(ωπ) КПФ дорівнює 1. Оскільки
20lg1 = 0, то система буде на межі сталості, якщо на частоті ωπ ЛАЧХ буде пересікати
вісь 0 дБ, тобто, якщо ωзр = ωπ. ЛАЧХ системи, яка розташовується на межі сталості,
зображена на рис. 2.14.
Запас сталості за амплітудою σ визначається як кількість децибелів, на яку
потрібно збільшити підсилення системи, щоб система досягла межі сталості. Запас
сталості за фазою γ визначається як різниця між 180º і абсолютним значенням
аргументу КПФ при частоті зрізу ωзр, тобто γ = 180º  |ψ(ωзр)|. Визначення запасу
сталості за амплітудою і за фазою показано на рис. 2.14.
Для систем з дзьобоподібними і більш складними за формою АФЧХ практично
зручніше користуватися формулюванням логарифмічного частотного критерію
сталості, який випливає з правила про кількість переходів. На рис. 2.15, а зображено

Рис.2.14. До визначення запасу сталості за амплітудою і за фазою
АФЧХ умовно сталої системи, а на рис. 2.15, б  логарифмічну амплітудну L(ω) і
логарифмічну фазочастотну ψ(ω) характеристики, що відповідають цій АФЧХ.
Від’ємним переходам АФЧХ через від’ємну дійсну вісь знизу уверх будуть
відповідати переходи логарифмічної ФЧХ через лінію 180º зверху вниз, які будемо
вважати також

від’ємними. Додатнім переходам АФЧХ через від’ємну дійсну вісь

зверху вниз будуть відповідати переходи ЛФЧХ через лінію 180º знизу уверх.
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Приймаючи до уваги, що при N(ωπ)>1 ЛАЧХ є додатною, логарифмічний критерій
сталості за правилом про кількість переходів можна сформулювати таким чином:
система, яка є сталою в розімкненому стані, буде сталою в замкненому стані, якщо
різниця між кількістю додатних і від’ємних переходів фазочастотної характеристики
через пряму 180º дорівнює нулю в діапазоні частот, в якому логарифмічна
амплітудно-частотна характеристика є додатною.
Логарифмічні амплітудно - і фазочастотні характеристики L(ω), ψ(ω), які
зображено на рис. 2.15, б, відповідають сталій системі. На тому ж рисунку ЛАЧХ
L1(ω) і L2(ω) тієї ж системи, але з меншим і більшим коефіцієнтом підсилення
відповідають нестійкому режиму системи.
За допомогою критеріїв сталості можна визначити, чи стала система при
заданих її параметрах (сталих часу, коефіцієнтах підсилення). Однак при проектуванні
мережі майбутнього

часто ставиться питання по-іншому: задані всі параметри

системи, за винятком одного чи двох, які можуть змінюватись також в процесі
експлуатації. Тому важливо знати, чи збереже система сталість при можливих змінах
цих параметрів.

Рис. 2.15. Частотні характеристики умовно сталої системи:
а – АФЧХ; б – ЛЧХ; 𝐿(𝜔), 𝐿1 (𝜔), 𝐿2 (𝜔) – ЛАЧХ при різних коефіцієнтах
підсилення (𝑘𝑝1 < 𝑘𝑝 < 𝑘𝑝2 ); 𝜓(𝜔) = ЛФЧХ системи
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Поставлені задачі можуть бути вирішені, якщо встановити область можливих
змін тих чи інших параметрів (чи коефіцієнтів характеристичного рівняння) системи,
при яких ще не порушується її стала робота. Для побудови областей сталості
розроблені спеціальні методи: метод діаграм Вишнеградського і метод D-розподілень.
2.4. Методика оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії зовнішніх
непрогнозованих дестабілізуючих факторів
В умовах нестабільного соціально-економічного розвитку в окремих регіонах
країни, зростання числа катастроф техногенного та природного характеру, зростаючої
загрози локальних конфліктів істотне значення набуває завдання забезпечення сталого
функціонування мережі майбутнього України в цілому. Безвідмовне функціонування
мережі майбутнього

забезпечує потреби управління державою, оборони, безпеки,

охорони правопорядку, економіки країни, а також потреби фізичних та юридичних
осіб в послугах телекомунікацій.
Одним зі способів вирішення цієї задачі [108], поряд зі створенням та розвитком
системи

централізованого

управління

телекомунікаційною

мережею

України,

підвищенням надійності засобів, систем і об'єктів зв'язку, вдосконаленням топології
мереж зв'язку, є розробка методики оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії
зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів.
Сталість функціонування мережі майбутнього  це здатність мережі виконувати
свої функції в умовах виходу з ладу частини елементів мережі в результаті впливу
дестабілізуючих

факторів,

що

зможе

призвести

до

катастрофи.

Натомість

катастрофами називаються стрибкоподібні зміни, які виникають у вигляді раптової
відповіді системи на поступову (або плавну) зміну зовнішніх умов, що призводить до
перебудови

мережі

майбутнього

або

метаморфоз

різних

елементів

мережі

майбутнього при зміні параметрів, від яких вони залежать. В теорії катастроф є
широко вживаним термін «біфуркація», що означає розгалуження і використовується
в широкому спектрі для позначень всіляких якісних перебудов або метаморфоз різних
об’єктів при зміні параметрів, від яких вони залежать.
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Еволюційний процес математично описується векторним полем в фазовому
просторі. Точка фазового простору задає стан системи. Прикладений до цієї точки
вектор вказує на швидкість зміни стану.
В деяких точках вектор може перетворюватись в нуль. Такі точки називають
положенням рівноваги (стан не змінний на протязі часу). На рис.2.16 зображено
фазовий простір системи, який описує взаємозв’язок дестабілізуючих факторів і ліній
зв’язку. Фазовий простір – це позитивний квадрант площини. По осі абсцис
відкладено кількість ліній зв’язку, а по осі ординат – кількість дестабілізуючих
факторів (ДФ). Точка Р – положення рівноваги. Точка А відповідає рівноважній
кількості ліній зв’язку при кількості ДФ, що є меншим рівноважному. Видно, що
протягом часу в системі встановлюються коливання; рівноважний стан – нестійкий..
Встановлене коливання відображається замкненою кривою на фазовому просторі.
Така крива називається граничним циклом.

Рис.2.16. Фазовий простір моделі ДФ-лінії зв’язку
Криві в фазовому просторі, утворені послідовними станами процесу,
називаються фазовими кривими. На околицях точки, яка не є положенням рівноваги,
поділ фазового простору на фазові криві влаштовано так само, як і поділ на паралельні
прямі: сімейство фазових кривих можна перетворити в сімейство паралельних прямих
завдяки гладкій заміні координат. На околицях положення рівноваги дещо складніше.
Як показав ще А. Пуанкаре, поведінка фазових кривих на околиці положення
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рівноваги на фазовій площині в системі загального положення таке, як зображено на
рис.2.17. Більш складні випадки перетворюються в зазначені системи при малій зміні.

Рисунок 1.17. Типові фазові портрети навколо точки рівноваги
Системи, які описують реальні еволюційні процеси, як правило, загального
користування. Дійсно, така система завжди залежить від параметрів, які ніколи не
бувають відомі. Загальна мала зміна параметрів перетворюють систему не загального
в систему загально положення.
Таким чином, усі більш складні, чим вказані вище, випадки, взагалі кажучи, не
повинні зустрічатися в природі, і їх на перший погляд взагалі можна не розглядати. Ця
точка зору знецінює більшу частину теорії диференціальних рівнянь і взагалі
математичного аналізу, де традиційно основну увагу приділяють малоцінним, але
складним для дослідів випадкам не загального положення.
Але з іншого боку, все зовсім по іншому, якщо нас цікавить не індивідуально
система, а система, яка залежить від одного або декількох параметрів. Дійсно,
розглянемо простір усіх систем (рис. 2.18), розділений на області, утворенні
системами загального положення.

Рис. 2.18. Однопараметричне сімейство як крива в просторі систем
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Поверхні розділу відповідають виродженим системам; при малій зміні
параметрів вироджена система стає не виродженою. Одно параметричне сімейство
систем зображене кривою на рис.2.17. Ця крива може трансверсально (під не
нульовим кутом) перетинати границю поділу різних областей не вироджених систем.
Таким чином, хоча при кожному індивідуальному значені параметра систему
малим ворушінням можна перетворити в не вироджену, цього не можна зробити
одночасно при різних значення параметра: будь-яка крива,

наближена до

розглядаємої, перетинає границю поділу при близькому значенні параметра
(виродження, усунене малим ворушінням при даному значені параметра, знову
виникає при деякому близькому значені).
Отже, вироджені випадки непереборні, якщо розглядається не індивідуальна
система, а ціле сімейство. Якщо сімейство одно параметричне, то непереборними є
лише найпростіші виродження, які зображаються границями ко-розмірності один
(тобто, задаються одним рівнянням) в просторі усіх систем. Від більш складних
вироджених систем, які утворюють безліч ко-розмірності два в просторі усіх систем,
можна позбутися малим ворушінням одно параметричного сімейства.
Якщо нас цікавить двопараметричне сімейство, то можна не розглядати
вироджених систем, які утворюють безліч ко-розмірностей три і т.д.
Тим самим виникає ієрархія вироджень по ко-розмірностям і стратегія їх
дослідження: спочатку слід вивчати випадки загального стану, потім виродження
ко-розмірності один, потім — два і т. д. При цьому дослідження вироджених систем
не повинне обмежуватися вивченням картини у момент виродження, але повинно
включати опис перебудов, що відбуваються, коли параметр, міняючись, проходить
через вироджене значення.
Викладені вище загальні міркування належать А. Пуанкаре і застосовані не
лише до дослідження положень рівноваги еволюційних систем, але до більшої
частини всього математичного аналізу. Хоча вони були висловлені ще сто років тому,
успіхи в реалізації наміченої А. Пуанкаре програми теорії біфуркацій залишаються у
більшості областей аналізу досить скромними, частково через великі математичні
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труднощі, частково ж внаслідок психологічної інерції стилю аксіомо-алгебраїчного
стилю.
Повернемося до положень рівноваги еволюційних систем. До теперішнього часу
вирішеним можна рахувати лише питання про перебудови фазових кривих при
біфуркаціях положень рівноваги в однопараметричних сімействах загального стану;
вже випадок двох параметрів виходить за рамки можливостей сьогоднішнього
математичного апарату.
Результати

дослідження

загального

однопараметричного

сімейства

підсумовувані на рис. 2.19-2.20. На рис. 2.19 зображено однопараметричне сімейство
еволюційних процесів з одновимірним фазовим простором (по осі абсцис відкладено
значення параметра е, по осі ординат — стан процесу х).
Для однопараметричного сімейства загального положення рівноваги при
всіляких значеннях параметра утворюють гладку криву (Г на рис. 2.19, в загальнішому
випадку розмірність різноманіття станів рівноваги дорівнює числу параметрів).
Зокрема, це означає, що зображені на рис. 2.20 ліворуч біфуркації в сімействі
загального стану не зустрічаються: при малій зміні сімейства Г перетворюється на
гладку криву одного із зображених на рис. 2.20 справа типів.

Рис. 2.19. Крива рівноваги одно параметричного сімейства систем

Рис. 2.20. Перетворення нетипових біфуркацій в типові при малому ворушінні
сімейства
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Проектування кривої Г на вісь значень параметра у разі однопараметричного
сімейства має лише особливості типу складки (при більшому числі параметрів
з'являються

і

складніші

особливості

теорії

Уітні:

наприклад,

в

загальних

двопараметричних сімействах проектування поверхні рівноваги Г па площину значень
параметрів може мати точки зборки, де зливаються три положення рівноваги).
Таким чином, при зміні параметра виділяються особливі або біфуркаційні
значення параметра (критичні значення проекції, а, b, c, d на рис. 2.19). Поза цими
значеннями положення рівноваги гладко залежать від параметрів. При підході
параметра до біфуркаційного значення положення рівноваги «помирає», злившись з
іншим (або ж «з повітря» народжується пара положень рівноваги).
З двох, що народжуються (чи вмираючих) разом положень рівноваги одне
стійке, інше нестійке.
У момент народження (чи смерті) обидва положення рівноваги рухаються з
нескінченною швидкістю: коли значення параметра відрізняється від біфуркаційного
на ε, обидва близьких положення рівноваги віддалені один від одного на відстань
порядку √е.
На рис. 2.21 зображено перебудову сімейства фазовых кривих на площині в
загальному однопараметричному сімействі. Стійке положення рівноваги («вузол»)
стикається при зміні параметра з нестійким («сідлом»), після чого обоє зникають. У
момент злиття на фазовій площині спостерігається картина незагального положення
(«сідло-вузол»).

Рис. 2.21. Сідло-вузол: типова локальна біфуркація в однопараметричному сімействі
На рис. 2.21 видно, що перебудова, по суті, одновимірна: уздовж осі абсцис
відбуваються ті ж явища, що на осі х на рис. 2.19, а уздовж осі ординат перебудови
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немає зовсім. Таким чином, перебудова через сідло — вузол виходить з одновимірної
перебудови «надбудовою» осі ординат.
Виявляється, взагалі

усі

перебудови

положень рівноваги

в загальних

однопараметричних системах виходять з одновимірних перебудов аналогічною
надбудовою.
Якщо стале положення рівноваги описує встановлений режим в якій-небудь
реальній системі, будь то телекомунікаційні мережі то при його злитті з нестійким
положенням рівноваги система повинна зробити стрибок, перескочивши на абсолютно
інший режим: при зміні параметра рівноважний стан в даній околиці зникає. Стрибки
цього роду і привели до необхідності розробки методики оцінки сталості мережі
майбутнього в умовах дії зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів.
Показники сталості (надійності і живучості) мережі майбутнього

носять

імовірнісний характер, і їх оцінка здійснюється за допомогою розрахунків на основі
показників надійності і живучості елементів реальної мережі майбутнього.
Методика розрахункової оцінки сталості (надійності і живучості) мережі
електрозв'язку заснована на використанні математичного апарату випадкових графів
[109] і знаходження зв'язності між елементами графа за допомогою методу перебору
простих кіл. Мережа зв'язку 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.
Метод розрахункової оцінки зв'язності між елементами графа за допомогою
перебору простих кіл полягає в тому, що для вибраних полюсів графа мережі,
відповідно до алгоритму встановлення зв'язку, відзначаються усі кола (чи шляхи), по
яких може бути встановлене з'єднання. Під подією зв'язності розуміється така подія,
коли між «витоком» і «стоком» в працездатному стані існує хоч би одне просте коло.
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Якщо між полюсами мережі в працездатному стані немає жодного простого кола, то в
двополюсній мережі настає подія незв'язності. Під «простим колом» розуміють
послідовність ребер і вершин графа без петель і паралелей, які замикають полюси
(вибрані вершини) між собою. Далі на графі мережі виділяють усі прості кола (µ ij) між
виділеною парою полюсів (вузлів) νi та νj мережі.
При заданих коефіцієнтах готовності (чи оперативній готовності) для усіх
елементів графа зв'язність двополюсної мережі між виділеними вузлами ν i та νj
розраховується методом об'єднання простих кіл з урахуванням ефекту поглинання.
При практичних розрахунках перелік простих кіл або шляхів м𝑘𝑖𝑗 між вузламиνi та
νj обмежують тільки тими шляхами, які містять допустиме число транзитних ділянок,
яке залежить від допустимого рівня спотворень передаваємої інформації по лінії
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).
𝑘
Зв'язністю 𝑝𝑖𝑗
k-го шляху м𝑘𝑖𝑗 з переліку усіх кіл µij називається спільна

вірогідність справного стану усіх ребер і вершин, що утворюють це коло:
pkij = ∏∀a∈μk (1-qa )= ∏∀a∈μk pa ,
ij

ij

(2.22)

де pa – коефіцієнт готовності (чи оперативної готовності) а-го елементу послідовності
ребер і вершин, що належать шляху м𝑘𝑖𝑗 ;
qa = (1 - pa ) – коефіцієнт неготовності (чи оперативної неготовності) а-го елементу
послідовності ребер і вершин, що належать шляху м𝑘𝑖𝑗 (при проведенні
реальних розрахунків цим коефіцієнтом користуватися зручніше, ніж
коефіцієнтом pa ).
Вірогідність зв'язності 𝑝𝑖𝑗 від νi до νj – це вірогідність справного стану хоча би
одного кола з усіх можливих кіл або (при обмеженні числа транзитних ділянок rmax)
хоч би одного кола з допустимим рангом:
𝑘
pij =pmax
=1- ∏∀μk ∈mij(1-𝑝𝑖𝑗
).
ij
ij

(2.23)

При реальних умовах кола часто взаємнозалежні, тобто мають загальні ребра і
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вершини. Дійсне значення отримаємо, якщо при розрахунках за формулою (1.2) після
розкриття дужок усі члени, що мають показники степеня більше одиниці, змінять на
одиницю, що відповідає виключенню події багатократного врахування коефіцієнта
готовності (або оперативної готовності) одного ребра чи одної вершини. Такі дії
позначають символом Ε та називають поглинанням. Формула для розрахунку
зв’язності має наступний вигляд:
𝑘
pij = Ε {pmax
=1- ∏∀μk ∈mij(1-𝑝𝑖𝑗
)} .
ij

(2.24)

ij

Вимоги до сталості функціонування мережі майбутнього

складаються з вимог

до показників надійності, приведених в таблиці 2.1, і вимог до живучості основних
напрямів зв'язку, приведених в таблиці 2.2.
Таблиця 2.1
Технічні норми показників надійності мережі електрозв'язку
Тип мережі електрозв'язку

Найменування

Норма, не

показника

менше

Мережа міжміського і міжнародного

0,999

телефонного зв'язку

Коефіцієнт

Мережа зонового телефонного зв'язку

готовності

0,9995

Мережа місцевого телефонного зв'язку

Кг

0,9999

Мережа передачі даних

0,99
Таблиця 2.2

Вимоги до живучості основних напрямів зв'язку залежно від збитку мереж
електрозв'язку, що наноситься дією зовнішніх дестабілізуючих факторів(ЗДФ)
Рівень

Збиток мережі зв'язку, що

Коефіцієнт оперативної

збитку

наноситься дією ЗДФ, %

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

PE МХ960/480
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Існуючі міські та зонові
Ethernet кільця

Обл. центр
Враховуючи всі
n*1G вищенаведені вимоги до сталості функціонування мережі

майбутнього узагальнена архітектура буде мати вигляд як наведено на рис.2.22.
10G

10G

10G
PE МХ960/480

Існуючі міські та зонові
Ethernet кільця

10G

10GОбл. центр

n*1G

Райцентр (вузловий)/місто

Зонове
DWDM
кільце

10G

10G

N*1/10G
10G

10G

Райцентр (вузловий)/місто

Райцентр/місто

10G
Зонове
DWDM
кільце

10G
10G

N*1/10G
Райцентр/місто

10G

10G

10G

10G

10G

10G

Населений пункт/
селище міського типу

Населений пункт/
селище міського типу

Умовні позначення:
Умовні позначення:
- PE МХ960/480

- PE МХ960/480

- Комутатор Metro Ethernet
(ME3400G / ME4924)

- Комутатор дистрибуції/агрегації
(S9312)

- Комутатор дистрибуції/агрегації
(S9312)
- Комутатор агрегації (S9306

/S9303/ S5328C-

EI-24S)

- Комутатор
агрегації
(S9306
- Комутатор
для підключення
EI-24S)

абонентів

/S9303/
бізнес- S5328C-

(ME3400 / LS-S2326TP-EI / ZXR2928-SI/

ZXR2936-FI)

- Комутатор доступу FTTx

(LS-S2326TP-EI
/ ZXR2928-SI)
- Комутатор
для підключення
бізнесабонентів
(ME3400
/ LS-S2326TP-EI
- Комутатор
для підключення
БС 3G / ZXR2928-SI/
(ME3400 / LS-S2326TP-EI / ZXR2928-SI)
ZXR2936-FI)

- Комутатор доступу FTTx
(LS-S2326TP-EI / ZXR2928-SI)

- Комутатор для підключення БС 3G

- Комутатор Metro Ethernet
(ME3400G / ME4924)

- Мультиплексор доступу
(DSLAM)
- Базова станція 3G

10G link
DWDM Link
1 G link
Reserved link

- Мультиплексор доступу
(DSLAM)

- Базова станція 3G

10G link
DWDM Link
1 G link
Reserved link

(ME3400 / LS-S2326TP-EI / ZXR2928-SI)

Рис. 2.22. Узагальнена архітектура мережі майбутнього
Сталість мережі та відновлення її після дії стихійного лиха вирішується за
допомогою багатократних методів [110]. Основним методом є максимальне посилення
(укріплення) мереж стійких до дії ЗДФ для мінімізації потенційних збитків. Сутність
цього методу полягає в резервуванні, резервному копіюванні та переключенні системи
або її частини. Другий метод полягає в забезпеченні розгортання обладнання на
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відновлюваних об'єктах для належного функціонування мереж майбутнього та
надання послуг зв'язку після дії ЗДФ. Після стихійного лиха потрібно негайно
розгорнути ці підготовлені ресурси на пошкоджених ділянках. Цей метод добре
працює, коли мережеві об’єкти, захищені основним методом, виходять з ладу або
руйнуються. Ці підходи вдало доповнюють один одного.
Для попередження наслідків від дії катастроф техногенного та природного
характеру, необхідно розробити план щодо боротьби зі стихійними лихами, а саме:
– профілактика – види діяльності, які фактично усувають або зменшують
ймовірність катастрофи;
– готовність – діяльність, яка використовуються для підтримки запобігання,
пом'якшення, реагування на стихійні лиха та ліквідація їх наслідків. На цьому етапі
розробляються плани, щоб врятувати життя і мінімізувати збиток від дії лих
(наприклад, установка систем раннього попередження).
– відповідь – діяльність після стихійного лиха. Ці заходи покликані
стабілізувати ситуацію і зменшити ймовірність вторинного ушкодження.
– відновлення – заходи, необхідні для повернення всіх систем до
нормального функціонування (наприклад, відновлення знищеного майна або ремонт
необхідної інфраструктури).
Головне завдання системи відновлення FN 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 на мережі зв'язку.
Поряд з головним завданням, система відновлення повинна забезпечити стале
функціонування телекомунікаційної мережі України з необхідною якістю в умовах
можливих руйнувань окремих ділянок мережі, ліній і об'єктів зв'язку, а також
розгортання мобільних засобів зв'язку в районах надзвичайних ситуацій обхідних і
резервних мереж зв'язку.
Завдання, що вирішуються системою відновлення, повинні поділятись на три
тимчасові складові [108]:
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1) завдання оперативного відновлення зруйнованих основних напрямів зв'язку
(ОНС) за нормативний час від 6 до 24 год., які реалізовуються мобільними засобами,
що перевозяться;
2) завдання відновлення середньострокового характеру, що реалізовуються у
сукупності мобільними і рухливими засобами відновлення зв'язку з метою часткового
задоволення потреб користувачів (від 10 до 30 % необхідного числа каналів);
3) завдання відновлення довгострокового характеру, що забезпечують повне
відновлення об'єктів зв'язку і структури мереж електрозв'язку.
Динаміка зміни рij (зв'язність) напряму зв'язку в процесі відновлення (tвідновлення час процесу відновлення) показана на рис. 2.23. До дії внутрішніх дестабілізуючих
факторів зв'язність визначається надійністю напрямку зв'язку (Кг), який визначається:
Кг =

То
(То +Тв )

,

(2.25)

де То – середній час напрацювання на відмову каналу ТКМ; Тв – середній час
відновлення працездатності каналу.
Відразу після дії ЗДФ (tдіїЗДФ - момент дії ЗДФ) зв'язність знижується до
величини живучості ММ або коефіцієнта оперативної готовності (К ог), який
визначається:
𝐾ог = 𝑃(𝑇)𝐾г ,

(2.26)

де Кг – коефіцієнт готовності; Р(Т) – ймовірність збереження працездатності
каналу ТКМ 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.
Основне завдання побудови системи відновлення полягає в тому, щоб оператор
зв'язку мав необхідне число мобільних засобів, що перевозяться, зв'язки, які можуть
бути використані для оперативної заміни пошкодженого обладнання.
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Найбільш раціональна побудова системи відновлення полягає в тому, щоб
максимально використати 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.
рij
Kг

Kог

tдіїЗДФ

tпоч. відновлення

tдіїЗДФ+ (6 / 24) год.

t відновлення

Рис. 2.23. Динаміка зміни зв'язності рij напряму зв'язку в процесі відновлення
FN
Таким чином, в оператора зв'язку, що займається експлуатацією мереж
майбутнього, до яких пред'являються вимоги зі збереження працездатності після дії
ЗДФ, має бути передбачена процедура відновлення уражених об'єктів зв'язку. Для
цього має бути розроблений план заходів по оперативному відновленню мережі
зв'язку, де мають бути враховані:
-

об'єм необхідного додаткового ресурсу обладнання (у тому числі й

обладнання з іншим середовищем поширення) з урахуванням вибраного можливого
збитку, що наноситься дією ЗДФ на мережі електрозв'язку і зменшенням вимог до
пропускної здатності напрямку зв'язку і надійності відновлюваних каналів зв'язку;
-

забезпеченість транспортними засобами для доставляння і розгортання

обладнання на відновлюваних об'єктах основних напрямків зв'язку за нормативний
час (від 6 до 24 год.);
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-

забезпечення розгортання обладнання на відновлюваних об'єктах для

відновлення послуг зв'язку іншим користувачам за час не більше 48 год.;
-

взаємодія з іншими операторами зв'язку з перерозподілу каналів зв'язку;

-

забезпечення середньострокового і довгострокового повного відновлення

мережі зв'язку.
2.5. Дослідження показників стійкості до дії зовнішніх дестабілізуючих
факторів мережі майбутнього
Останнім часом в зв’язку зі зміною клімату дедалі частіше спостерігаються
стихійні лиха, такі як землетруси, паводки, цунамі, повені, урагани, тощо. В зв’язку з
чим надання телекомунікаційних послуг зупиняється в тому чи іншому регіоні світу.
Це свідчить, що ми живемо в епоху глобальних змін, тому потрібно сформувати
вимоги до FN такі, щоб вона була стійка 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. ЗДФ – це
певний вид зовнішніх впливів, параметри якого перевищують значення, на які
розрахований елемент мережі при його проектуванні. До ЗДФ також відносяться
стихійні лиха, які наведені в рекомендації L.392 сектору стандартизації Міжнародного
союзу електрозв’язку [156].
Стійкість мережі та відновлення після дії стихійного лиха вирішується за
допомогою багатократних методів [111]. Основним методом є максимальне
посилення(укріплення) мереж стійких до дії ЗДФ для мінімізації потенційних збитків.
Суть цього методу полягає в резервуванні, резервному копіюванні та переключенні
системи або її частини. Вторинний метод полягає в забезпеченні розгортання
устаткування на відновлюваних об'єктах для належного функціонування мереж
майбутнього та надання послуг зв'язку після дії ЗДФ. Після стихійного лиха потрібно
негайно розгорнути ці підготовлені ресурси на пошкоджених ділянках. Цей метод
добре працює, коли мережеві об’єкти, захищенні основним методом, виходять з ладу
або руйнуються. Наведені підходи вдало доповнюють один одного.
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Згідно [156] в табл. 2.3

наведено типові стихійні лиха. Для попередження

наслідків від дії катастроф техногенного та природного характеру, необхідно
розробити план по боротьбі зі стихійними лихами, а саме:
• профілактика – види діяльності, які фактично усувають або зменшують
ймовірність катастрофи;
• готовність – діяльність, яка використовуються для підтримки запобігання,
пом'якшення, реагування на стихійні лиха та ліквідація їх наслідків. На цьому етапі
розробляються плани, щоб врятувати життя і мінімізувати збиток від дії лих
(наприклад, установка систем раннього попередження).
• відповідь – діяльність після стихійного лиха. Ці заходи покликані стабілізувати
ситуацію і зменшити ймовірність вторинного ушкодження.
• відновлення – заходи, необхідні для повернення всіх систем до нормального
функціонування (наприклад, відновлення знищеного майна або ремонт необхідної
інфраструктури).
Досліджено, що найпоширенішими стихійними лихами в світі на даний час є
паводки, буревії, зсуви, землетруси, що зображено на рис. 2.24.
Сукупність зовнішніх факторів природного характеру в деякій мірі, при певних
умовах, впливають на працездатність FN, що проявляється в спотворенні інформації
та/або її повної втрати.
На рис. 2.25 показані ті стихійні лиха які наносять найбільш руйнівну силу, щодо
працездатності мережі майбутнього.
На даний час на території України поява ЗДФ 1-7, які показані в таблиці 1, має
малу вірогідність виникнення. Натомість надвисока сонячна активність, іонізація
космічного простору та потужне електромагнітне випромінювання є актуальним
питанням. Досліджено, що сукупність зовнішніх факторів природного характеру в
деякій мірі, при певних умовах, впливають на працездатність FN, що проявляється в
спотворенні інформації та/або її повної втрати. Ще більшого впливу на працездатність
засобів зв’язку спричиняють такі зовнішні фактори природного та штучного
характеру,

як

іонізуюче

випромінювання (ЕМВ).

випромінювання

(ІВ)

та

потужне

електромагнітне
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Таблиця 2.3
Типові стихійні лиха
№
з/п
1

1

2

Стихійні
лиха
2

Наслідки
3

Можливі запобіжні заходи

4
– формування більш жорстких вимог до
будівельних норм та норм проектування, з
метою
збільшення
резистентності
до
землетрусу;
– максимально
обмежити
установку
обладнання
в
най
вірогідніших
зонах
землетрусу;
пошкодження
– використання більш міцних матеріалів при
всіх зовнішніх
побудові зовнішніх об’єктів телекомунікацій;
Землетрус об’єктів
– використання гумових з'єднань для
и
телекомунікацій, лінійно-кабельної інфраструктури та збільшення
розриви ліній
кількості волоконно-оптичного кабелю в
зв’язку
колодязях кабельної каналізації, з метою
недопущення розривів при зміщенні земної
кори;
– проведення імітаційного сейсмічного
моделювання,
з
метою
попередження
землетрусу;
– впровадження вібраційного контролю та
створення системи моніторингу мережі.
– побудова об’єктів телекомунікацій та
лінійно-кабельних споруд на більш високих
частинах рельєфу;
пошкодження
– побудова
мережі
з
використанням
всіх зовнішніх переважно кільцевої топології, з метою доступу
об’єктів
до об’єкту телекомунікацій з двох рознесених
телекомунікацій, між собою географічних напрямків;
Цунамі
пошкодження
– прокладка кабелів в трубопроводах по
систем
руслу річки, а не прокладання кабелю по
енергозабезпече мостах;
ння
– забезпечення електроживленням об’єктів
телекомунікацій шляхом створення двох або
декількох
незалежних
маршрутів
електроживлення.
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Продовження таблиці 2.3 Типові стихійні лиха

3

Над
сильні
повені

заводнення
кабельних
каналізацій,
потенційне
пошкодження
кабелів

– обмежити
побудову
об’єктів
телекомунікацій в зонах можливого затоплення;
– використання залізобетонних конструкцій
на ділянках, в яких існує велика вірогідність
затоплення;
– створення огорожі, що забезпечить захист
об’єктів телекомунікацій від затоплення;
встановлення водонепроникних дверей і
водяних насосів;

пошкодження
підвісних
кабелів зв’язку
та
зовнішніх
– розміщувати об’єкти телекомунікацій поза
об’єктів
зоною лісового масиву або в підземних
телекомунікацій, спорудах.
які знаходяться
в
лісовій
місцевості
– формування більш жорстких вимог до
руйнування
будівельних норм та норм проектування для
телекомунікацій захисту об’єктів телекомунікацій від сильних
них щогл або вітрів;
веж,
– встановлення допоміжних розпірокміж
пошкодження
стовпами в вітряних місцях де можлива
підвісних
швидкість вітру більше ніж 40 м/с;
кабелів зв’язку
– використання віброгасителів з метою
захисту підвісних кабелів зв’язку.
руйнування
– обмеження
установки
кабелів,
які
телекомунікаційного обладнання в зонах з
закладені
в
великою ймовірністю зсуву грунту;
грунт,
– укріплення схилів;
пошкодження
– установка
систем
моніторингу
та
лінійноконтролю за зсувом грунту.
кабельної
інфраструктури

4

Лісові
пожежі

5

Урагани/
торнадо/
тайфуни

6

Зсуви
грунту

7

Надсильн
знищення
ий холод/
телекомунікацій
надсильна
ного обладнання
спека

– максимальне
розміщення
об’єктів
телекомунікацій в підземних спорудах.
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Продовження таблиці 2.3 Типові стихійні лиха

8

Надвисока
сонячна
активність
та
повне знищення
потужне
телекомунікацій
електрома ного обладнання
гнітне
випромін
ювання

– максимальне
розміщення
об’єктів
телекомунікацій в підземних спорудах;
– формування більш жорстких вимог до
будівельних норм та норм проектування з
метою
збільшення
резистентності
до
іонізуючого та потужного електромагнітного
випромінювання.

Рис.2.24. Найпоширеніші стихійні лиха
Основними джерелами таких випромінювань є: надвисока сонячна активність,
блискавки, тощо[111]. Дія ІВ та ЕМВ може суттєво змінювати характеристики
елементів мережі майбутнього, призводити до необоротних та оборотних порушень її
працездатності. Отже, однією з актуальних задач є побудова такої телекомунікаційної
мережі майбутнього, яка буде стійкою до різних видів ЗДФ природного та штучного
характерів.
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Рис. 2.25. Найруйнівніші стихійні лиха
По характеру електромагнітне та іонізуючі випромінювання – це надвисоке
рентгенівське та гамма-випромінювання, а також світлове (теплове) випромінювання
та електромагнітний імпульс внаслідок дії надвисокої сонячної активності.
Аналізуючи зміни параметрів елементів мереж майбутнього при взаємодії потоку
нейтронів, можна зробити висновок про те, що однозначно показник стійкості
елемента обрати неможливо. Це пов’язано з умовністю вибору рівня зміни параметра,
який приймається за характеристику «граничного стану» елемента при використанні
його в певній телекомунікаційній мережі майбутнього.
В якості можливих показників, які характеризують стійкість елементу, можна
вибрати наступні [111]:
Показник початкової стійкості Riпоч – максимальне значення відповідних
характеристик ІВ и ЕМВ; потік нейтронів, доза гамма-випромінювання, електронне та
протонне випромінювання, потужність дози, при яких жоден з параметрів і-го
комплектуючого елементу ще не змінюється;
Показник технічної стійкості RіТС – значення характеристик випромінювання, які
вказані в документації і-го елементу;
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Показник допустимої стійкості Rідоп – максимальне значення характеристик
випромінювання,

при

яких

зміна

параметрів

застосованих

в

елементах

телекомунікаційної мережі не призводить до виходу параметра даної мережі за межі
встановлених технічною документацією на цю мережу.
Показник граничної стійкості Rігр – значення характеристик випромінювання,
вказані в технічній документації на елементі в якості його граничної радіаційної
стійкості.
Показник початкової стійкості Rіпоч визначають за графіком математичного
очікування зміни параметра комплектуючого елементу в функції, наприклад, від
потоку нейтронів шляхом визначення точки, починаючи з якої відбувається
реєстрована зміна розглянутого параметра елемента. Потік нейтронів, відповідний цій
точці, приймається в якості Rіпоч.
При визначенні інших показників стійкості необхідно враховувати статичний
розкид показників стійкості від зразка до зразка у партії ЕМВ. Цей фактор
враховується переходом від кількісних показників, певних по залежностям середніх
значень їх параметрів від рівня радіаційного фактору, до показників, які
характеризують рівень радіаційного фактору ,який відповідає зміні параметра, який
приймається в якості критерію відмови елемента. При цьому для обліку можливого
розкиду показників стійкості від елемента до елемента в якості показників стійкості
краще приймати нижні границі толерантних інтервалів, які гарантують з вірогідністю
γ відповідні цим потребам частки сукупності елементів розглянутого типу, рівною P,
%. Нижні толерантні границі для показників [5]:
𝑅∗ = 𝑅̿𝑖 − 𝐾𝑆𝑅𝑖 ,

(2.27)

Де 𝑅̿𝑖 – значення показників стійкості, визначені за середнім значенням зміни
параметраелемента від потоку( дози); 𝐾 – коефіцієнт, залежний від об’єму вибірки n, з
результатів випробувань якої отримані данні по стійкості ЕМВ, та обраних (заданих)
значеннях γ і P;
𝑆𝑅𝑖 =

𝑅̅𝑖 𝑆𝑞𝑖 (𝑅̅𝑖 )
𝑚𝑞𝑖 (𝑅̅𝑖 )

,

(2.28)

Середньоквадратичне відхилення потоку (дози), визначене з напівемпіричної
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формули; 𝑆(𝑅̅𝑖 ) – середньоквадратичне відхилення параметра в точці, яка відповідає
значенню 𝑅̅𝑖 ; 𝑚𝑞𝑖 (𝑅̅𝑖 ) – середнє значення параметрав точці, відповідної значенню 𝑅̅𝑖 .
При визначенні кількісних показників стійкості до впливу нейтронного потоку
необхідно враховувати, до якого впливу (імпульсного чи неперервного) задані вимоги
по стійкості на апаратуру, а також на яких реакторах (імпульсних чи неперервних)
отримані наявні данні про стійкість комплектуючих елементів. Такий облік може бути
проведений при використанні коефіцієнта відносної ефективності за допомогою
співвідношення
Ц𝑖 имц = 𝓀еф 𝑛 (Ц𝑖 ),

(2.29)

де Ц𝑖 имц – імпульсний потік нейтронів, який характеризує стійкість елементу;
(Ц𝑖 ) – потік нейтронів (характеризує стійкість елемента), отриманий у будь-якому
джерелі випромінювання; 𝓀еф 𝑛 – коефіцієнт ефективності джерела нейтронного
випромінювання.
Отже, стійкість мереж майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів
забезпечується:
– вибором типу споруд об’єктів зв’язку від безпосереднього впливу потужних
гармонічних електромагнітних полів, електромагнітних імпульсних полів блискавки
та іонізуючого випромінювання;
– захистом обладнання систем передачі мережі зв’язку від безпосереднього
впливу електромагнітних полів;
– вибором типів кабелю та параметрів їх прокладки між стійкових з’єднань
обладнання зв’язку на об’єктах кабельних систем передачі FN;
– збільшенням стійкості обладнання на об’єктах кабельних систем передачі FN
до взаємодії електромагнітних полів;
– захистом обладнання зв’язку на об’єктах кабельної інфраструктури FN від
комплексної взаємодії електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.
Таким чином можна перейти до розробки рекомендацій щодо підвищення
стійкості мереж майбутнього до дії ЗДФ, які зображено на рис. 2.26.
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Стійкість мереж майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів
забезпечується [112]:
1.

вибором типу споруд об’єктів зв’язку від безпосереднього впливу

потужних гармонічних електромагнітних полів, електромагнітних імпульсних полів
блискавки та іонізуючого випромінювання;
2.

захистом обладнання систем передачі мережі зв’язку від безпосереднього

впливу електромагнітних полів;
3.

вибором типів кабелю та параметрів їх прокладки міжстійкових з’єднань

обладнання зв’язку на об’єктах кабельних систем передачі FN;
4.

збільшенням стійкості обладнання на об’єктах кабельних систем передачі

FN до взаємодії електромагнітних полів;
5.

захистом обладнання зв’язку на об’єктах кабельної інфраструктури FN від

комплексної взаємодії електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.
6.

вибором типу споруд об’єктів зв’язку від безпосереднього впливу

потужних гармонічних електромагнітних полів, електромагнітних імпульсних полів
блискавки та іонізуючого випромінювання;
7.

захистом обладнання систем передачі мережі зв’язку від безпосереднього

впливу електромагнітних полів;
8.

вибором типів кабелю та параметрів їх прокладки міжстійкових з’єднань

обладнання зв’язку на об’єктах кабельних систем передачі FN;
9.

збільшенням стійкості обладнання на об’єктах кабельних систем передачі

FN до взаємодії електромагнітних полів;
10.

захистом обладнання зв’язку на об’єктах кабельної інфраструктури FN від

комплексної взаємодії електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.
Стійкість мереж майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів
забезпечується [112]:
Розглянемо кожен пункт забезпечення стійкості мереж майбутнього окремо.
1. Стійкість мереж майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів
забезпечується вибором технічних споруд проводових засобів зв'язку, які бувають:
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- споруди, в яких розміщуються вузли зв'язку,кінцеві та обслуговуючі
підсилювальні (регенераційні) пункти;
- цистерни та контейнери, у яких розміщуються не обслуговуючі підсилювальні і
регенераційні пункти.

Рис. 2.26. Методи підвищення стійкості FN до дії ЗДФ
Споруди, в яких розміщуються вузли зв'язку та обслуговуючі підсилювальні
(регенераційні) пункти являють собою будівлі чотирьох типів:
1) бетонні будівлі з покриттям із залізобетону;
2) будівлі з покриттям, стінами та фундаментом із залізобетону;
3) будівлі з покриттям, стінами та фундаментом із залізобетону, в якості
екрануючого шару застосовується фольгоізол;
4) цегляні будівлі.
Захист обладнання зв’язку при взаємодії іонізуючого випромінювання (ІВ)
передбачається в тому випадку, якщо рівні зовнішніх впливів ІВ, при яких планується
функціонування об'єкта зв'язку, перевищують рівень стійкості обладнання. Захист
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обладнання зв'язку від впливу іонізуючих випромінювань може бути забезпечений
тільки послабленням ІВ шарами захисних матеріалів з бетону, цегли або грунту. Для
захисту обладнання мережі майбутнього, розташованого на вузлах зв'язку і не
обслуговуваних

підсилювальних

(регенераційних)

пунктах,

від

впливу

електромагнітних полів застосовуються будівлі зведені цілком з армованого бетону з
гальванічними зв'язками між арматурою стін, підлоги та покриттям. Ці будівлі
послаблюють діючі поля електромагнітних імпульсів блискавки на 55 ÷ 58 дБ.
Застосування таких споруд полегшує рішення загальної задачі по забезпеченню
стійкості обладнання до впливу електромагнітних полів, а також до комплексного
впливу різних видів ЗДФ, в тому числі і іонізуючих випромінювань. Забезпечення
стійкості обладнання зв’язку до впливу ІВ досягається забезпеченням впливу на
обладнання, розміщене в спорудах зв'язку, дози гамма-випромінювання, на
якеобладнання повинне бути розраховане при проектуванні.
Якщо рівні гамма випромінювання поза об'єктом зв'язку перевищують рівні ІВ
допустимі

для

обладнання,

тоді

необхідно

послаблювати

рівень

гамма

випромінювання.
Застосування будівлі, яка обладнана суцільним металевим екраном з фольги в
якості споруди зв'язку, може призвести до появи небезпечних полів вторинних
електромагнітних імпульсів всередині споруди зв'язку, що впливають на станційні
кабелі зв'язку. Захисні властивості споруд зв'язку при впливі електромагнітних полів
гармонійного характеру також залежать від частоти.
2. Стійкість мереж майбутнього до дії ЗДФ забезпечується захистом обладнання
систем передачі від безпосереднього впливу електромагнітних полів, які проникають
всередину стійки або блоку обладнання. Стійкість обладнання засобів зв'язку до
безпосереднього впливу електромагнітних полів, залежить від властивостей електрорадіоелементів, що входять до складу обладнання, а також від властивостей металевих
корпусів стійок та блоків, в яких розміщується зазначене обладнання.
Для забезпечення захисту обладнання систем передачі від безпосереднього
впливу електромагнітних полів необхідно, щоб наведена в контурі електрорухома
сила була менше імпульсної електроміцності елементів схеми. Якщо обладнання
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встановлене в будівлях і розміщується в типових стійках та блоках то його захист від
безпосереднього впливу електромагнітних полів блискавки забезпечується за умови,
що конструктивні елементи цих стійок і блоків прилягають один до одного з зазорами
не більше 0,5 - 1,0 мм.
Допускається розміщувати обладнання в стійках, що не мають суцільного екрану,
за умови укладення всіх окремих його блоків в металеві корпуси і кожухи. У цьому
випадку кабелі розташовані на стійках є продовженням станційних з'єднувальних
ліній та враховуються при виборі допустимої довжини з'єднувальних кабелів у
станційному монтажі апаратурного комплексу.
3. Стійкість мереж майбутнього до дії ЗДФ забезпечуєтьсявибором типів кабелю
та параметрів їх прокладки міжстійкових з’єднань обладнання зв’язку на об’єктах
кабельних систем передачі FN. Для прокладки внутрішньостанційних з'єднувальних
ліній у вузлах зв'язку і обслуговуваних підсилювальних пунктах, до обладнання в
яких пред'являються вимоги по стійкості до впливу імпульсних і гармонійних
електромагнітних полів, необхідно застосовувати кабелі, що мають екрануючу
оболонку.
Напруга, що наводиться електромагнітними полями на станційних з'єднувальних
лініях, залежать від типу кабелю, застосований в якості з’єднувальної лінії, його
довжини, умов прокладки над стійками з обладнанням і екрануючих властивостей
будівель, у яких обладнання розташовується. При типовому способі кабельної
розводки прокладка станційних з'єднувальних ліній, на об'єктах зв'язку, здійснюється
по кабельростам на висоті 0,3 - 0,5м над поверхнею стійок.
Вибір типу і довжини кабелю для станційної з’єднувально лінії проводиться
виходячи з даних до імпульсної електроміцності входів обладнання. При цьому,
повинен бути обраний тип споруди зв'язку з необхідними властивостями екранування.
Входи

електроживлення

стійок

обладнання

з'єднуються

з

пристроями

електроживлення через токорозподільчу мережу (ТРМ). При типовому виконанні
ТРМ являє собою токорозподільчу лінію з магістральними та місцевими ділянками.
Магістральна ділянка має вертикальну і горизонтальну частини, виконані шинами з
перетином 10 на 100 мм. Місцева ділянка також має горизонтальну частину, виконану
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шинами перетином 5на 60 мм то вертикальну частину довжиною близько 0,5м.
Напруга, що впливає на входи живлення стійок апаратурного комплексу,
формується наведеннями полів електромагнітних імпульсів (ЕМІ) по всій довжині
ТРМ. Через малий омічний опір і сильну неузгодженість

з навантаженнями на

високих частотах, наведена напруга має характер затухаючих коливань з малим
декрементом

затухання.

Вертикальна

частина

магістральної

ділянки

ТРМ

застосовується для проведення струмів електроживлення між поверхами будівлі.
Напруга, що наводиться полями ЕМІ на цю частину ТРМ, визначається вертикальною
складовою напруженості електричного поля електромагнітного імпульсу під час дії.
При відсутності у ТРМ вертикальної складової частини магістральної ділянки
наведена напруга по всій ТРМ значно зменшується (у два-три рази, в залежності від
довжини вертикальної частини).
Для зменшення наведень на ТРМ довжину вертикальних ділянок магістральної
частини ТРМ слід обирати мінімальної довжини та розміщувати ці ділянки в
екрановані шахти, застосовуючи для цих цілей сталеві труби діаметром понад 0,5м.
Коефіцієнт ослаблення поля ЕМІ в екранованій шахті досягає величини більше 30 дБ і
наведена на ТРМ напруга при цьому практично визначаються горизонтальними її
частинами.
4. Стійкість мереж майбутнього до дії ЗДФ забезпечується збільшенням стійкості
обладнання на об’єктах кабельних систем передачі FN до взаємодії електромагнітних
полів.
Стійкість

обладнання

об'єктів

FN

до

впливу

дестабілізуючих

факторів

визначається збереженням її працездатності під час і після впливу.
Працездатність обладнання визначається здатністю забезпечувати передачу
сигналів з заданими спотвореннями.
Обладнання не обслуговуваних підсилювальних пунктів розташовується на
об'єктах зв'язку, що представляють собою цистерни та контейнери. Амплітуда
магнітної складової поля всередині цистерни і контейнера зменшується більш ніж на
35дБ при впливі різних видів полів ЕМІ, що при вибраних критеріях працездатності
обладнання, забезпечує її стійкість до впливу зовнішніх електромагнітних полів. Для
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апаратурного

комплексу

не

обслуговуваних

підсилювальних

пунктів,

які

розташовуються в цистерні або контейнері, що знаходяться в грунті, вплив
електромагнітних полів проявляється тільки через наведення на магістральні кабелі.
Оцінка стійкості обладнання вузла зв'язку або обслуговуємого підсилювального
пункту проводиться з урахуванням того, що електромагнітні поля впливають на
обладнання проводового зв'язку декількома шляхами. Оцінка стійкості обладнання на
об'єкті зв'язку до впливу електромагнітних полів оцінюється окремо за кожним з
таких шляхів впливу:
–

наведень на магістральні кабелі;

–

безпосереднього впливу полів ЕМІ на обладнання;

–

наведень на станційні з’єднувальні кабелі.

Стійкість комплексу обладнання до впливу напруги, яка виникає внаслідок дії
полів

ЕМІ

на

станційних

з'єднувальних

лініях,

залежить

від

імпульсної

электроміцності станційних входів апаратури і напруги наведень на станційних
кабелях. Забезпечення захисту обладнання від впливу полів ЕМІ по даному шляху
полягає в тому, щоб наведення на станційних з'єднувальних лініях не перевищували
імпульсну электроміцність відповідних входів обладнання.
Оцінка стійкості обладнання до впливів наведень полів ЕМІ на станційні кабелі
проводиться в наступній послідовності:
– визначається тип будівлі, в якій розташоване обладнання;
– складається перелік обладнання;
– для апаратурного комплексу який проектується, проводиться попереднє
проектування розстановки стійок з обладнанням в ЛАЦ та вибір марок з'єднувальних
кабелів;
– для існуючих апаратурних комплексів складається перелік з’єднувальних ліній
та їх довжин;
– далі проводиться зіставлення даних, що містять відомості про наведену на
станційні кабелі напругу, з даними імпульсної электроміцності станційних входів
обладнання систем передачі.
Для з'єднувальних ліній, на яких наведена на кабелях напруга перевищує
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імпульсну электроміцність входів обладнання, необхідно провести наступні заходи:
– зменшити довжину з’єднувального кабелю шляхом перестановки стійок, які
даний кабель з'єднує;
– вибрати інший тип з’єднувального кабелю;
– застосувати додаткове екранування даного кабелю за допомогою металевих
рукавів, труб, обплетень, використовуючи дані по внесеному цими екранами
ослабленням наведень на з'єднувальні лінії;
– застосувати для зменшення наведень екранування будівлі фольгоізолом.
Для оцінки стійкості апаратури до впливу імпульсних напруг на входи
електроживлення необхідно зіставити амплітуди наведені на ТРМ напруги з
імпульсною электроміцністю цих входів.
У разі застосування ТРМ, наведені амплітуди напруг які перевищують імпульсну
электроміцність, що живлять вхід стійок апаратурних комплексів, необхідно провести
наступні заходи:
–

застосувати

екранування

ТРМ

за

допомогою

металевих

рукавів,

використовуючи дані по внесеному ослабленні наведень;
–

застосувати для зменшення наведень екранування будівлі фольгоізолом;

–

застосувати додаткові пристрої захисту, що встановлюються на входах

обладнання електроживлення.
При розробці заходів по збільшенню стійкості комплексу апаратури до впливу
електромагнітних полів у разі, коли забезпечення стійкості обладнання може
досягатися за допомогою різних заходів, слід вибирати ті з них, які вимагають
менших матеріальних і тимчасових витрат.
Вплив на лінії та обладнання зв'язку електромагнітних полів частотою 50Гц
проявляються наведеними в лініях зв'язку напругами і струмами, величини яких
можуть становити небезпеку як для лінійних споруд, так і для підключеного
обладнання кабелів зв'язку. Короткочасні небезпечні напруги і струми можуть
виникати в ланцюгах зв'язку, які мають зближення з лініями високої напруги при
коротких замиканнях фази на землю в трифазних високовольтних лініях з заземленою
нейтраллю, при коротких замиканнях контактної мережі електрозалізниць.

126

Час дії небезпечних напруг, індукованих в лініях зв'язку при їх зближенні з
високовольтною лінією (ВЛ), знаходиться в межах від 0,15 до 1,5 с. Тривалі
небезпечні напруги і струми можуть виникати при зближенні ліній зв'язку з повністю
несиметричними ВЛ, а також з трифазними ВЛ з ізольованою нейтраллю при
короткому замиканні на землю однієї з фаз.
Забезпечення стійкості обладнання від дії струмів затікання з металопокриттів
лінійних кабелів досягається застосуванням заземлень металопокриттів при введенні
кабелю в техбудинок. При цьому конструкція заземлення повинна забезпечувати опір
струму затікання не більше 5 - 7 Ом в діапазоні частот від 0 до 10 МГц.
5.Стійкість мереж майбутнього до дії ЗДФ забезпечується захистом обладнання
зв’язку на об’єктах кабельної інфраструктури FN від комплексної взаємодії
електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.
При комплексному впливі різних видів електромагнітних полів проводиться
зіставлення захисних заходів для кожного впливу і вибираються ті заходи, які
забезпечують стійкість апаратури від найбільш небезпечного електромагнітного
впливу.
При одночасному впливі полів з частотою 50 Гц і імпульсних полів ЕМІ
спеціальних заходів захисту обладнання проводити немає необхідності якщо заходи
забезпечення захисту окремо прийняті як від впливу полів 50Гц, так і від впливу
імпульсних електромагнітних полів.
У разі впливу імпульсних гамма-випромінювань на обладнання зв'язку, необхідно
враховувати вплив вторинного електромагнітного імпульсу, що виникає у замкнених
об'ємах.
Для забезпечення стійкості обладнання до впливу вторинного електромагнітного
імпульсу необхідно виконувати монтаж міжблокових з'єднань в стійках обладнання
екранованими кабелями. В іншому випадку рівнів електромагнітних полів цілком
достатньо, щоб наводка на станційних входах обладнання стала небезпечною для
чутливих елементів схем.
У випадку застосування в якості екрануючих елементів будівлі об'єкта зв'язку
фольгоізола, станційні входи обладнання піддаються впливу наведень вторинного
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електромагнітного імпульсу на станційні кабелі. Рівні наведених напруг на станційні
з'єднувальні лінії порівняні з рівнями наведень від ЕМІ блискавки.
При комплексному впливі іонізуючих випромінювань і електромагнітних полів
захисні заходи зводяться до забезпечення стійкості обладнання від впливу кожного
окремо. При цьому слід враховувати, що деякі заходи щодо забезпечення стійкості
обладнання до дії електромагнітних полів можуть вплинути на стійкість обладнання
до впливу ІВ.
Для визначення показників стійкості, можуть використовуватися широко відомі
методи, як аналітичний метод вірогідного розрахунку так і метод статистичних
випробувань.
Метою цих методів являється визначення числових характеристик закону
розподілення вихідного параметра підсистеми Ν𝑗 , якщо відомі статистичні данні про
залежність параметрів елемента мережі, тобто 𝑞𝑖 (R), і відповідні показники стійкості
[112].
Розглянемо постановку задачі та можливі шляхи її рішення. Для простоти
міркування припустимо, що підсистема характеризується вихідними параметрами Ν𝑗 і
відома їх аналітична залежність від значень електричних параметрів електро –
радіоелементів 𝑞𝑖 1 , де 𝑖 = 1, 2, …; 𝑰 – число параметрів 𝑖-го типу елемента; 𝑙 – 1, 2, …,
L– число типів елементів мережі в підсистемі
Н1 = 𝐹1 (𝑞𝑖𝑙 );

Н2 = 𝐹2 (𝑞𝑖𝑙 ) , … , Н𝓀 = 𝐹𝓀 (𝑞𝑖𝑙 ).

(2.30)

Кожен 𝑖 – й електричний параметр елемента мережі FN 𝑙–го типу при фіксованому
значенні рівня ІВ являється випадковою величиною. Нехай для всіх параметрів відомі
функції ймовірності 𝑃𝑖𝑙 (𝑞𝑖𝑙 ), а спільна щільність вірогідності для всіх 𝑰·L параметрів
(вхідні змінні) 𝑃(𝑞) = 𝑃(𝑞11 , 𝑞21 , … , 𝑞𝐼1 ; 𝑞12 , 𝑞22 , … , 𝑞𝐼2 ; 𝑞1𝐿 , 𝑞2𝐿 , … , 𝑞𝐼𝐿 . ). Якщо
припустити, що всі вихідні змінні незалежні, то вона дорівнює добутку одновимірних
щільностей, тобто
𝑃(𝑞) = 𝑃1 (𝑞11 ) 𝑃2 (𝑞12 ) … 𝑃𝑇 (𝑞𝐼𝐿 ), 𝑇 = 𝐼𝐿 .
Значення Н1 , Н2 , … , Н𝓀

(2.31)

знаходиться в певних межах, встановлених вихідними

обмеженнями, до того ж ГН – область допустимих значень цих змінних. Тоді для
розрахунку

вірогідності

збереження

працездатності

конкретної

схеми

слід
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проігнорувати спільну щільність вірогідності вхідних змінних по області, заданої
вихідними обмеженнями та межами допусків на вхідні змінні, тобто
𝑃(Н ∈ Ндоп , 𝑅) = ∫Г

Н,𝑞

𝑃(𝑞, 𝑅)𝑑𝑝 = ∫Г

Н,𝑞

𝑃(𝑞)𝑑𝑝.

(2.32)

при фіксованому значенні 𝑅.
Для обчислень прийнято використовувати методи нормальної апроксимації,
згортки, прямого відображення і статистичного моделювання (Монте - Карло ). Суть
методу нормальної апроксимації, зводиться до використання розкладання в ряд
Тейлора функції багатьох змінних:
Н𝑗 = 𝐹𝑗 (𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝐼𝐿 ) =
=∑∞
𝐾=0

1
𝐾!

[(𝑞1 −𝑚𝑞1 )

𝜕
𝜕𝑞1

+ (𝑞2 − 𝑚𝑞2 )

𝜕
𝜕𝑞2

+ ⋯ + (𝑞𝑇𝐿 − 𝑚𝑞𝑇𝐿 )

𝜕
𝜕𝑞𝑇𝐿

𝐾

] ·

𝐹𝑗 (𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝑇𝐿 ) ,

(2.33)

Де всі похідні обчислюються в точці (𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝑇𝐿 ) = (𝑚𝑞1 , 𝑚𝑞2 , … , 𝑚𝑞𝑇𝐿 ).
Якщо вхідні змінні кореговані та мають нормальний розподіл, то і щільність
вірогідності

для

Н𝑗

буде

нормальною

із

середнім

значенням

𝑚Н =

𝐹𝑗 (𝑚𝑞1 , 𝑚𝑞2 , … , 𝑚𝑞𝑇𝐿 ) і дисперсією
𝑆Н2𝑆 = ∑𝑛𝑖=0 𝐵𝑖2 у2𝑞𝑖 . Тоді вірогідність збереження Н𝑗 у встановлених межах Н𝑗 доп
при взаємодії 𝑅 може бути легко знайдена за допомогою таблиць нормального
розподілу.
Якщо 𝑛 вхідних змінних кореговані, тоді для випадку лінійної функції можна
знайти спільну щільність вірогідності з подальшими обчисленнями вірогідності
збереження всіх Н𝑗 у встановлених межах:
𝘗𝑗 (Н1 , Н2 , … , Н𝑆 ) = 𝘗(𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝑇𝐿 )/|𝐼| ,

(2.34)

де
𝜕Н1
𝜕𝑞1

|𝐼| =

𝜕Н𝑗

[

𝜕𝑞1

𝜕Н1
𝜕𝑞𝑇𝐿
⋮
𝜕Н𝑗
⋯ 𝜕𝑞𝑇𝐿

⋯

- якобіани.

(2.35)

]

Однак для цього необхідно знати коваріації між 𝑞1 і 𝑞2 , 𝑞1 і 𝑞3 , … , 𝑞𝑖 і 𝑞𝑗 , 𝑖 та 𝑗 у
всьому діапазоні рівнянь ІВ, що практично не можливо.

129

Отже, можливо впевнено стверджувати про те, що кожен елемент мережі
майбутнього (споруди, обладнання та лінії зв’язку) має свою стійкість до дії ЗДФ.
Таким чином, сумарна стійкість мережі майбутнього визначається як сума
показників стійкості споруд зв’язку, обладнання зв’язку та ліній зв’язку, а саме:
𝑊 = 𝑘1 ∑𝑛0 𝑃сп + 𝑘2 ∑𝑛0 𝑃обл + 𝑘3 ∑𝑛0 𝑃лз ,
де, 𝑘1…3 –

(2.36)

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. Зазначений коефіцієнт (𝑘) може приймати значення
від 0 до 1.
Висновки
Другий розділ присвячений дослідженню сутності

поняття сталості мережі

майбутнього, умов її досягнення та методів забезпечення сталості.
1.

Акцентовано увагу на те, що умовою сталості системи мережі майбутнього є

від’ємність дійсних частин всіх коренів її характеристичного рівняння.
2.

Визначено алгебраїчні критерії сталості мережі майбутнього, а саме, критерії

Гурвіца і Рауса,

які дозволяють досліджувати сталість системи, що описується

рівняннями не вище 4-5-го порядку.
3.

Визначено частотні критерії сталості мережі майбутнього, а саме, амплітудно-

фазовий критерій та логарифмічний частотний критерій, які дозволяють досліджувати
сталість системи за її частотними характеристиками.
4.

Визначено поняття про умовну сталість багатоконтурних систем

та

сформульовано правило про кількість переходів амплітудно-фазових частотних
характеристик, яке полягає в тому, що система, яка є сталою в розімкненому стані,
буде сталою в замкненому стані, якщо різниця між кількістю додатних і від’ємних
переходів фазочастотної характеристики через пряму 180º дорівнює нулю в діапазоні
частот, в якому логарифмічна амплітудно-частотна характеристика є додатною.
5.

Наведено методику оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії зовнішніх

не прогнозованих дестабілізуючих факторів.
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6.

Сформовано основний та вторинний методи забезпечення сталості мережі та її

відновлення після дії стихійного лиха. Розроблено оцінку показників стійкості до
потужного електромагнітного та іонізуючого випромінювання надвисокої сонячної
активності, що дає змогу сформувати обґрунтовані рекомендації щодо підвищення
стійкості мереж до дії ЗДФ.
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РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО

3.1. Основні види та властивості систем мережі майбутнього, як складних
систем
3.1.1. Статичні системи
Рівень економічного розвитку будь-якої країни на даний час визначається
ступенем впровадження новітніх технологій. Особливе значення мають новітні
технології, які окреслюють напрями науково-технічного прогресу. Характерною
ознакою глобального ринку, що формується при цьому – це проникність процесів
створення,

обробки

переживають

етап

та

передачі

динамічного

інформації.
зросту,

Системи

зумовлений

мережі
не

майбутнього

тільки

вимогами

інформаційного обміну, але й можливостями новітніх технологій по забезпеченню
тривалої якісної роботи засобів. Відповідно набуває особливої ваги визначення та
вирішення різноманітних наукових проблем і задач підвищення показників якості
систем і пристроїв управління – від загальномережних та загальнооператорських
задач оптимізації управління, пов’язаних з побудовою надійних, ефективних, гнучких
структур до підвищення надійності, точності, швидкодії окремих компонент - систем
управління та контролю їх ефективності.
Розглянуто стан, перспективи використання сучасних систем зв'язку. Проведено
системний аналіз видів систем: статичних (безінерційних) і динамічних (інерційних).
Кожній з них як об'єкту дослідження властиві певні особливості, які характеризують
різні сторони їхнього функціонування. При вивченні інтегральних якостей систем
важливу роль відіграє цілісність, що відображає залежність між елементами. Коли
вивчається здатність системи реагувати на вхідні впливи, то визначається така
властивість як причинність. Розподіл впливів на керуючі (корисні) і збуджуючі діяння
(негативні) дає можливість визначити керованість, стійкість і здатність адаптуватися.
До основних структурних характеристик належать зв’язність і складність систем.
Проведенно дослідженя основних властивостей систем зв'язку і визначення їх
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характеристик дають змогу ефективно підвищити показники якості систем управління
мережі майбутнього.
Система S називається статичною (безінерційною) тоді й тільки тоді, коли
значення її вихідної величини y (t ) в будь-який момент часу залежать виключно від
поточного значення вхідного впливу x(t ) і стану z 0 (t ) , з якого почалася еволюція
системи. При цьому, якщо знімаються вхідні впливи x(t ) , коли z 0 (t )  0 , така система
негайно переходить у стан рівноваги. З використанням логічних операцій статична
система визначається виразом

( x, y )  S  z0 , ty (t )  K t ( z 0 , x(t ) ,

(3.1)

що інтерпретується в такий спосіб: система, у якої визначені значення входів і виходів
(х і у) буде тоді й тільки тоді статичною системою S , коли існує початковий стан z 0
який належить до множини можливих початкових станів z 0 і для всіх моментів часу t
вихідна реакція y (t ) визначається початковим станом z 0 і вхідними впливами x(t ) ,
які забезпечують відображення K t в цю вихідну реакцію y (t ) .
Інакше кажучи, статична система S є безінерційною. У ній відсутні перехідні
режими при впливі на систему збуджуючих діянь на вході. Не слід плутати зі
статичним врівноваженим станом інерційної або динамічної системи, що перебуває в
стані спокою після перехідних процесів. Статичні системи є певною абстракцією
реальних систем, яким властиві інерційність і динамічні перехідні режими. Часто
статичні системи є одночасно й системами без пам'яті, тобто системами, у яких
початковий стан z0 однаковий й відповідно K t z0 , x(t )   K t x(t )  .
3.1.2. Динамічні системи
Динамічною називається інерційна (не статична) система, у якої визначені
функції переходу станів

f (t )

і вихідної реакції

g (t ) .

Це можуть бути в загальному

випадку функціонали.
Стаціонарними динамічними називають клас динамічних систем, стан і структура

133

яких не залежить від того, у який момент часу буде розглядатися вплив.

t ' F t ( x(t , t ' )  F t ( x(t '  t )) ,

(3.2)

t
тобто для кожного моменту часу t ' можна визначити оператор зрушення часу F

такий, що реакція системи на вхідний вплив у момент часу

t'

залежить тільки від

розходження між часом його початку й поточним часом, а не від поточного часу, при
цьому

t  t'  t' t  0.

Для стаціонарної системи S  XxY , де x  X , y  Y - впливи й реакції є
стаціонарними, якщо

(t )( X t  F t ( X ))

(t )(Yt  F t (Y ))

(3.3)

Важливою властивістю стаціонарних (інваріантних у часі) систем є те, що
функцію перехідного стану для будь-якого моменту часу можна одержати як
результат застосування оператора здвигу до початкової реакції системи.
Адекватним описом математичної моделі динамічної системи є диференціальне
рівняння

dx(t )
 F ( x(t ), t , u (t )), x(0)  x0 ,
dt
де x(t )  X - множина станів системи;

u (t )  U

(3.4)

- множина збуджуючих впливів.

Перша похідна dx(t ) / dt , яка характеризує швидкість зміни станів системи, може
дорівнювати нулю, що відповідає стану спокою системи, вона може дорівнювати
негативній або позитивній величині, тому що це рівняння може мати праву частину,
яка змінюється

dx(t )
 Fx(t ), x(0)  x0
dt

(3.5)

При F>0 система поводиться збуджено, нестабільно, при F<0 вона повертається в стан
спокою, її поведінка стабільна

x(t )  x0 e  Ft
Очевидно, при F   динамічна система стає статичною, при відліку від

(3.6)



до
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0 інерційність зростає, при F  0 система стає нерухливою, у стані спокою.
Тому, теорія диференційних рівнянь може бути застосована в теорії динамічних
систем і цей математичний апарат є досить продуктивним, добре відпрацьованим.
Проаналізованно лише деякі положення цієї теорії. Так диференціальне рівняння
першого порядку типу (3.5) з вільним членом у вигляді збудженого зваженого білого
Гауссівського шуму  (t ) носить назву стохастичного рівняння стану і записується

dx(t )
 F ( x(t ))  G( x(t ), t ) (t ), x(0)  x0
dt

(3.7)

3.1.3. Властивості складних систем
3.1.3.1. Керованість
Керованість є головною серед перерахованих властивостей систем. Вона
визначається як умова можливості переведення системи з одного стану в інший за
заданий час або при виконанні інших заданих обмежень (за один крок, або за кілька
кроків, з мінімальною витратою енергії на керування, переведення в новий стан, за
заданою траєкторією та ін.). Керуючим впливом u (t ) звичайно виступає сигнал, що
впливає на керований пристрій або регулятор, чим і досягається бажаний кінцевий
стан системи. Якщо керуючий вплив u (t ) формується у відповідному пристрої, то
говорять про автоматичне керування. Разом з тим, керуючі впливи можуть бути
сформовані й самою системою. Якщо ж дане керування здійснюється з використанням
засобів автоматизації, ЕОМ, то це - автоматизоване керування. Очевидно, реалізація
кінцевої задачі керування можлива за певних умов або властивостей системи. Цими
необхідними умовами або властивостями саме і є спостереження і здатність
ідентифікуватися.
Існує більше 30 варіантів визначення керованості в теорії автоматичного
керування. Наприклад, визначення керованості по Калману: необхідною й достатньою
умовою керованості для лінійної системи, що описується диференціальним рівнянням
dx(t )
 Ax(t )  Bu (t )
dt

де А і В матриці розміром відповідної n n і n r є залежність

(3.8)
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rank  B AB A 2 B ... A n1 B = п




(3.9)

Це значить, що в системі не повинно бути координат, щодо яких не було б виділено
відповідних керуючих впливів. Іншими словами вся кількість координат xi (t ) ,
i  1,2,..., n, всі n рівнянь повинні бути керовані, інакше може залишитися один або

кілька некерованих параметрів (елементів) системи, внаслідок чого не буде
можливості перевести цю систему в необхідний кінцевий стан.
Спостереження або вимірність є необхідною складовою частиною керування.
Для спостерігача, що вимірює відповідні сигнали або стан системи, інформація, що
його цікавить, може надходити у вигляді безперервної y (t ) або дискретної в
y (k ), k  1,2,3,..., n, функцій. Зокрема ця інформація може мати разове значення y 0 . Із

самою величиною, що виміряється, або функцією x(t ) спостережувана інформація
може бути зв'язана лінійно

y(t )  H (t ) x(t )   (t ) ,

(3.10)

y(t )  h( x(t ), t )   (t )) ,

(3.11)

або нелінійно

де H (t ), h( x(t ), t ) - функції спостереження, що враховують масштаб (посилення або
ослаблення), а також інші особливості засобу виміру;

 (t )

- похибка (шум) спостереження, що часто апроксимують білим

Гауссівським шумом з нульовим середнім.
Рівняння спостереження (3.13), (3.14) для дискретного лінійного випадку має
вид

y(k )  H (k ) x(k )   (t ), k  1,2,3,...,n,

(3.12)

для нелінійного

y(k )  h( x(k ), k )   (k ) .

(3.13)

Рівняння (3.15 та 3.16) можуть мати й більш простий вид, наприклад, коли H (t )  1 ,
то

y (t )  x(t )   (t ) .

Якщо похибки (шум) виміру відсутні, то y (t )  H (t ) x(t ) . Їх вид

може бути й складнішим, наприклад тоді, коли ставиться задача керування
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результатами спостереження. Така задача характерна для рішення власних проблем
ЕМС (електромагнітна сумісність), коли є можливість управляти іншими, крім як
своїми власними, параметрами. У цьому випадку, якщо

X (t )

параметри сигналів на

вході радіоприймача,(наприклад, просторово-поляризаційні параметри), то рівняння
спостереження може мати вид

y(t )  H (t ) x(t )  B(t )u(t )   (t ) ,

(3.14)

де B(t )u (t ) - керуюче доповнення, що переводить систему x(t ) в інший стан, заданий
відповідним критерієм.
Функції y (t ) або y (k ) можуть набувати як скалярний, так і векторний вид, при
цьому умови спостереження, як і умови керованості, пов'язані з відповідністю розміру
координат системи й спостерігача.
Умови спостереження і самі рівняння спостереження знаходять втілення не
тільки в керованих системах, але й у контрольованих, до яких також належать частина
систем передачі, лінії зв'язку, зразки апаратури і їхні елементи. При цьому результати
спостереження (виміри) використовуються в ергатичних системах. У цьому випадку
результати виміру варто оцінити, дати їм статистичну оцінку.
У ролі статистичних оцінок може бути використано вибіркове середнє значення
або вибіркова дисперсія:


x

1
 xi ,1,2,..., n,
n

2 


1 n
(
x

 i x) ,
n  1 i 1

(3.15)
(3.16)

де - п об'єм вибірки; x i - виміри.
Оцінка може бути отримана з використанням рекурсивних процедур Робінса-Монро
або, якщо спостерігається процес, то процес Калмана-Бьюсі.
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3.2 Властивості резервованих не відновлювальних систем мережі
майбутнього
3.2.1 Види резервувавання об'єктів мережі майбутнього
Резервуванням називають метод підвищення надійності об'єкта введенням
надмірності.
До резервування іноді відносять завдання із знаходження раціональних способів
організації технічного обслуговування з урахуванням запасу (резерву) елементів.
Загальна схема такого завдання наведена на рис. 3.1. Елементи умовно зображені
кругами. При відмові встановленого в працюючій системі елемента він направляється
в ремонт, а на його місце встановлюється відповідний елемент зі складу і т. д.
Різні резервовані об'єкти відрізняються один від одного в першу чергу реакцією
на появу відмови та своїми динамічними властивостями. З цієї точки зору можна
розрізняти два шляхи створення резервованих об'єктів, тобто два метода резервування
[114].
При одному з них структура об'єкта така, що при появі відмови вона
перебудовується і об'єкт відновлює свою працездатність, тобто відбувається
саморемонт об'єкта. При цьому об'єкт активно реагує на появу відмови, в силу чого
даний метод буде надалі називатися активним резервуванням.
Окремим випадком активного резервування є резервування заміщенням, при
якому функції основного елемента передаються резервному тільки після відмови
основного елемента.
Резерв

Працююща
система

Ремонтний
орган


Черга на
ремонт



Склад

Рис.3.1. Схема технічного обслуговування
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Різні резервовані об'єкти відрізняються один від одного в першу чергу реакцією
на появу відмови та своїми динамічними властивостями. З цієї точки зору можна
розрізняти

два

шляхи

створення

резервованих

об'єктів,

тобто

два

метода

резервування.
При одному з них структура об'єкта така, що при появі відмови вона
перебудовується і об'єкт відновлює свою працездатність, тобто відбувається
саморемонт об'єкта. При цьому об'єкт активно реагує на появу відмови, в силу чого
даний метод буде надалі називатися активним резервуванням.
Окремим випадком активного резервування є резервування заміщенням, при
якому функції основного елемента передаються резервному тільки після відмови
основного елемента.
В об'єктах з активним резервуванням велике значення мають умови роботи
резерву (навантаження) до появи відмови, тобто до перебудови структури. Прийнято
розрізняти:
1) навантажений резерв - резервні елементи знаходяться в тому ж режимі, що і
основний елемент;
2) полегшений резерв - резервні елементи знаходяться в менш навантаженому
режимі, ніж основний;
3) ненавантажений резерв - резервні елементи практично не несуть навантажень.
У системах управління рухомими об'єктами зазвичай існують умови роботи
першого виду, що пояснюється двома обставинами:
1) значну частину відмов становлять раптові відмови через важкі динамічні
навантаженння однакових для резервних і основних елементів (вібрація, удари і т. п.);
2) час включення резервного елемента після відмови працюючого елемента при
ненавантаженому резерві часто неприпустимо велика.
При пасивному резервуванні об'єкта відмова одного або навіть декількох
елементів не впливає на його роботу. Елементи з'єднані постійно, перебудова,
структури не відбувається. Об'єкт як би пасивно чинить опір появі відмов елементів.
Якщо необхідно підкреслити, що резервні елементи беруть участь у функціонуванні
об'єкта поряд з основними, то таке резервування називають постійним. Так як при
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пасивному резервуванні відмовивший елемент не відключається, то при створенні
систем з пасивним резервуванням доводиться враховувати різні наслідки, до яких
може привести відмова елемента.
При відмові хоча б одного з елементів системи з пасивним резервуванням може
змінюватися

навантаження,

що

сприймається

елементами,

що

залишилися

працездатними. Тому в об'єктах з пасивним резервуванням велике значення мають
умови роботи елементів після появи відмови, тобто стабільність навантаження на
елементи, що залишилися працездатними.
За цією ознакою можна розрізняти три види об'єктів з пасивним резервуванням:
1) системи з незмінним навантаженням, в яких при відмові одного або декількох
елементів не змінюється навантаження на елементи, що залишилися працездатними;
2) системи з перерозподілом навантаження, в яких при відмові хоча б одного
елемента змінюється (зазвичай збільшується) навантаження на елементи, що
залишилися працездатними;
3) системи з резервуванням по навантаженню, в яких при відмові хоча б одного
елемента система виходить з ладу, але інтенсивність відмов елементів зменшена за
рахунок того, що навантаження, яку повинен був сприймати один елемент,
сприймається кількома елементами.
При пасивному резервуванні найбільшу ефективність в надійності досягають в
системах з незмінним навантаженням, найменший - в системах з резервуванням по
навантаженню.
У системах з активним резервуванням відбувається порушення роботи системи
на час з моменту відмови робочого елемента (ділянки системи) до моменту включення
резервного. Там, де така перерва в роботі неприпустима принципово, метод пасивного
резервування є єдино можливим.
Обидва методи резервування можуть бути здійснені шляхом застосування
різних видів резервних схем. Прийнято розрізняти резервування загальне, автономне,
роздільне, одиничне, всередині елементне, ковзне і з виборчими схемами.
Принципової різниці між видами резервних схем немає.
Резервовані об'єкти доцільно розрізняти також за принципами обслуговування:
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без профілактики - працездатність основних і резервних елементів не

-

контролюється, система використовується до моменту відмови через
вихід з ладу всіх резервних елементів;
з періодичної профілактикою - контроль і відновлення працездатності

-

проводяться періодично протягом часу (циклу) роботи системи не можна
проводити профілактичні заходи,
відновлювані об'єкти - в процесі роботи об'єкта можна відновлювати

-

непрацюючі елементи.
Загальна схема класифікації резервованих систем наведена на рис. 3.2.

Класифікація зарезервіруваних пристроїв
По реакції на
появу відмови
Активне
бронювання

По нагрузкам на
резервні елементи
Без
Профілактики

Пасивне
бронювання
До появи відмови

Нагружен
ий резерв

Общий
резерв

Облегще
ний
резерв

Роздільне
резервірува
ння

По принципу
обслуговування

Ненагруж
ений
резерв

Автономне
резервуваня

З періодичною профілактикою

По виду резервної схеми
Відновлювальні
системи

Після появи відмови
Нагрузки
попередн
і

Одиничне
резервуванн
я

Перерозподіл
нагрузки

Внутріелементне
резервування

Резерв по
нагрузці

Ковзне
резервуванн
я

Резервування за
виборчими
схемами

Рис.3.2. Загальна схема класифікації резервованих технічних схем.
3.2.2 Пасивне резервування з незмінним навантаженням і навантажене активне
резервування з дуже надійним перемикаючим пристроєм
При будь-якій спробі дослідження або практичного здійснення активного
резервування доводиться стикатися з питанням про пристрій перемикання. В сучасних
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автоматизованих системах доводиться застосовувати в основному автоматичні
перемикачі, так як на виявлення факту відмови системи і ручне включення резервних
елементів потрібно таке значне як час, що при ручному включенні часто втрачає сенс.
Для зазначених в заголовку параграфа випадків резервування формули
розрахунку надійності однакові. Це відбувається тому, що як при активному
резервуванні з дуже малою вірогідністю відмови перемикачів, так і при пасивному
резервуванні з незмінним навантаженням елементи знаходяться в однакових умовах,
які не змінюються після появи відмови.
Пасивне резервування з незмінним навантаженням іноді вдається здійснити
шляхом паралельного підключення до основної системи однієї або декількох
резервних систем, які можна вважати в даному випадку елементами резервованої
системи. Ці системи з'єднуються паралельно так, щоб відмовили системи не впливали
на решту працездатних. Для цього вводяться обмежувачі опору, роздільні обмотки
трансформаторів, спеціальні схеми і ланцюга зворотного зв'язку і т. п.

Рис. 3.3 Структурні схеми систем: а – приватний випадок загального
резервування; б – окремий випадок розподільного резервування;
При розрахунку надійності резервованих систем часто знаходять функцію
резервування R(Q0 ) яка має залежність ймовірності відмови R резервованої системи від
початкової ймовірності відмови Q0 нерезервованої системи і характеристик схеми.
Розглянуто спочатку системи з періодичної профілактикою, що проводиться через
задану напрацювання (наприклад, для літакових систем задана напрацювання - час
польоту літака). Для обчислення функції резервування необхідно попередньо скласти
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логічну (математичну) модель резервованої системи. Система ділиться на елементи,
які можуть з'єднуватися послідовно або паралельно. Послідовним з'єднанням
вважається таке, коли відмова хоча б одного елемента веде до відмови всього
з'єднання. При паралельному з'єднанні тільки відмова всіх елементів призводить до
відмови цьогоз'єднання в цілому. При обчисленні функцій надійності і (ненадійності
цих з'єднань елементів використовуються формули.
n

Pc (t )   p j (t );

(3.17)

j 1

n

c    j ;

(3.18)

j 1

mtc 

1
n

1
j1 m
tj

;

(3.19)

R

qc (t )   1  p j (t ) ;

(3.20)

j 1

( t ) j
;
j!
j 1

R 1

pR (t )  e t 
n

n

j 1

j 1

(3.21)

 p j (t )  1  t   j ;
R

R

j 1

j 1

(3.22)

 q j (t )  t R   j .
Відповідно

до

формулифункція

резервування

(3.23)
системи

із

загальним

резервуванням (рис. 3.3.)
k

R заг   𝑄0𝑗

(3.24)

j 1

де, k - число з'єднаних паралельно елементів.
Для простоти міркувань вважатимемо, що основні і резервні ланцюга мають
однакову надійність. Тоді
Rзаг  𝑄𝑘

(3.25)
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Функція резервування системи з роздільним резервуванням (рис. 3.5,б) в даному
випадку
1

R  1  {1  [1  (1  𝑄0 )𝑛]k}n

(3.26)

де n - число ділянок резервування.
Висловимо формули (3.25) і (3.26) через ймовірність відмови q ділянки
резервування основної системи. Якщо врахувати, що
𝑄0 =1-(1 − 𝑞)𝑛

(3.27)

Rзаг  [1 − (1 − 𝑞)𝑛]𝑘

(3.28)

R разд  [1 − (1 − 𝑞 𝑘)𝑛

(3.29)

То можна написати

Для систем короткочасного дії, у яких Q0  nq

1 праві частини формул (3.28) і

(3.29) можна розкласти в ряди але ступенями n і, нехтуючи членами з q в ступені вище
першої, написати:
R заг  𝑛𝑘 𝑞 𝑘

(3.30)

R разд  𝑛𝑞 𝑘

(3.31)

На підставі формул (3.28-3.33) можна зробити висновок, що в даному випадку
застосування роздільного резервування замість загального в системах короткочасної
дії дає виграш в надійності
𝑅заг
𝑅разд

=𝑛𝑘−1

(3.32)

Цей висновок справедливий лише за умови, що періоди профілактики в обох
випадках однакові.
Щільність

розподілу

напрацювання

до

відмови

системи

з

загальним

резервуванням можна знайти диференціюванням вираження для Rзаг. Для дубльованої
системи
𝑑𝑅заг (𝑡)

f(t)=
де f1(t), f2(t) -

𝑑𝑡

= 𝑄1 (𝑡)𝑓2 (𝑡) + 𝑄2 (𝑡)𝑓1 (𝑡)

(3.33)

щільність розподілу напрацювання до відмови основного і

резервного елементів; - ймовірності відмови цих елементів. При показовому розподілі
напрацювання до відмови обох елементів
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f(t)=𝜆2 𝑒 −𝜆2 𝑡 (1 − 𝑒 −𝜆2 𝑡 ) + 𝜆1 𝑒 −𝜆2𝑡 (1 − 𝑒 −𝜆2𝑡 )

(3.34)

Коли система із загальним резервуванням складається з k одно надійних
елементів з доказовими розподілами напрацювання від відмови, то
𝑅заг (𝑡) = 1 − 𝑅заг (𝑡) = 1 − (1 − 𝑒 −𝜆0𝑡 )𝑘
𝜆заг (𝑡) =

(3.35)

𝑘𝜆0 𝑒 −𝜆0𝑡 (1−𝑒 −𝜆0𝑡 )𝑘−1

(3.36)

1−(1−𝑒 −𝜆0𝑡 )𝑘

де λ0 - інтенсивність відмов нерезервованої елемента.
Коли максимальне значення то в:
𝑒 −𝜆0𝑡 = 1 − 𝜆0 𝑡

(3.37)

При цьому після перетворень отримаємо:
𝜆заг (𝑡) = 𝑘𝜆𝑘0 𝑡 𝑘−1

(3.38)

Таким чином, навіть при постійній інтенсивності х відмов окремих елементів
інтенсивність відмов резервованої системи є функцією напрацювання.
При t = 0 значення λзаг(t) і fзаг(t) завжди дорівнюють нулю. При t→∞
інтенсивність відмов резервованої системи зростає і прямує до межі інтенсивності
відмов 𝜆0 нерезервованого пристрою. Інтенсивність потоку відмов ɯ(t) також прагне
до межі - величиною, зворотньою середньому часу безвідмовної роботи резервованої
системи. Залежності відносної інтенсивності відмов λ заг/ 𝜆0 і відносної інтенсивності
потоку відмов ɯзаг/λ0 від часу наведено на рис. 3.4.
Середнє напрацювання до відмови системи з загальним резервуванням
обчислюється за формулою
∞

𝑚𝑡 = ∫0 [1 − 𝑅заг (𝑡)]𝑑𝑡

(3.39)

При однаковій надійності всіх з'єднаних паралельно на логічній схемі елементів
(пристроїв), що мають показовий розподіл напрацювання до відмови,
∞

𝑚𝑡 = ∫0 [1 − 𝑒 −𝜆0 𝑡 )𝑘 ]𝑑𝑡 =

1
𝜆0

∑𝑘𝑗=1

1
𝑗

(3.40)

Наведені формули справедливі для випадку, коли резервована система
відмовляє лише при виході з ладу всіхk паралельних елементів логічної схеми.
Можливі випадки, коли за умовами роботи відмова настає при виході з ладу t> 1
елементів логічної схеми. Цей випадок в літературі іноді називається резервуванням з
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дробової кратністю.

Рис.3.4 Залежність від часу відносної інтенсивності відмов системи з загальним
резервуванням при різному числі k пристроїв, з’єднаних паралельно на логічній схемі.
Пунктиром показані відповідні залежно для параметра потоку відмов.
Для обчислення ймовірності безвідмовної роботи або функції резервування системи
в даному випадку доцільно скористатися відомою в теорії ймовірностей теоремою про
повторення дослідів (теоремою про послідовність незалежних випробувань).
Відповідно до цієї теоремою ймовірності всіх результатів роботи системи із загальним
резервуванням виходять за допомогою розкладання
∏𝑘𝑗=1(𝑃0𝑗 + 𝑄0𝑗 )=1,
де k- число паралельно з'єднаних елементів на логічній схемі;

(3.41)
P0 j

і Q0 j - значення

функції надійності та функції ненадійності окремого елемента (пристрою).
При рівнонадійних пристроях розглядається розкладання бінома
(𝑃0 + 𝑄0 )𝑘 = 1

(3.42)

Для обчислення ймовірності безвідмовної роботи потрібно викреслити доданки,
що відповідають відмови системи.
При обчисленні ймовірності відмови резервованої системи потрібно залишити
лише члени, відповідні відмови системи. З рівняння 𝑃заг = 𝑃0 можна знайти критичне
значення P0*

ймовірності безвідмовної роботи окремого пристрою, при якому
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надійності резервованої системи і окремого пристрою однакові. При P0

P0*

резервування з дробовою кратністю приносить шкоду, знижуючи надійність.
3.2.3 Особливості активного резервування
3.2.3.1. Оптимальне число ділянок резервування
У загальному випадку автоматичний перемикач складається з трьох основних
частин: індикатора відмови, керуючого пристрою і комутатора (виконавчого
пристрою) [114].
Частиною, яка є визначає конструкцію і надійність перемикача, є -індикатор
відмови. Він являє собою контрольно-вимірювальний пристрій, яке має працювати
спільно з резервованою системою і складати з нею єдине ціле. Сучасні контрольновимірювальні пристрої часто настільки ж складні, як і системи, роботу яких вони
перевіряють. Це відбувається через те, що контрольно-вимірювальне пристрій
повинен перевіряти відповідність ряду параметрів системи встановленим нормам.
Особливо великі труднощі створення індикаторів відмови інформаційних ланцюгах.
Якщо, наприклад, в які виробляють одні й ті ж обчислення математичних машинах
отримані різні відповіді, то часто буває важко відразу з'ясувати, який з них
правильний. У таких випадках іноді застосовуються виборчі схеми.
На рис.3.5 зображена в загальному вигляді логічна схема системи з активним
резервуванням.

Рис. 3.5 Логічна схема системи з активним резервуванням: А- основін та
резервні блоки; б – ланцюги перемикача; n – число ділянок резервування; k – число
використовуваних комплектів пристроїв.
Користуючись схемою на рис. 3.5, можна легко написати в загальному вигляді
функцію резервування системи з рівно надійними ділянками активного резервування.
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Вважаемо, що основні і резервні ланцюга знаходяться в однакових робочих умовах.
Якщо нерезервовану основну систему умовно розбити на nрівнонадійних
ділянок, то ймовірність відмови q ділянки системи буде пов'язана з ймовірністю
відмови Qо всієї системи наступним співвідношенням:
1
𝑄0

= (1 − 𝑞)𝑛

(3.43)

Звідки
1

𝑞 = 1 − (1 − 𝑄0 )𝑛

(3.44)

З огляду на значення q, можна написати вираз для ймовірності відмови ділянки
системи з обслуговуючими цю ділянку ланцюгами перемикача:
1

𝑞𝑦 = 1 − (1 − 𝑞п ) (1 − 𝑄0 )𝑛

(3.45)

де qп-ймовірність відмови ланцюгів перемикача.
Відповідно до (3.45) ймовірність відмови qуз резервованого вузла (ділянки
основної системи спільно з резервними елементами)
1

𝑞𝑦з = [1 − (1 − 𝑞п ) (1 − 𝑄0 )𝑛 ]𝑘

(3.46)

Так як логічна модель резервованої системи складається з n послідовно
з'єднаних резервованих вузлів, то ймовірність відмови всієї резервованої системи за
визначенням напрацювання
1

𝑅 = 1 − {1 − (1 − 𝑞п ) (1 − 𝑄0 )𝑛 ]𝑘 }𝑛

(3.47)

При збільшенні числа ділянок резервування ймовірність відмови ділянки весь
час зменшується через зменшення кількості елементів в ньому. Імовірність відмови
перемикача, що визначається кількістю і якістю застосовуваних деталей, коливається
біля якогось середнього значення в залежності від функціональної схеми і вихідних
даних ділянки резервування. Тому при великій кількості ділянок резервування може
виявитися, що система виходить з ладу в основному через відмови перемикачів.
Таким чином, існує оптимальне число ділянок резервування, при якому найбільш
повно використовуються можливості резервованої системи. Ймовірність її відмови є
мінімальною.
У загальному випадку надійність ділянок системи і обслуговуючих їх
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перемикачів може змінюватися від ділянки до ділянки. Разом з тим число ділянок
резервування визначається не тільки міркуваннями надійності, але і рядом
конструктивних факторів, які часто можуть впливати на точність здійснення
заздалегідь обчисленого числа ділянок резервування. Тому вважаємо за доцільно
знаходити оптимальне число ділянок резервування наближено, вважаючи, що система
ділиться на рівнонадійні ділянки резервуванняі надійність всіх перемикачів також
однакова.
Число

використовуваних

комплектів

апаратури

зазвичай

обмежується

міркуваннями вартості маси і об'єму. Таким чином, перше питання з яким стикається
конструктор резервованої системи, полягає в наступному: на скільки ділянок
резервування потрібно розбити основну систему, що має ймовірність відмови, щоб
отримати максимально надійну резервувати систему, якщо відомі ймовірність відмови
перемикачів qп і загальне число k елементів в вузлі.
На рис.3.6 наведена залежність ймовірності відмови резервованої системи R від
числа ділянок резервування n для k=2 і qn = 0,01.

Рис. 3.6. Імовірність відмови резервованої системи при різній кількості ділянок
резервування для k=2 і qn=0.01
Залежно R(n) для різних Qообчислені за формулою (3.47). Відзначені точки Х, в
яких функція R(n) має мінімум.
Розглянуто системи, у яких ймовірності відмови Q0˂˂1 і qп˂˂1 через невеликого
часу роботи системи. Розклавши праву частину виразу (3.47) до ряду за ступенями 1/n
і n, перемноживши вираження в круглих дужках і відкинувши члени вищих порядків
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малості, отримаємо:
𝑅 = 𝑛(𝑞п +

𝑄0 𝑘
)
𝑛

(3.48)

Досліджуємо відображену формулою (3.48) функцію на максимум і мінімум
(вважаємо, що n -безупинно). Вирішення рівняння
𝑑𝑅
𝑑𝑛

= [𝑞п +

𝑄0 𝑘
]
𝑛

−

𝑄0 𝑘
𝑛

[𝑞п +

𝑄0 𝑘−1
]
𝑛

=0

(3.49)

дає значення при якому ймовірність відмови резервованої системи є
екстремальною:
𝑛1 =

𝑄0
𝑞п

(𝑘 − 1)

(3.50)

Підставляючи це значенняn1 в другу похідну d²R/dn², можна переконатися, що в
точці n1 функція R(n) виражається формулою (3.48), має мінімум.
Таким чином, при малих значеннях qn і Q0 найменша ймовірність відмови
резервованої системи, а отже, і найбільша ефективність резервування будуть при
числі ділянок резервування, який визначається формулою (3.50). Значення n1 слід
округляти до найближчого цілого числа.
Підставивши значення n1 з (3.50) в формулу (3.48), отримаємо вираз для
мінімальної ймовірності відмови резервованої системи
𝑅мін = 𝑄0 𝑞п𝑘−1

𝑘𝑘
(𝑘−1)𝑘−1

(3.51)

Формула (3.51) дозволяє оцінити ефективність резервування при заданих Q 0, qn, k
при Q0˂˂1 ймовірність відмови ділянки основної системи
𝑞=

𝑄0
𝑛

(3.52)

Підставивши в цю формулу значення n1 згідно (3.48), отримаємо для системи з
оптимальним числом ділянок резервування:
𝑞п = (𝑘 − 1)𝑞

(3.53)

Згідно співвідношенню (3.48) резервування приносить найбільший ефект тоді,
коли ймовірність виходу з ладу перемикання qn пропорційна ймовірності відмови
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обслуговується цим перемикачем ділянки схеми, а коефіцієнтом пропорційності є
число надлишкових елементів k-1.
Наведені вище розрахункові формули справедливі або для певного періоду
напрацювання, або при дотриманні умови Q0/qn=const для будь-якого періоду
напрацювання резервованої системи. Якщо зазначена умова не дотримується, то
обчислене за формулою (3.48) оптимальне число ділянок резервування n1 може дещо
змінюватися з накопиченням напрацювання системи. В цьому випадку знаходиться
середнє значення n1. При виборі середнього значення слід враховувати, що при
великому значенні відношення Q0/qn похибка в значенні n1 несуттєва, тому що при
цьому функція R(n) є дуже пологa в області мінімуму.
3.2.3.2. Ненавантажений і полегшений резерв
Різниця між системами з навантаженим і ненавантаженим резервами пояснює
рис. 3.7, де відрізки прямих зображують можливі значення часу безвідмовної роботи
основного і двох резервних пристроїв. При напруженому резерві час (T 0) безвідмовної
роботи дорівнює максимальному значенню з трьох випадкових величин - періодів
напрацювання до відмови Т1-Т3 трьох пристроїв: основного і двох резервних.
При ненавантаженому резерві у напрацювання Т0 до відмови системи дорівнює
сумі значень напрацювання до відмови Tj основного і резервних пристроїв.
Очевидно, що при ненавантаженому резерві або, як іноді кажуть, при
резервуванні заміщенням напрацювання до відмови завждибільше, ніж при
навантаженому резерві. Інакше кажучи, в ідеальному випадку ненавантажений резерв
дає завжди більшу перевагу в надійності, ніж навантажений. Кількісні значення
надійності залежать від законів розподілу напрацювання до відмови окремих
пристроїв, що становлять резервувати систему.
Рекурентна формула для розрахунку надійності систем з ненавантаженим
резервом виведена. Там же наведені формули для розрахунку надійності системи з
ненавантаженим резервом при показових розподілах напрацювання до відмови
елементів.
Слід зазначити, що при ненавантаженому резерві в системах без профілактики
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допущення λ=conct є досить грубим, так як черговий працюючий елемент часто
працює до повного зносу і тому його інтенсивність відмов не може бути постійною.

Рис. 3.7. Час T0 безвідмовної роботи системи з трьох пристроїв при навантажену
(а) і ненавантаженму (б) резервах.
Ненавантажений резерв бажаний, але це не завжди здійснимо. Наприклад, в
літакових і суднових системах як основні, так і резервні елементи схильні до вібрації,
ударів, повторно статичних навантажень, високій температурі, тому невключення в
роботу резервні елементи будуть також мати деяку інтенсивність відмов.
Формули для обчислення ймовірності безвідмовної роботи при полегшеному
резерві можна отримати шляхом наступних міркувань. Нехай є рівнонадійні основний
і резервний елементи, які в процесі виконання роботи не можуть ремонтуватися.
Резервована система буде безвідмовно працювати протягом напрацювання (0,t ) при
наступних можливих подіях:
1) основний елемент не відмовив;
2) основний елемент відмовив в момент Ϯ<t, працездатний резервний включився
і безвідмовно працював на інтервалі (t-Ϯ).
Імовірність

безвідмовної

роботи

даної

системи

дорівнює

сумі

двох

ймовірностей:
1) ймовірності Р0(t)=p1(t1) безвідмовної роботи основного елемента протягом
напрацювання (0, t);
2) ймовірності Pр|0(t) безвідмовної роботи резервного елемента протягом
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напрацювання (0,t) за умови, що основний елемент відмовив.
Розглянемо малий інтервал напрацювання (Ϯ, Ϯ+dϮ). Імовірність появи відмови
основного елемента в цьому інтервалі дорівнює f0(Ϯ)dϮ=f1(Ϯ)dϮ. Імовірність
безвідмовної роботи системи за умови, що при нарозробці Ϯ відбулася відмова
основного елемента, дорівнює добутку ймовірності р х(Ϯ) безвідмовної роботи
резервного елемента до моменту його включення в роботу на ймовірність р у(t-т)
безвідмовної роботи резервного елемента від моменту включення в роботу до
напрацювання t:
𝑝𝑥 (𝜏)𝑝𝑦 (𝑡 − 𝜏)

(3.54)

Згідно з теоремою множення ймовірностей, ймовірність безвідмовної роботи
системи протягом напрацювання (𝜏,𝜏+d𝜏) за умови, що основний елемент відмовив,
дорівнює рх(𝜏) Рy(t-𝜏)f1𝜏)d𝜏. Інтегруючи по всім 𝜏 від 0 Про до t1, маємо:
𝑡

𝑝𝑝|0 (𝑡) = ∫0 𝑝𝑥 (𝜏) 𝑝𝑦 (𝑡 − 𝜏)𝑓1 (𝜏)𝑑𝜏

(3.55)

Імовірність безвідмовної роботи рс дубльованої системи з полегшеним резервом.
𝑡

𝑝𝑐 = 𝑝2 (𝑡) = 𝑝1 (𝑡) + ∫0 𝑝𝑥 (𝜏) 𝑝𝑦 (𝑡 − 𝜏)𝑓1 (𝜏)𝑑𝜏
Проводячи аналогічні

міркування для

системи, в якій

(3.56)

застосовується

kрівнонадійних елементів, отримуємо рекурентну формулу
𝑡

𝑝𝑐 = 𝑝𝑘 (𝑡) = 𝑝𝑘−1 (𝑡)+∫0 𝑝𝑥 (𝜏) 𝑝𝑦 (𝑡 − 𝜏)𝑓𝑘−1 (𝜏)𝑑𝜏

(3.57)

Індекс k-1 означає, що відповідні характеристики відносяться. До резервованої
системи, при відмові якої включається розглянутий,k-й елемент.
У загальному випадку обчислення по формулі (3.57) є досить громіздкими.
Обчислення спрощуються при показовому розподілі заробітки до відмови елементів.
В цьому випадку (-)
𝑝𝑥 (𝜏) = 𝑒 −𝜆 рез𝜏

(3.58)

𝑝1 (𝑡) = 𝑒 −𝜆 роб𝑡

(3.59)

де λроб - інтенсивність відмов елементів т робочому режимі; λрез інтенсивність відмов елементів в режимі резерву.
При k=2 маємо:
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𝑝2 (𝑡) = 𝑒 −𝜆 роб𝑡 [1 +

𝜆роб
𝜆рез

(1 − 𝑒 −𝜆 рез𝜏 )]

(3.60)

Провівши послідовні обчислення за формулою (3.56), отримаємо рекурентну
формулу для функції надійності резервованої системи, в якій використовується k
елементів (пристроїв), що мають показові розподілу напрацювання до відмови:
𝑝𝑘 (𝑡) = 𝑝𝑘−1 +

𝐶𝑘−1 (𝑡)
(𝑘−1)!

𝑒 −𝜆 роб𝑡 (1 − 𝑒 −𝜆 рез𝜏

𝐶𝑘−1 (𝑡) = ∏𝑘−2
𝑗=1 (𝑗 +

𝜆роб
𝜆рез

)

(3.61)
(3.62)

З (3.62) можна отримати формулу для середнього напрацювання до відмови:
𝑚𝑡𝑘 =

1
𝜆роб

∑𝑘−1
𝑗=0

1
1+𝑗

𝜆роб
𝜆рез

(3.63)

Обчислення показників надійності систем з полегшеним резервом на практиці
зустрічає значні труднощі. Необхідні для проведення розрахунків експериментальні
дані (вплив навантажень на характеристики надійності). Є досить наближеними. Тому
має сенс проводити наближені розрахунки, знаходячи проміжні значення між
відповідними характеристиками надійності при навантаженому і ненавантаженому
резерві.
3.2.3.3. Ковзне резервування
Для резервування систем, що складаються з однакових елементів, можна
використовувати порівняно невелике число резервних елементів, які підключаються
замість будь-яких відмовили основних. Відмова системи настає лише в разі, коли
число відмовили основних елементів перевищить число резервних. Таке резервування
називається ковзним через те, що резервний елемент може бути включений замість
будь-якого з елементів основної системи. Оскільки число резервних елементів
зазвичай менше числа основних, цей вид резервування можна назвати також активним
резервуванням з дробовою кратністю. Прикладом змінного резервування може
служити одна резервна лінія зв'язку на три основних. Ковзне резервування завжди є
активним, завжди є перемикаючий пристрій, що визначає наявність відмови і включає
резервний елемент (рис. 3.8).
Формули для розрахунку (надійності системи зі змінним резервуванням
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можнаотримати, виділивши можливість стану системи, при яких вона продовжує
безвідмовно працювати, і обчисливши ймовірності цих станів. Якщо застосовується
навантажений резерв, то при розрахунку надійності резервованої системи можна
«використовувати теорему про повторення дослідів.
Основна система
1

2

3

m

Перемикаючий
пристрій

Резервні елементи

Рис. 3.8. Схема ковзного резервування
При ненавантаженому і полегшеному резерві формули для розрахунку
надійності системи можна отримати шляхом міркувань аналогічних застосованим
вище для полегшеного резерву. Як приклад виведемо формулу для випадку, коли
застосовується один резервний елемент на т однакових елементів основної системи.
Нехай резервний елемент і всі елементи основної системи рівнонадійні і
застосовується ненавантажений резерв, тобто резервний елемент не може відмовити
до моменту його включення в роботу.
Вже згадана система буде безвідмовно працювати протягом напрацювання (0, t)
при наступних несумісних події:
1) всі елементи основної системи працюють безвідмовно;
2) відмовив один елемент із загального числа m+1 основних і резервних
елементів в системі, причому перемикаючий пристрій працездатний.
Імовірність першого з цих подій дорівнює:
𝑝1 (𝑡) = 𝑝𝑚 (𝑡),

(3.64)

де р(t) - ймовірність безвідмовної роботи одного, елемента.
Щоб обчислити вірогідність другої події, розглянемо малий інтервал (𝜏,𝜏+d𝜏),
що лежить всередині періоду (О, I). Виділимо один (наприклад, перший) елемент
основної системи і розглянемо його роботу на інтервалі (𝜏,𝜏+d𝜏). Імовірність появи
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відмови цього елемента протягом напрацювання (𝜏,𝜏+d𝜏) дорівнює f(𝜏)d𝜏. Імовірність
того, що в протягом напрацювання (𝜏,𝜏+d𝜏)система не відмовить через відмову
елемента, що розглядається, дорівнює:
𝑓(𝜏)𝑑𝜏𝑝п (𝜏)𝑝(𝑡 − 𝜏),

(3.65)

де Рп(т) - імовірність безвідмовної роботи перемикає пристрої до напрацювання
𝜏; р(t-𝜏) ймовірність безвідмовної роботи резервного елемента, починаючи з моменту
т його включення.
Інтегруючи по всьому т від 0 до t, отримуємо імовірність того, що протягом
напрацювання (0, t) система не відмовить через розглянутого елемента:
𝑡

∫0 𝑝п (𝜏)p(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏

(3.66)

З огляду на те, що такі міркування можна провести для кожного з т елементів
основної системи і що після відмови одного з елементів основної системи m-1
елементів повинні залишитися працездатними, отримуємо вираз для ймовірності
другого із зазначених вище двох несумісних подій:
𝑡

𝑝2 (𝑡) = 𝑚𝑝𝑚−1 (𝑡) ∫0 𝑝п (𝜏)p(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏

(3.67)

Імовірність безвідмовної роботи даної системи зі змінним резервом
𝑡

𝑝(𝑡) = 𝑝1 (𝑡) + 𝑝2 (𝑡) = 𝑝𝑚−1 (𝑡)[𝑝(𝑡) + 𝑚 ∫0 𝑝п (𝜏)p(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏] (3.68)
При показовому розподілі основних і резервного елементів і перемикає пристрої
маємо згідно(3.68):
𝑝(𝑡) = [1 + 𝑚

𝜆0
𝜆п

(1 − 𝑒 −𝜆п 𝑡 )] 𝑒 −𝑚𝜆0 𝑡

(3.69)

де λ0-інтенсивність відмов працюючого (основного або резервного) елемента; λ п інтенсивність відмов перемикає пристрої.
Розділивши отримане значення p(t) на ймовірність безвідмовної роботи
нерезервованої основної системи, отримаємо виграш в надійності за ймовірністю
безвідмовної роботи:
𝑝(𝑡)

𝜆

𝑝0

𝜆п

0
=
1
+
𝑚
(1 − 𝑒 −𝜆п 𝑡 )
(𝑡)

(3.70)

При двох резервних елементах розглядаються чотири несумісних події, при яких
можлива безвідмовна робота системи.
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3.2.4 Особливості пасивного резервування
При пасивному резервуванні логічна схема для розрахунку надійності звичаєм
складається шляхом розгляду змін характеристик функціональної, (принципової)
схеми системи опори появі відмов елементів. Найпростіше це робити в разі, коли при
появі відмов навантаження в останніх працездатними елементах залишається
незмінною.
Резервування за перерозподілом навантаження докоряють тим, що система хоча
і продовжує працювати при відмові одного або декількох елементів, але приз цьому
змінюються режими роботи елементів системи. Інакше кажучи, при резервуванні з
перерозподілом

навантаження

надійність

резервованої

системи

підвищується

частково за рахунок того, що при відмові одного або декількох елементів системи
функції цих елементів будуть виконувати залишилися елементи частково за рахунок
того, що діюча навантаження (наприклад, електрична) розподіляється між усіма
елементами системи і вони працюють в полегшеному режимі. Аналогічні міркування
можна висловити для механічних, гідравлічних, пневматичних та інших систем.

Рис. 3.9 Резервування резисторів
а – функціональна схема з двох паралельно з’єднаних мережевих елементів;
б – логічна схема для розрахунку надійності двох паралельно з’єднаних мережевих
елементів; в – логічна схема для розрахунку надійності трьох паралельно з’єднаних
однакових мережевих елементів.
Особливості розрахунку надійності систем в разі пасивного резервування з
перерозподілом навантаження на початку розглянемо на прикладі найпростішої
осередки з двох паралельно з'єднаних мережевих елементів (Рис. 3.9, а).
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Передбачається, що система, в якій стоїть осередок, допускає зміну її опору λ вдвічі.
Можлива відмова мережевого елемента складається в його обриві. При виході з ладу
мережевого елементу, інший, що залишився справним сприймає повне навантаження.
Якщо обидва мережевих елемента при паралельній роботі мають однакову
інтенсивність відмов λ1 то після відмови одного з них залишився працездатним буде
мати інтенсивність відмов λ2˃λ1. Тому при розрахунку надійності комірки на рис. 3.9,
а представимо її як систему з ненавантаженим резервом, у якій основний елемент має
інтенсивність відмов 2λ1 резервний елемент включається в роботу після відмови
основного і має інтенсивність відмов (рис. 3.9,б). Тоді схема рис. 3.9, а буде мати
функцію надійності:
𝑝(𝑡) = 𝑒 −2𝜆1𝑡 +

2𝜆1
𝜆2 −2𝜆1

(𝑒 −2𝜆1𝑡 − 𝑒 −𝜆2 𝑡 )

(3.71)

Аналогічним шляхом можна розрахувати надійність для більш складних
випадків пасивного резервування. При розрахунку надійності комірки з трьох
паралельно з'єднаних мережевих елементів передбачається, що осередок залишається
працездатним, доведеться розглядати систему з двома не напруженими резервними
елементами. Основний елемент має інтенсивність відмов Зλ, перший резервний
елемент - інтенсивність відмов 2λ2 другий резервний елемент - інтенсивність відмов
λз, (Причому λз> λ2> λ1) формулу надійності в цьому випадку можна вивести,
використовуючи формули.
Перед розрахунком надійності систем в разі пасивного резервування з
перерозподілом навантаження необхідно встановити межу допустимого зміни
функціональних характеристик системи. Ця межа визначить хід розрахунку.
Таким

чином,

розрахунок

надійності

при

пасивному

резервуванні

з

перерозподілом навантаження зводиться до розрахунку еквівалентної системи з
ненавантаженим резервом. У цій еквівалентній системі працює елемент має
інтенсивність відмов, що дорівнює сумі інтенсивностей відмов діючих речовин, а
чергові резервні елементи мають інтенсивності відмов, що дорівнюють сумі
інтенсивностей відмов елементів, що залишилися працездатними.
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3.3 Властивості резервованих відновлювальних систем мережі майбутнього
3.3.1 Шляхи підвищення надійності відновлюваних систем мереж
майбутнього
Розвиток сучасних технологій які застосовуються для створення передових
мобільних гаджетів передбачає постійне перебування пристрою в режимі онлайн.
Сучасні смартфони, планшети або інші мобільні пристрої постійно підтримують
зв'язок між хмарними сховищами та іншими сервісами, що надають свої послуги в
режимі реального часу. Гаджет відстежує зміни, що вносяться користувачем і
забезпечивши надійний ступінь захисту зберігає інформацію на віддаленому сервері.
Якщо раніше користувач сам вибирав час і умови взаємодії з зовнішніми хмарними
технологіями, то з розвитком сучасних мережевих технологій 4-го та 5-го поколінь
мобільного зв’язку, іменовані мережею майбутнього (або розумною мережею),
девайси мають можливість синхронізуватися між сервісами з мінімальним втручанням
людини [115].
Однак, для повнофункціональної роботи сучасного пристрою необхідно
забезпечити надійну роботу і віддаленого сервера/сховища, який представляє собою
складну обчислювальну мережу, зав'язану на безперервну роботу компонентів
електронних обчислювальних машин.
При виході з ладу одного з компонентів необхідна провести його заміну в
найкоротші терміни, або побудувати систему таким чином, щоб кожен мережевий
елемент (NE – network element) був взаємозамінний або було можливо передбачити
його резервування. Виходячи з цього сучасні мережеві технології мають різні способи
побудови і взаємокомпенсації елементів, якщо передбачається гаряча заміна
зазначеного елемента.
Проте, бувають випадки коли працюючу (ввімкнену) резервовану систему
неможливо ремонтувати. Так як для ремонту елемента необхідно його вимкнення,
відновлення використовується при активному методі резервування.
Для нерезервованих систем скорочення часу відновлення веде до збільшення
коефіцієнту готовності, що не впливає на безвідмовність системи. При наявності
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резервування відновлення стає ефективним засобом підвищення надійності.
Завдяки скороченню часу відновлення мережевих елементів (NE FN) резервованої
системи, які відмовили, існує можливість суттєво підвищити, як коефіцієнт
готовності, так і безвідмовність системи. Для відновлювальних систем поєднання
резервування та відновлення має набагато більше значення, як для невідновлювальних
систем поєднання резервування з профілактичним контролем працездатності усіх
елементів (окремо кожного).
Розглянемо на прикладі дубльованої системи, в якій присутні два однакових NE
FN — основний та резервний, особливості резервованих систем. В разі коли
перемикач між основним та резервним NE абсолютно надійний, зменшуючи час
ремонту, стає можливим домогтися дуже високої надійності системи. Припустимо, що
під час ремонту в елементах не можуть виникнути вторинні відмови.
Дубльована система може знаходитися в одному із трьох станах, котрі позначимо
цифрами:
0 – система працездатна (обидва елементи працездатні);
1 – система працездатна, але один із елементів - відмовив (система схильна до
відмови);
2 – система непрацездатна (відмовила).
Позначимо ймовірність перерахованих раніше станів через 0 t  ,

1 t  , 2 t  .

Ці

ймовірності залежать від початкових станів системи, в якій вона знаходилась коли
t  0.

В залежності від призначення дубльованої системи до неї можуть висунуті
різноманітні вимоги:
1. Після ввімкнення система повинна безвідмовно працювати певний час;
перерви в роботі недопустимі. При цьому необхідно знати ймовірність
неперервної безвідмовної роботи системи (ймовірність перший раз не
опинитися у стані 2). Іноді кажуть, що для таких систем непрацездатний стан
є поглинаючим. При цьому розраховують умову ймовірності безвідмовної
роботи на інтервалі (0, t) за умови, що при t=0 основний та резервний
елементи працездатні.
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2. Необхідно вилучити певний заданий момент часу, коли система працездатна,
але перерви у роботі системи не відіграють ніякої ролі. При цьому будуть
розглядатися готовність системи та її характеристики: функція готовності Г(t)
або коефіцієнт готовності. Інакше кажучи, знаходиться ймовірність не
опинитися у стані 2. Цей випадок відрізняється від попереднього тим, що
існує можливість переходу зі стану 2 в стан 1.
Розрахуємо формули для функції готовності та ймовірності безвідмовної роботи
дубльованої системи з відновленням. Припустимо, що основний та резервний елементи
однонадійні, мають показникові розподілення часу безвідмовної роботи та часу
відновлення: 1  2   , 1   2

 ,

відмова непрацездатних елементів неможлива,

відмови виявляються миттєво, як показано на рис. 3.10
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Рис.3.10 Графи станів різноманітних варіантів дубльованої системи
Спочатку розглянуто систему у яких відмови допустимі. На Рис.3.10 наведені графи
станів чотирьох можливих варіантів дубльованої системи з відновленням:
1) Навантажений резерв; при відмові елементів вони можуть ремонтуватися як по
одному, так і одночасно (відновлення без обмежень);
2) Навантажений резерв; елементи, які відмовили можуть ремонтуватися лише по
одному (обмежене відновлення);
3) Ненавантажений резерв; відновлення проводиться без обмежень;
4) Ненавантажений резерв; відновлення по одному елементу (обмежене).
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Диференційні рівняння для ймовірностей станів відповідно до графів станів
Рис.3.10 мають вигляд:
Для першого варіанту
0 t   20 t   1 t ;


1t   20 t   (   )1 t   22 t ;

2 t   1 t   22 t ;


(3.72)

Для другого варіанту
0 t   20 t   1 t ;


1t   20 t   (   )1 t   2 t ;

2 t   1 t   2 t ;


(3.73)

Для третього варіанту
0 t   0 t   1 t ;


1t   0 t   (   )1 t   22 t ;

2 t   1 t   22 t ;


(3.74)

Для четвертого варіанту
0 t   0 t   1 t ;


1t   0 t   (   )1 t   2 t ;

2 t   1 t   2 t ;


(3.75)

Дані рівняння повинні бути доповнені нормуючою умовою
2

  t   1
i 0

(3.76)

i

При початкових умовах P0 (0)  1; P1 (0)  P2 (0)  0 знайдемо залежності Pi (t )
для i  0, 1, 2 .

Г (t )  P0 (t )  P1 (t )  1  P2 (t )

(3.77)

Функції готовності розглянутих раніше чотирьох варіантів резервованих систем з
відновленням мають вигляд:
Для першого варіанту
Г1  t   1 

Де

2
(   ) 2


1
x1t
x2t 
1

x
e

x
e
2
1
 
,
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x1  (   ) ; x 2  2(   ) ;

Для другого варіанту

22
Г 2 t   1 
(   ) 2  2


1
y2e y1t  y1e y2t
1  2
  4










Для третього варіанту:


2
1
zt
z t


Г3 t   1 

1

z
e

z
e


1
   2   2   2  4 2
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2

Для четвертого варіанту:
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На рис. 3.11 наведені залежності Г t  , які обчислюються за розглянутими вище
формулами при   0,01 1/ч та   0,1 1/ч

1
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Рис.3. 11 Графіки функцій готовності.
На рис.3.11. зображені графіки функцій готовності, якщо   0,01 1/ч та

  0,1 1/ч. Для чотирьох варіантів дубльованої системи, графи станів яких наведені
на рис.3.12
Для зрівняння на графіку присутня функція готовності Г 5 t  нерезервованої
системи FN з тими самими значеннями:   0,01 1/ч та   0,1 1/ч
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Якщо ми приймемо вираз     , тоді з формул отримаємо:

kГ 4 

1 
1   2   .

(3.78)

Коли   0,1 в результаті отримуємо:

k Г1  0,992 ; k Г 2 0,984 ; k Г 2 0,995 ; k Г 2 0,991 .
Таким чином, для того щоб підвищити готовність відновлювальної дубльованої
системи, необхідно створити умови, які забезпечують наявність ненавантаженого
резерву

та

відновлення

без

обмежень.

Це

також

відповідає

інтуїтивним

представленням на рахунок даного процесу.
Складемо системи диференціальних рівнянь, для визначення умовної ймовірності
безвідмовної роботи, при тому, що стан 2 поглинаючий, тобто відсутні переходи зі
стану 2 в стан 1. В такому випадку при відповідності з графами станів на Рис.3.12 в
результаті отримаємо:
для першого та другого варіантів

0 t   0 t   1 t ; 

1t   P0 t      1 t ;

2 t   1 (t );

Коли початкові умови 0 0  1,

(3.79)

1 0  2 0  0, В результаті розв’язання

системи рівнянь (3.90) відповідно отримаємо вираз для умовної ймовірності
безвідмовної роботи:

 t  



Де для першого та другого варіантів

1, 2  



1
 2 e  2t   1e  2t ,
 2  1



(3.80)



1
  3  2  6   2 ;
2

Для третього та четвертого варіантів

(3.81)
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1, 2  





1
  2  4   2 .
2

(3.82)

Залежності  t  , обчислені за формулами (3.91) – (3.93) для   0,01 1/ч та

  0,1 1/ч, представлені на Рис.3.12 Також для порівняння наведені графіки функцій
надійності

невідновлювальних

систем:

нерезервованої,

із

навантаженим

та

ненавантаженим дублюванням.
1
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Рис.3.12 Графіки функцій надійності різновидних систем
На Рис.3.12 зображені графіки функцій надійності різновидних систем при

  0,01 1/ч та   0,1 1/ч:

1, 2 t  — для першого та другого варіантів дубльованої системи;

 3, 4 t  — так само для третього та четвертого варіантів;

 5 t  — для нерезервованої системи;

 6 t  — для навантаженого дублювання без відновлення;
 7 t  — для ненавантаженого дублювання без відновлення.
Середній час безвідмовної роботи резервованої відновлювальної системи FN
визначається так, якщо в початковий момент часу (коли t=0) всі елементи
резервованої системи працездатні, тоді середній час безвідмовної роботи являється
часом переходу із початкового стану до підмножини непрацездатних станів.
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Припустимо, що немає обмежень для числа ремонтних бригад, відмови
виявляються миттєво, апаратура контролю безвідмовна, основний та резервний
елементи однонадійні та мають показовий розподіл часу безвідмовної роботи і також
часу відновлення. При цьому, задіюючи методи, можливо отримати наступні вирази
для середнього часу безвідмовної роботи системи зі спільним резервуванням, яка
складається з одного основного та k-1 резервних елементів:
При навантаженому резерві

mt c 1



1



1 k 1 

 
 j 0 1  j

j

(3.83)

При навантаженому резерві

mtc 2
Саме тому значення

1
k!

 
 
 j 0 1  j k  j  1!   
k 1

1

mtc ,

j

(3.84)

обчислені за формулами (3.95) доведеться розраховувати

верхньою межею середнього часу безвідмовної роботи резервованої відновлювальної
системи. Значення m tc майже для всіх основних випадків резервування наведені у
Табл.3.1

r  1 отримані шляхом складання та вирішення системи

Вирази для m tc при

диференційних рівнянь, відповідних графам станів при

r  1.

Зіставивши формули для середнього часу безвідмовної роботи дубльованої
відновлювальної системи з навантаженим резервом за умови ідеального контролю
згідно

виразу

(3.94)

зі

значенням

середнього

невідновлювальної системи із ненавантаженим резервом
mtc
mtc

Таким чином, якщо

 1


1
 1
3
3

     0,01 
 0,001

часу

безвідмовної

mtc  3 2

роботи

знайдемо:

(3.85)
застосування відновлення

підвищує середній час безвідмовної роботи резервованої системи у декілька разів.
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В реальних системах можуть існувати обмеження за числом ремонтних бригад,
загально допустимому числу відновлень та інше.
Таблиця 3. 1
Розрахунок середнього часу безвідмовної роботи зі спільним резервуванням
Кількість
надлишкових

Число
Вид резерву

елементів

  3
2 2

r 1

  2
2

r 1

2 2  4  112
62
2 2  7  32
62

k 2

k 3

mtc

r 1

Ненавантажений
Два

Формула для

бригад
Навантажений

Один

ремонтних

Навантажений

r 1

3.3.2 Значення контролю для резервованих відновлюваних об'єктів мережі
майбутнього
У відновлюваних системах для отримання максимального ефекту від
застосування резервування необхідна ідеальна система контролю, миттєво виявляє
поява непрацездатного стану будь-якого елементу. Насправді зазвичай контролем
охоплена лише частина елементів (неповнота контролю) та можливі помилкові
сигнали про непрацездатність системи через відмови апаратури контролю або
помилок людей, неправильно оцінюють показання приладів (не ідеально контролю).
3.3.2.1. Значення контролю для об'єктів, що допускають перерви в роботі
Для нерезервованої відновлюваної системи апаратура контролю впливає в
основному на коефіцієнт готовності. Розглянуто систему, що знаходиться в черговому
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режимі.
Припустимо, що закони розподілу часу безвідмовної роботи і часу відновлення
всіх елементів є показовими.

Рис. 3.13 Графи станів відновлюваної не резервної знаходиться в черговому
режимі системи з апаратурою контролю. а – загальний випадок; б – випадок повного
контролб λ2 =0); в – випадок повного контролю і відсутності відмов під час перевірки
системи λ2 =0; λ1=0
Позначино
неконтрольованої

інтенсивність
частини

відмов

системи

λ2,

контрольованої
інтенсивність

частини
хибних

системи

λ1,

сигналів

про

непрацездатність системи λз; λ4 - інтенсивність відмов системи в ході перевірки по
помилковому сигналі (можливі умови перевірки, при яких λ1≠λ1+λ2 - інтенсивність
відновлення системи μ1, апаратури контролю μ2, інтенсивність відновлення системи
разом з апаратурою контролю μз.
Вже згадана система може перебувати в довільний момент часу t в одному з
наступних несумісних станів: 0 - система нормально функціонує; 1 - система
непрацездатна, знаходиться в ремонті; 2 - система непрацездатна, але апаратура
контролю цього не виявила; 3 - працездатна система перевіряється по помилковому
сигналі від апаратури контролю; 4 - непрацездатні і відновлюються система і
апаратура контролю.
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Графи станів відновлюваної системи з апаратурою контролю наведені на рис.
3.13. За графу станів може бути складена система диференціальних рівнянь для
ймовірностей станів і отримано вираз для функції готовності Г (t). Однак в загальному
випадку для рис. 3.13, а виходить громіздке вираження.
В окремому випадку (рис. 3.13,6) повного контролю (всі 1в елементи охоплені
контролем, λ = 0) коефіцієнт готовності (стаціонарна ймовірність знаходження в стані
0)
1
RГ 

3
2

 
 
1  1  3 (2  1  4 )
1 2
1 3

(3.86)

Коли система не відмовляє протягом перевірки по помилковому сигналі і
здійснюється повний контроль (λ2 = 0, λ4 = 0), граф станів має вигляд рис. 3.13.
Для резервованих відновлюваних систем апаратура контролю істотно впливає на
всі показники надійності систем, в тому числі на середній наробіток до відмови,
імовірність безвідмовної роботи і ін. Розгляд питання в загальному випадку є дуже
складним. Щоб виявити роль повноти охоплення контролем, розглянемо окремий
випадок абсолютно надійною апаратури контролю (λз = 0) в дубльованої
відновлюваної системі.
Вже згадана система може перебувати в довільний момент часу I в одному з
наступних несумісних станів: 0 - обидва елементи працездатні; 11-один з елементів
відмовив через відмову контрольованої частини його; 12 - один з елементів відмовив
через відмови неконтрольованої частини його; 2 - система непрацездатна.
Граф станів системи наведено на рис. 3.13, а. Стан 2 вважається поглинає,
λ=λ1+λ2 - інтенсивність відмов одного елемента. Отримуємо вираз для середнього
часу безвідмовної роботи системи:
3 3  1    22 
mtc 
2 ( 2  2 1 )

(3.87)

При повному контролі елементів λ2 = 0 і середній час безвідмовної роботи
системи

169

mtc 

3  1
2 2

(3.88)

Зіставивши (3.99) і (3.100), отримаємо, що через неповноту контролю середній
час безвідмовної роботи зменшується, складаючи лише частку ν від можливого т mˊ𝑡𝑐
v

mtc

mtc

2 p
p
1 3 p
 2 p  при з
p 
y

P

,

(3.89)

Де
P



;   2
1


(3.90)

У реальних системах значення р зазвичай менше 0,01. Залежно ν від коефіцієнта
у при різних значеннях р приведені на рис. 3.14,б.
На рис. 3.14 б пунктиром проведена пряма 𝜈 = 𝛾 Точки її перетину з
кривими𝜈 = 𝜑(𝛾) дають характерне значення в 𝛾 * При 𝜈 < 𝛾 повнота охоплення
контролем істотно впливає на середній час безвідмовної роботи системи. У цій
області навіть не велике зменшення𝛾 веде до значного збільшення середнього часу
безвідмовної роботи системи. При 𝜈 > 𝛾 ефект від застосування резервування менше в
десятки разів, при цьомузначення повноти контролю зменшується з графіка на рис.
3.14,б слід, що для найбільш часто зустрічаються на практиці значень р = 0,01 /0,001
значення 𝛾 * лежать в діапазоні 0,03-0,11.

Рис. 3.14 До питання про вплив повноти контролю на ефект від застосування
резервування в відновлюваної системі, що допускає перерви в роботі.
а – граф станів дубльованої системи при абсолютно надійною апаратурі
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контролю (λ2 =0);
б – залежність відношення значень середнього часу безвідмовної роботи при
неповному н повний контроль від коефіцієнта 𝛾 = λ2 /λ
3.3.2.2. Значення контролю для об'єктів, що не допускають перерв у роботі
Розглянуто відновлювану систему з ненагруженим активним дублюванням
[151]. Структурна схема системи зображена на рис. 3.15, а. У цій системі в
перемикаючому пристрої можна виділити контролює (КУ) і виконавче (ВП) пристрої.

Рис. 3.15 Значення контролю в відновлюваної системі з ненавантаженим
активним дублюванням.
а – блок – схема системи: ОЕ – основний ( який працює) єлемент; РЕ –
резервний елемент; КП – контролюючий пристрій; ВУ – виконавчий пристрій; б –
граф станів при безвідмовному виконавчому пристрої, двох видах відмов
контролюючого пристрою і неповному контролі.
1) відмова типу «помилкове перемикання», при якому працездатний основний
елемент відключається і включається резервний;
2) відмова типу «відсутність перемикання», при якому не включається в роботу
резервний елемент, якщо відмовить працює.
Нехай

інтенсивність

відмов

перемикача

(контролюючого

пристрою)

пропорційна інтенсивності відмов λ працюючого елемента 𝛼𝜆 , причому інтенсивність
відмов першого типу 𝛼1 𝜆, другого типу 𝛼2 𝜆, 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
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Контролем охоплено лише частина працюючого елемента. Інакше кажучи, на частину
відмов працюючого основного елемента

перемикаючий пристрій не реагує.

Позначино, частку неконтрольованих відмов основного елемента 𝛾

тобто

неконтрольовані відмови мають інтенсивність 𝛾𝜆
Вже згадана система може перебувати в довільний момент часу в одному з
несумісних станів: 0 - працює основний елемент; перемикач працездатний; 1 непрацездатна контрольована частина основного елемента при працездатному
перемикачі або відбулося хибне спрацьовування перемикача; працює резервний
елемент; 2 - працездатний основний елемент, відбулася відмова перемикаючого
пристрою другого типу (перемикання неможливе); 3 - підмножина станів, відповідних
відмові системи.
Основну частину часу відновлення системи становить час пошуку несправності.
У першому наближенні будемо вважати, що інтенсивність відновлення однакова для
всіх блоків системи і дорівнює 𝜇
Граф станів даної системи наведено на рис. 3.15,б. Цьому графу відповідає
система диференціальних рівнянь для ймовірностей станів:
P(t )  (1  a1  a2 ) P0 (t )   P1 (t )   P2 (t );
P1 (t )  (1    a3 ) P0 (t )  (   ) P1 (t );

(3.91)

P2 (t )  a2 P0 (t )  (   ) P2 (t ).

з нормувальною умовою
3

 P (t )  1
i 0

i

(3.93)

Вирішивши цю систему рівнянь при початкових умовах
P0 (0)  1; P0 (0)  PZ (0)  P3 (0)  0

(3.93)

можна знайти ймовірність безвідмовної роботи системи: впродовж заданого інтервалу
(0, ti):
PC (ti )  P0 (ti )  Pi (ti )  PZ (ti )

(3.94)

Використовуючи перетворення Лапласа, отримуємо:
a
at
at 


 1
PC (ti )   ch t 
sh t  exp( )  (2      | a ) 
sh t exp( )  ,
2
2 
2 
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де
  (1  pa)2  4 p ; p 


; a  2    a.


Середнє напрацювання до відмови системи
mt 

2    a  
.
 2 (1  a)  

(3.96)

З огляду нате, що зазвичай λ≪ 𝜇, отримуємо:

mt 

1



(3.97)

3.3.3 Особливості резервування відновлюваних об’єктів мережі
майбутнього, які допускають перерву в роботі
3.3.3.1 Резервування об'єктів, для яких відмови допустимі, але немає
резерву часу на ремонт
Відомо, що для таких об'єктів велике значення має готовність - здатність
перебувати в працездатному стані в довільний момент часу. При порівнянні
різноманітних способів підвищення готовності об'єктів необхідно мати залежності
показника готовності від показників безвідмовності λ і ремонтопридатності 𝜇
елементів, режиму відновлення та інших чинників. За цими залежностями
обчислюють значення показників готовності різних варіантів резервування при
однакових вихідних даних.
Можлива постановка задачі оптимізації структури резервованої системи [151]
для досягнення заданого рівня готовності при мінімальних витратах. Однак спроби
практичного застосування результатів рішення таких задач виявилися безуспішними
через відсутність стійких залежностей між показниками готовності та витрат. Тому
при виборі структури резервованої системи доцільно обчислювати і порівнювати
значення середнього часу безвідмовної роботи і коефіцієнта готовності для різних
способів резервування при відповідних стратегіях (режимах) відновлення.
Серед різних варіантів режимів відновлення особливо важливі два граничних
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режими:
1) коли відновлення проводиться після відмови всієї системи;
2) коли працездатна система продовжує функціонувати при відновленні
елементів, що відмовили.
Для першого режиму відновлення вплив резервування на коефіцієнт готовності
системи можна оцінити через значення середнього часу безвідмовної роботи і
середнього часу відновлення системи. При обчисленні середнього часу безвідмовної
роботи резервована система вважається невідновлюваною.
Розглянуто для першого граничного режиму відновлення поведінку функції
готовності в початковому (нестаціонарному) періоді. При показових розподілах часу
безвідмовної роботи і часу відновлення основних та резервних елементів функція
готовності монотонно зменшується від 1 до 𝑘г . Вирази для функцій готовності можуть
бути виведені для кожного способу резервування методом диференційних рівнянь.

Рис.3.16 Функції готовності системи із загальним резервуванням при різній
кількості r надлишкових пристрої.
Коли розподіли часу безвідмовної роботи елементів відрізняються від
показових, резервування не тільки збільшує стаціонарне значення функції готовності,
а й зменшує провал на нестаціонарній ділянці функції готовності. На рис. 3.16
наведено приклад впливу навантаженого резерву на функцію готовності системи, що
складається з аналогічних пристроїв (загальне резервування). Передбачається, що час
безвідмовної роботи кожного з пристроїв підпорядкований закону суперпозиції двох
показових розподілів, а час відновлення має показовий розподіл. Пунктирними
лініями на рис. 3.16 показані встановлені значення Г(t) (коефіцієнти готовності).
При другому граничному режимі відновлення зазвичай вдається домогтися
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значно більшого ефекту від застосування резервування, ніж при першому режимі.
Істотний вплив на можливість підвищення готовності мають такі фактори:
- обмеження кількості ремонтних бригад;
- обмеження кількостівідновлень через малу кількість запасних елементів;
- наявність частки відновлюваних елементів;
- повнота охоплення контролем і безвідмовність апаратури контролю.
Всі ці обмеження зазвичай вдається врахувати при складанні математичної
моделі, що використовує математичний апарат теорії марківських випадкових
процесів.
Режими (стратегії) відновлення розрізняють також за часом проведення робіт по
відновленню:
o відновлення проводиться тільки після появи відмови;
o відновлення проводиться тільки в заздалегідь призначені моменти часу
незалежно від відмов системи;
o відновлення проводиться або в момент появи відмови, або в наперед
призначений момент часу (залежно від виду відмови).
3.3.3.2 Функціонування об'єктів, що мають резерви часу на відновлення
При

розгляді

таких

об'єктів

часто

згадують

про

наявність

часового

резервування, тобто про використання надлишкового часу. Розрізняють два види
надмірності часу:
1) допустима перерва в функціонуванні об'єкта після відмови на час, що не
перевищує значення величини 𝜏дод , який може бути постійним або випадковим з
відомим законом розподілу;
2) допустимі перерви в роботі об'єкта, але є обмеження на сумарний час
простоїв.
Застосування терміну резервування навряд чи виправдане. Мабуть, правильніше
вести мову про своєрідні умови застосування об'єкта, коли допускаються простої на
обмежений час.
Нижче наведені розрахункові формули для розглянутих об'єктів.
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Нехай задана умова, що час простою після кожної відмови не повинен
перевищувати постійного значення 𝜏дод При показовому розподілі часу безвідмовної
роботи об'єкта і умови, що вірогідність не відремонтувати об'єкт при одному
відновленні прямує до нуля, [1 − 𝐺(𝜏доп ]→ 0, де G(х) - функція розподілу часу
відновлення, то імовірність безвідмовної роботи впродовж часу (0, t) дорівнює:



p(t , ДОД )  exp t 1  G( ДОД ) 

(3.98)

тобто асимптотичний розподіл часу безвідмовного функціонування об'єкта, що
допускає перерви в роботі на час, що не перевищує 𝜏доп , є показовим з
параметром[1 − 𝐺(𝜏дод )λ]
При показовому розподілі часу відновлення
p(t , ДОД )  exp  t exp(  ДОД ) 

(3.99)

За наявності резерву часу на відновлення після відмови змінюється визначення
функції готовності. У момент t до працездатних станів додатково відносять і той стан,
при якому об'єкт не функціонує після відмови (за умови, що час, що минув з моменту
часу виникнення відмови до t, не перевищує 𝜏дод . Змінене значення функції готовності
при показових розподілах часу безвідмовної роботи і часу відновлення:
1 при t  ДОД

 
  e ДОД 
 (    )( t  ДОД )
 при
Г (t , ДОД )  1 
1 e






 t 
ДОД


(3.100)

Середній час безвідмовного функціонування об'єкта при будь-яких розподілах
часу безвідмовної роботи і часу відновлення
mt ( ДОД ) 

mt 0  mtB
 mtB   ДОД
1  G( ДОД )

(3.101)

де 𝑚𝑡0 - середній час безвідмовної роботи об'єкта без урахування резерву часу; 𝑚𝑡в ~
середній час відновлення об'єкта.
З огляду на те, що майже завжди 𝑚𝑡0 ≫ 𝑚𝑡в і 𝑚𝑡0 ≫ 𝜏доп з попередньої формули
маємо:
mt ( дод ) 

mt 0
1  G ( дод )

(3.102)
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При показових розподілах часу безвідмовної роботи і часу відновлення з тієї ж
формули отримаємо:
1 1 
1
1 
mt ( дод )  (  )e ДОД    дод  e ДОД









(3.103)

Оскільки формула справедлива при будь-яких розподілах часу безвідмовної
роботи і часу відновлення об'єкта, її можна використовувати для обчислення
середнього часу безвідмовного функціонування резервованої (тобто має надлишкові
елементи) системи з резервом часу на відновлення після відмови. Для цього замість
𝑚𝑡0 необхідно підставити середній час безвідмовної роботи системи без урахування
резерву часу.
Обчислення p(t, 𝜏дод ) для резервованої системи можливе чисельними методами.
Вище були розглянуті системи, що мають резерв часу на відновлення після
кожної відмови. У багатьох випадках більш важливий загальний резерв часу на
виконання завдання. Цей випадок відрізняється від розглянутого тим, що обмежений
лише сумарний час простоїв. Як показник надійності тут можна використовувати
ймовірність p(t, 𝜏) того, що за заданий час t буде виконанезавдання, що вимагає при
безвідмовній роботи системи час𝜏. При показовому розподілі часу безвідмовної
роботи і постійній тривалості відновлення θ
m

p (t , )  e   
i 

( )i
i!

(3.104)

де m - ціла частина дробу (𝑡 − 𝜏)/θ.
У розглянутому випадку θ = const наявність надлишку часу 𝑡 − 𝜏 на виконання
завдання еквівалентне введенню навантаженого резерву (m надлишкових елементів).
3.4 Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього
В даний час значну кількість наукових робіт присвячено розвитку теоретичних і
практичних аспектів вирішення завдань підвищення ефектвності функціонування
телекомунікаційних мереж і разом з тим побудови високонадійних і відмовостійких
мереж, які були б стійкі до впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів. Міжнародним
союзом електрозв'язку ведеться робота з вивчення зовнішніх деструктивних впливів
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(L.392) на мережі майбутнього та відпрацьовуються рекомендації для підвищення
надійності мережі шляхом поліпшення топології, резервування окремих елементів
мережі і забезпечення декількох, залежно від важливості, географічних розподілених
маршрутів до об'єкта зв'язку і багато інших різних заходів. У зв'язку з цим питання
підвищення надійності мережі майбутнього набувають актуальності і особливого
значення.
Надійність визначається як властивість об'єкту зберігати в часі у встановлених
межах значення усіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні
функції в заданих режимах і умовах застосування. Відмова мережі - це подія, що
полягає в порушенні працездатності мережі.
Надійність мереж майбутнього в значній мірі визначається топологією мережі.
Вибір топології мережі є однією з основних і найбільш витратних завдань. Для
великих територіально розподілених мереж використовуються, як правило, топології
змішаного типу, з довільними зв'язками. Як правило питання, пов'язані з набором
сервісів мережі, кількістю користувачів мережі, необхідною якістю обслуговування,
технологіями, а також географічним положенням вузлів мережі і кількістю зв'язків
вірішуються в першу чергу виходячи з економічної доцільності.
Для мереж великої розмірності задачі вибору оптимальної топології мережі, як
правило,

важко

формалізуються

через

наявність

безлічі

обмежень,

багатокритеріальності, відсутності точних оцінок рішень і необхідних характеристик
мережі, а також через відсутність апріорної інформації. Топологія мережі
визначається не тільки фізичним розташуванням вузлів мережі, але і характером
зв'язків між ними та особливостями передачі інформації по мережі. Характер зв'язків
визначає ступінь відмовостійкості мережі, складність мережевої апаратури, метод
управління обміном даних, можливі типи каналів зв'язку, довжину ліній зв'язку,
кількість абонентів і багато іншого.
Якщо раніше топологія телекомунікаційних мереж майбутнього (future
networks) відрізнялася зайвою централізованістю, то в даний час ситуація інша.
Постійне зростання навантаження на мережу і вибухоподібне збільшення обсягу
переданого трафіку змушує звернути увагу на якість виконання процесу проектування
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з метою отримання оптимальної топології мережі з врахуванням дотримання
нормованих показників якості мережі та її високої стійкості до дії зовнішніх
дестабілізуючих факторів.
Таким чином, саме архітектура і топологія телекомунікаційної мережі визначає
якість функціонування і надійність систем зв'язку, що безпосередньо пов'язано зі
значним збитком із-за можливої втрати даних або затримки їх отримання. Вибрана
топологія мережі, у свою чергу, впливає на склад телекомунікаційного устаткування і
програмного забезпечення. При проектуванні високонадійних телекомунікаційних
мереж використовуються змішані або гібридні топології, побудовані на базі
стандартних топологій типу " зірка", "кільце", " комірчаста", "кожен з кожним", "
деревовидна" тощо. Використання топології типу " зірка" забезпечує централізацію
потоків даних, що багаторазово спрощує процес управління ними. Істотні недоліки
мереж з топологією " зірка": велика витрата кабелю, що значно збільшує інвестиційні
витрати і як наслідок вартість мережі, а також можливість перенавантаження
центрального вузла мережі. Істотний недолік інших типових топологий, " кільця" і "
шини", полягає в тому, що відмова мережевого устаткування будь-якого вузла мережі
порушує її роботу в цілому, але і видні очевидні переваги. При впливі на мережу
будь-якого дестабілізуючого чинника, який приведе до втрати зв'язку з одному
напрямі, трафік піде по іншому маршруту.
З урахуванням усіх вищеперерахованих чинників, узагальнена архітектура
сучасної телекомунікаційної мережі буде така, як наведено на рис. 3.17 [107].
Надійність визначається трьома факторами : середнім часом безвідмовної
роботи, середнім часом між збоями MTBF (Mean Time Between Failures) і середнім
часом, необхідним для відновлення нормального обслуговування MTRS (Mean Time
Restore Service). Зрозуміло, що середній час між збоями MTBF (Mean Time Between
Failures) буде складатись із суми середнього часу безвідмовної роботи та середнього
часу, необхідного для відновлення нормального обслуговування MTRS (Mean Time
Restore Service).
Розглянемо випадок, коли при розрахунку ймовірності безвідмовної роботи,
середнього напрацювання до виникнення першої відмови елементи системи
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розглядаються як невідновлювальні. В цьому випадку, якщо структура системи
зводиться до основного чи резервного з′єднання елементів, при умові, що робота
одного з паралельно з′єднаних елементів забезпечують працездатний стан системи,
показники безвідмовності останньої визначаються за показниками безвідмовності
елементів за використанням класичного методу розрахунку надійності.

Рис. 3.17 Узагальнена архітектура телекомунікаційної мережі майбутнього
Знаючи MTBF і MTRS можна обчислити коефіцієнт готовності:

A  (1 

MTRS
)100%
MTBF

(3.105)

Оскільки при основному послідовному з′єднанні елементів працездатний стан
системи має місце при співпаданні працездатних станів всіх елементів, то ймовірність
цього стану системи визначається виробництвом ймовірностей працездатних станів
всіх елементів. Якщо система складається з n послідовно включених елементів, то при
ймовірності безвідмовної роботи кожного з елементів р і(t) ймовірність безвідмовної
роботи системи

180
n

Pc (t )  p1 (t ) p2 (t )... pn (t )   pi (t )

(3.106)

i 1

При паралельному з′єднанні елементів та при умові, що для роботи системи
достатньо роботи одного з включених паралельно елементів, відмова системи є
спільною подією, яка має місце при відмові всіх паралельно включених елементів.
Якщо паралельно включені m елементів і ймовірність відмови кожного q j(t)=1-pj(t), то
ймовірність відмови цієї системи
m

Qp (t )  q1 (t )q2 (t )...qm (t )   q j (t )
j 1

(3.107)

Якщо структурна схема надійності системи складається з послідовно і
паралельно з′єднаних елементів, то розрахунок її надійності може бути проведений з
використанням (3.115), (3.117). Так, для системи ймовірність безвідмовної роботи
буде:
Pc (t )  p1 (t ) p2 (t ) p3456 (t )  p1 (t ) p2 (t ) 1  [1  p3 (t ) p4 (t )][1  p5 (t ) p6 (t )]

(3.108)

Щоб визначити значення середнього напрацювання системи до відмови та
інших показників надійності, потрібно знати закони розподілу часу безвідмовної
роботи елементів (напрацювання до відмови) системи. Оскільки на ділянці
нормальної експлуатації з задовольняючою точністю в якості закону розподілу часу
безвідмовної роботи елементів може бути прийнятий експонентціальний, то при
основному з′єднанні елементів, якщо pi(t)=e-λit, вираз (3.119) матиме наступний вигляд:

 t
  t   t  t
n
1
2
P (t )  e
e
...e
e c
c

(3.109)

де
n

c  1  2  ...  n   i .
i 1

Таким чином, при основному з′єднанні елементів, що мають експоненціальний
закон розподілу часу безвідмовної роботи, закон розподілу часу безвідмовної роботи
системи також буде експоненціальним, відповідно до цього маємо:
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Fc (t )  1  e  ct ; f c (t )  c e  ct ; c 

1

c

; c 

1

(3.110)

c

При резервному з′єднанні m елементів, що мають експоненціальний закон
розподілу часу безвідмовної роботи, ймовірність відмови групи паралельно
включених елементів

Qp (t )  (1  e

 1t

)(1  e

 2t

)...(1  e

 mt

m

)   (1  e

 jt

j 1

)

(3.111)

Якщо всі елементи рівнонадійні і 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆𝑚 = 𝜆𝑗 = 𝜆, тоді

Qp (t )  (1  et )m ; Pp (t )  1  (1  et )m

(3.112)

Таким чином, при резервному поєднанні елементів експоненціальний закон
розподілу часу безвідмовної роботи не зберігається.
Розглянутий метод розрахунку широко застосовують для оцінки надійності
локальних систем і елементів, що входять в їх склад. На стадії проектування при
відомих інтенсивностях відмов елементів оцінюють ймовірність безвідмовної роботи
системи і передбачають заходи, направлені на їх підвищення і полягають

в

резервуванні найменш надійних і найбільш відповідальних елементів, полегшених
умов експлуатації, зниження рівня навантаження та ін.
Аналізують надійність зазвичай у декілька етапів. На першому етапі, який
проводиться на стадії складання технічного завдання на локальну систему, коли їх
структури ще не визначені, проводиться приблизна оцінка надійності. Вона випливає з
апріорної інформації про надійність близьких за характером систем та елементів, з
допомогою яких вони можуть бути реалізовані. На другому етапі проводиться
орієнтовна оцінка надійності. При цьому відомі структура системи та вхідні в її склад
елементи, їх показники надійності, задані при нормальних (номінальних) умовах
експлуатації.
Кінцевий розрахунок надійності технічних засобів, що іноді називається
коефіцієнтним, проводиться на стадії завершення технічного проекту, коли проведена
дослідна експлуатація та відомі умови експлуатації всіх елементів. Останні
визначаються рівнем навантажень, характером зміни різних величин, як температура

182

навколишнього середовища, рівень вібрації, коливання напруги живлення і частоти,
коливання вологості та інше. Облік цих величин дозволяє провести корекцію значення
інтенсивності відмов елементів. Так, їх робота при знижених навантаженнях
приводить до зниження інтенсивності відмов. Вплив відхилення цих величин на
інтенсивність відмов враховують шляхом використання поправкових коефіцієнтів k i :

  ном k1k2 ...kn

(3.113)

де λНОМ – номінальне значення інтенсивності відмов, відповідне нормальним
умовам експлуатації; k1, k2, …… kп – поправочні коефіцієнти, враховуючи відхилення
впливаючих величин від нормальних значень.
В багатьох випадках розглянутий вище спосіб розрахунку не може бути
використаний, так як не завжди схема надійності містить послідовно-паралельне
з’єднання елементів.
Топологія сучасної телекомунікаційної мережі в загальному випадку зводиться до
декількох рівнів мережі як показано на рис. 3.18.
Існують декілька різновидів класичного методу розрахунку надійності систем зі
складною структурою, частина з яких буде розглянута нижче стосовно до аналізу
надійності місткової схеми, зображеної на рис. 3.18. Для всіх елементів схеми відомі
ймовірності безвідмовної роботи р1, р2, р3, р4, р5 і відповідні їм ймовірності відмови
типу «обрив» q1, q2, q3, q4, q5. Необхідно визначити ймовірність наявності ланцюга між
точками А і В схеми.
Метод перебору станів. Розрахунку надійності будь-якої системи незалежно
від використаного методу передує визначення двох неперетинаючихся множин стану
елементів, що відповідають працездатному та непрацездатному стану системи.
Кожний з цих станів характеризується набором елементів, що знаходяться в
працездатному та непрацездатному станах. Оскільки при незалежних відмовах
ймовірність кожного із станів визначається добутком ймовірностей знаходження
елементів у відповідних станах, то при числі станів, рівному m, ймовірність
працездатного стану системи
m

P   li pl  ki qk ,
j 1

(3.114)
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ймовірність відмови буде:
m

Q  1   l j pl  k j qk

(3.115)

j 1

де m – загальне число працездатних станів, в кожному j - ому з яких число
справних елементів рівне lj , а вийшовших з ладу - kj.

Рис. 3.18 Топологія сучасної телекомунікаційної мережі
Розрахунок з використанням методу перебору станів зручно надати у вигляді
табл.3.2, де знаком плюс відмічені працездатні стани, а знаком мінус – непрацездатні.
В числовому прикладі всі елементи прийняті рівнонадійними з ймовірністю
безвідмовної роботи, рівної 0,9, за заданий час:
16

P   pl  qk  p 5  5 p 4 q  8 p 3 p 2  2 p 2 q 3  0.978
j 1

lj

(3.116)

kj

З розглянутого прикладу видно що навіть при порівняльно простій структурі
застосування методу перебору стану пов′язано з громіздкими викладками.
Метод розкладу відносного особливого елементу. Цей метод заснований на
використанні формули повної ймовірності. В складній системі виділяється особливий
елемент, всі можливі стани Ні якого утворюють повну групу, ∑𝑛𝑖=1 𝑃{𝐻𝑖 } = 1. Якщо
аналізуючий стан системи А, то його ймовірність
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n

P{ A}   P{H i }P{
i 1

n
A
}   Pi { A}
Hi
i 1

(3.117)

Другий співмножник в (3.127) визначає ймовірність стану А при умові, що
особливий елемент знаходиться в стані Ні. Розгляд Ні стану особливого моменту як
безумовного дозволяє спростити структурну схему надійності і звести її до
послідовно-паралельного з’єднання елементів.

Таблиця 3.2
Номер
стану

Розрахунок з використанням методу перебору станів
Стан елементів
Ймовірність станів
1
2
3
4
5

1

+

+

+

+

+

2

-

+

+

+

+

3

+

-

+

+

+

4

+

+

-

+

+

5

+

+

+

-

+

6

+

+

+

+

-

7

-

+

-

+

+

8

-

+

+

-

+

9

-

+

+

+

-

10

+

-

-

+

+

11

+

-

+

-

+

12

+

-

+

+

-

13

+

+

-

+

-

14

+

+

+

-

-

15

-

+

-

+

-

16

+

-

+

-

-

𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝4 𝑝5 = 0.95
𝑝2 𝑝3 𝑝4 𝑝5 𝑞1
𝑝1 𝑝3 𝑝4 𝑝5 𝑞2
𝑝1 𝑝2 𝑝4 𝑝5 𝑞3 = 0.1 ∗ 0.94
𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝5 𝑞4
𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝4 𝑞5 }

𝑝2 𝑝4 𝑝5 𝑞1 𝑞3
𝑝2 𝑝3 𝑝5 𝑞1 𝑞4
𝑝2 𝑝3 𝑝4 𝑞1 𝑞5
𝑝1 𝑝4 𝑝5 𝑞2 𝑞3
2
3
𝑝1 𝑝3 𝑝5 𝑞2 𝑞4 = 0.1 ∗ 0.9
𝑝1 𝑝3 𝑝4 𝑞2 𝑞5
𝑝1 𝑝2 𝑝4 𝑞3 𝑞5
𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑞4 𝑞5 }

𝑝2 𝑝4 𝑞1 𝑞3 𝑞5
3
2
𝑝1 𝑝3 𝑞2 𝑞4 𝑞5 } = 0.1 ∗ 0.9

Так, в розглядаючій містковій схемі виділення елементу 5 в якості
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особливого з двома можливими станами (1-наявність і 2-відсутність ланцюга) 𝑃{𝐻1 } =
𝑝5 ; 𝑃{𝐻2 } = 𝑞5 дозволяє від структурної схеми перейти при безумовно справному
стані елементу 5 до схеми, наданої на рис.3.19, а. При відмові елементу 5 структурна
схема має вигляд наданий на рис.3.19 ,б. Якщо стан А – наявність ланцюга між А і В,
то відповідно з (3.115) і (3.116) маємо:
P1{ A}  p5 (1  q1q2 )(1  q3q4 )  0.882 ,
P2{ A}  q5[1  (1  p1 p3 )(1  p2 p4 )]  0.0964 ,

P{ A}  P1{ A}  P2{ A}  p5 (1  q1q2 )(1  q3q4 )  q5 ( p1 p3  p2 p4  p1 p2 p3 p4 )  0.978 . (3.118)

Зіставлення обох методів розрахунку надійності показує що виділення
особливого елементу з наступним аналізом спрощених структурних схем суттєво
скорочує викладки.

Використовуючи формулу повної ймовірності та проводячи

послідовне виділення особливих елементів, можна проаналізувати складні системи,
що мають перехресні зв’язки. Так, ймовірність безвідмовної роботи двійної місткової
схеми (рис.3.19)
P{ A}  p5{ p6 (1  q1q2 )(1  q3q4 )(1  q7 q8 ) 
 q6 (1  q1q2 )( p3 p7  p4 p8  p3 p7 p4 p8 )} 
 q5{ p6 ( p1 p3  p2 p4  p1 p3 p2 p4 )(1  q7 q8 ) 

(3.119)

 q6 ( p1 p3 p7  p2 p4 p8  p1 p3 p7 p2 p4 p8 )}

Метод мінімальних шляхів і перетинів. У деяких випадках для аналізу
надійності складної системи буває достатнім визначити граничні оцінки надійності
зверху і знизу.
При оцінці ймовірності безвідмовної роботи зверху визначають мінімальні
набори працездатних елементів (шляхів), що забезпечують працездатний стан
системи. При формуванні шляху, рахуючи, що всі елементи знаходяться в
непрацездатному стані, послідовним переводом елементів в працездатний стан
проводять підбір варіантів з’єднання елементів, що забезпечують наявність ланцюга.

Рис. 3.19. Структурні схеми місткового з’єднання елементів, відповідних наявності
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(а) ланцюга в елементі 5 і його відсутності (б)
Набір елементів що утворює мінімальний шлях, якщо виключення будь-якого
елементу із набору приводить до відмови шляху. Із цього виходить, що в межах
одного шляху елементи знаходяться в основному з’єднанні, а самі шляхи
включаються паралельно. Так, для розглянутої місткової схеми мінімальних шляхів
представлений на рис. 3.21. Оскільки один і той самий елемент включається в два
паралельні шляхи, то в результаті розрахунку отримуємо оцінку безвідмовності
зверху:
PB  1  Q13Q24Q154Q253  1  (1  p2 p3 )(1  p2 p4 )(1  p1 p5 p4 )(1  p2 p5 p3 )  0.997 (3.120)

При визначенні мінімальних перетинів проводиться підбір мінімального числа
елементів, перевід яких із працездатного стану в непрацездатний викликає відмову
системи. При правильному підборі елементів перетину повернення будь-якого із
елементів в працездатний стан відновлює працездатний стан системи. Оскільки
відмова кожного із перетинів викликає відмову системи, то перші з’єднуються
послідовно. В межах кожного перетину елементи з’єднуються паралельно, так як для
роботи системи достатньо наявності працездатного стану будь-якого із елементів
перетину.
Схема мінімальних перетинів для місткової схеми приведена на рис.3.22. Так як
один і той же елемент включається в два перетини, то отримана оцінка є оцінкою
знизу.
PH  p12 p34 p154 p253  (1  q1q2 )(1  q3q4 )(1  q1q5q4 )(1  q2q5q3 )  0.978

Рис 3.20. Подвійна
місткова схема
з’єднання елементів

(3.121)

Рис 3.21. Набір мінімальних
шляхів
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Рис 3.22. Набір мінімальних перетинів
В розглянутому прикладі оцінка безвідмовності знизу співпадає з фактичною
безвідмовністю, розрахованою по перших двох методах.
Таким чином, при зіставленні мінімальних шляхів і перетинів будь-яка система
перетворюється в структуру з паралельно-послідовним або послідовно-паралельним
з’єднанням елементів.
Висновки
Третій розділ присвячений дослідженню систем мережі майбутнього з метою
поліпшення надійності їх функціонування в цілому, а також підвищення якості
проектних розробок для такої системи.
1.

Проаналізовано системи мережі майбутнього: статичні (безінерційні) і

динамічні (інерційні). Визначено кожній з них як об'єкту особливості, що
характеризують різні сторони їхнього функціонування.
2.

Досліджено основні властивості систем. При визначенні інтегральних якостей

систем (забезпечення стійкості), важливу роль відіграє цілісність, яка відображає
залежність між елементами. Причинність - визначає здатність системи реагувати на
вхідні впливи, тобто виступає як властивість фізичної реалізації пристроїв або систем.
Важливою характерною властивістю є керованість, здатність систем ідентифікуватися
або адаптуватися, завдяки розподілу впливів на керуючі (корисні) і збуджуючі діяння
(негативні). Структурна складність є однією з властивостей, за допомогою яких
система здобуває здатність перетворювати надходжувану інформацію. Структурна
складність, віднесена до рівня взаємодії між елементами системи, дозволяє
враховувати різноманітний характер цих взаємозв'язків. Зв’язність (або структурна
зв’язність) системи є однією з найважливіших її якісних характеристик. Проведено
дослідження зв’язності за допомогою теоретично-графових засобів та методів
комбінацій топології. Результати аналізу дають можливість здійснювати аналіз
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зв‘язності вузлів у системі зв'язку, за допомогою якого можна визначити самі слабкі
зв'язки й забезпечити потрібний рівень зв‘язності властивості систем.
3.

Визначено заходи щодо підвищення надійності FN при її проектуванні та

Властивості резервованих не відновлювальних систем.
4.

Розроблено шляхи підвищення надійності відновлюваних систем мереж

майбутнього та визначено що ненавантажений резерв є найбільш адекватною формою
підвищення надійності мережі майбутнього.
5.

Розроблено алгоритм роботи системи з активним резервуванням з урахуванням

фактору вартості мережевих елементів мережі майбутнього. Запропонований
алгоритм дозволяє спроектувати потрібну за функціоналом систему виходячи з
заданих вимог та вхідних параметрів. При побудові інформаційного комплексу слід
враховувати не лише характеристики компонентів (ймовірність виходу зі строю та
інші) але і їх кількість, а також кількість резервних підсистем.
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РОЗДІЛ 4
ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОГО ЦИФРОВОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО
4.1. Розробка структурної схеми демодулятора багатопозиційних просторових
OFDM-сигналів
Побудова

ефективного

цифрового

каналу

передачі

інформації

(ЦКПІ)

складається із вирішення завдань двох типів. Першим типом завдань є аналіз
можливості застосування каналів передачі інформації користувачів мережі в якості
ЦКПІ.

Дана

задача

вирішується

за

рахунок

вибору

конкретного

каналу

(інформаційними і ймовірністніми характеристиками якого уже відомі), який
найбільшою мірою відповідає вимогам ЦКПІ. Другий вид завдань стосується
розробки спеціальних каналів [139]. Цей тип завдань ділиться на дві групи:
- завдання створення спеціального ЦКПІ в іншому цифровому каналі (зводиться
до підвищення завадостійкості за рахунок пропускної здатності каналу, в якому
створюється ЦКПІ);
- завдання створення спеціального ЦКПІ на основі аналогового каналу.
Внаслідок поширення мереж диспетчерського зв'язку, які в основному
базуються на аналогових принципах та мають низький рівень стандартизації, питання
є досить актуальними для мережі управління мережами зв'язку України.
На відміну від стандартизованих в основному дискретних значень параметрів
цифрових каналів, характеристики аналогових каналів визначаються середовищем
передачі (металевий кабель, СВЧ хвилевід та ін.) і мають безперервний характер. У
зв'язку з цим постає необхідності застосування механізмів оптимізації у випадках
коли при розгляді цифрових каналів використовувався вибір найбільш прийнятого з
дискретного ряду стандартних значень якого-небудь параметра.
Для ефективного функціонуванні мережі зв'язку до ЦКПІ висуваються
головними вимоги такі як надійність, достовірність і затримки при передачі
інформації. Це дає можливість забезпечити для ЦКПІ відношення середньої
потужності сигналу в смузі каналу до спектральної щільності потужності шуму
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(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. В свою чергу це забезпечує додатковий виграш в 6-8 дБ для
багатопозиційних сигналів в порівнянні з неоптимальними методами прийому.
Можливість

реалізації

квазікогерентного

демодулятора

дозволяє

застосувати

модуляцію сигналами з ортогональними гармонійними несучими (ОГС, Orthogonal
Frequency Division Multiplex - OFDM), що мають в умовах обмеженої смуги
пропускання ряд переваг перед одноканальним режимом передачі і сигналами з
частотним поділом каналів без взаємного перекриття спектрів сигналів частотних
підканалів:
• інваріантість до нерівномірності АЧХ і нелінійності ФЧХ каналу. Це
дозволяє значно спростити амплітудні і фазові коректори, а, при достатній
кількості частотних підканалів, зовсім відмовитися від них;
• швидке спадання спектральної щільності потужності сигналу поза смугою
пропускання каналу, що зменшує потужність перехресних завад, дає
можливість значно зменшити смугу розфільтровки, спростити смугові
фільтри;
• ефективне використання смуги пропускання каналу шляхом максимізації
швидкості передачі в кожному частотному підканалі;
• збільшення тривалості тактового інтервалу без зниження швидкості передачі
інформації,

що

зменшує

вплив

імпульсних

завад,

завмирань,

багатопроменевості й інших видів завад і викривлень на кожному окремому
тактовому інтервалі і наближає статистичні характеристики завад до
параметрів математичної моделі білого шуму;
• можливість як модульного нарощування шляхом збільшення числа частотних
підканалів з відповідним устаткуванням обробки сигналу, так і широкі
можливості оптимізації шляхом об'єднання однотипних вузлів у складі цього
устаткування;

191

• дворазове, порівняно з ЧРК без взаємного перекриття частотних підканалів,
звуження

спектра

низькочастотну

групового

область

розповсюдженого

-

сигналу

смуги

дозволяє

пропускання,

симетричного

кабелю

використовувати

що

для

найбільш

характеризується

меншим

загасанням і потужністю перехресних завад. Крім того, дворазове звуження
спектра сигналу дозволяє відповідно зменшити частоту дискретизації при
цифро-аналоговому й аналого-цифровому перетворенні, що, у свою чергу,
дозволяє значно зменшити число всіх подальших операцій цифрової обробки
сигналу.
Застосовуваний у даний час для демодуляції групового сигналу OFDM метод
швидкого перетворення Фур'є

(ШПФ) [45] забезпечує лінійність перетворень

сигналу і порівняно мале число операцій з його обробки. Однак, метод ШПФ не
виключає необхідності підстроювання фаз сигналів підканалів, а кількаразові
операції «множення-додавання» відліків сигналу зменшують точність обробки.
Крім того, модульне нарощування демодулятора шляхом додавання нових
частотних підканалів, при використанні ШПФ ускладнено. Тому розробка
універсального квазикогерентного алгоритму демодуляції OFDM сигналів, що не
має перерахованих вище недоліків є досить актуальною.
Актуальним питанням сьогодення є впровадження на телекомунікаційній
мережі

обладнання

четвертого

та

п’ятого

покоління

(LTE)

мобільного

широкосмугового доступу.
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 [116].
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») більше 10 дБ. При таких співвідношеннях
«сигнал/шум» стає можливим визначення фази сигналу на вході демодулятора з
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точністю, достатньою для реалізації квазікогерентного методу демодуляції,
що, у свою чергу забезпечує додатковий виграш до 7-9 дБ для просторових nбагатопозиційних сигналів (рис. 4.1) в порівнянні з багатопозиційними сигналами
(рис. 4.2) та виграш більше ніж 12-15 дБ в порівнянні з неоптимальними методами
прийому.
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Рис. 4.1. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для
восьмипозиційного сигналу кубічно-амплітудно-фазової модуляції
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Рис. 4.2. Сигнальні сузір’я квадратурно-амплітудної Q-фазової модуляції
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Демодулятор сигналів OFDM повинний забезпечувати [140]:
• розділення сигналів частотних підканалів з групового сигналу OFDM

(далі-

умова “1”);
• мінімальне число нелінійних перетворень прийнятого сигналу

(умова “2”);

• високу завадостійкість при прийомі вузькосмугового багатопозиційного сигналу
на білому шумі (умова “3”);
• ефективне використання можливостей, наданих цифровими сигнальними
процесорами (DSP) (умова “4”);
• можливість модульного нарощування шляхом введення в груповий сигнал
додаткових частотних підканалів (умова “5”);
• універсальність щодо застосовуваних сигнальних сузір'їв (умова “6”);
• відсутність необхідності індивідуального підстроювання фази сигналу для
кожного частотного підканалу (умова “7”).
Виконання умов «1» і «2» можливо виключно шляхом поділу сигналів
частотних підканалів на найпершому етапі обробки групового сигналу OFDM.
Отже, першим блоком демодулятора є індивідуальний фільтр частотного підканалу,
що повинний:
• реалізовувати метод активної кореляційної фільтрації, що забезпечує розподіл
сигналів підканалів без втрат і зі збереженням можливості реалізації
оптимальних методів прийому [2];
• бути незалежним від інших фільтрів;
• бути незалежним від порядкового номера підканалу.
Такими фільтрами є обчислювачі проекцій прийнятого сигналу на два взаємно
ортогональних опорних сигнали. В якості опорних сигналів приймаються дві
гармоніки з частотою, рівній частоті несучої (ω0t) і фазами, що відрізняються на π/2.
Одна з опорних гармонік [cos(ω0t+∆φ)] формується в опорному генераторі (ОГ), а
друга - sin(ω0t+∆φ)=cos(ω0t+π/2+∆φ) – шляхом зсуву фази першої на π/2 у фазозсувачі
чи лінії затримки. Обчислення проекцій сигналу на опорні гармоніки реалізовано в
сучасних DSP за допомогою алгоритму ШПФ. Для реалізації на універсальних
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процесорах та апаратної реалізації найбільш ефективними є схеми на інтеграторах зі
скиданням , що при цифровій обробці зводяться до підсумовування добутків відліків
прийнятого сигналу на значення опорного сигналу (рис. 4.3).
X(t)



Tn+1
Tn∫

ОГ

Рис 4.3. Активний кореляційний фільтр
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 (4.1):
X(t)cos(ω0 t  φ0 )dt;


nT

Y0n (t)  
X(t)sin(ω0 t  φ 0 )dt; 
(n 1)T

nT
Z0n (t)  
X(t)cos(ω0 t  φ 0 )dt; 
(n 1)T



X 0n (t)  

nT

(n 1)T

(4.1)

Алгоритм оптимального прийому рівноймовірних сигналів сузір'я кратності m для
каналу з білим шумом формулюється таким способом: рішення приймається на
користь сигналу Si(t), якщо для всіх i≠j виконується нерівність
T

 [ X (t )  S (t )]
i

T

2

dt   [ X (t )  S j (t )] 2 dt ,

0

(4.2)

0

де X(t)- прийнятий сигнал, Т - тривалість сигналу, чи у стислій формі:
T

i : arg min  [ X (t )  S j (t )] 2 dt 
0
j

j  1, m.

(4.3)

Для сигналів, представлених у вигляді проекцій на опорні гармоніки (4.1), вираз
(4.3) приймає наступний вигляд:
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i  argmin[(X 0n  X j ) 2  (Y0n  Yj ) 2  (Z0n  Z j ) 2 ];

T

X j   S j (t)  cos( ωt  φ j )dt;
0


T
Yj   S j (t)  sin( ωt  φ j )dt,

0

T

Z j   S j (t)  cos( ωt  φ j )dt,
0


(4.4)

Де X j , Y j та Z j - 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
(4.4) необхідні зразки всіх сигналів сузір'я ( X j , Y j , Z j ) . Для формування зразків
сигналів сузір'я з прийнятого сигналу скористаємося методами приведення
прийнятого сигналу до одного із сигналів сузір'я (так званого 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 пілотсигнал X 1 , Y1 та Z1 згідно виразу:







a
X 1 : n 1  ( X 0 n  cos(n 1 )  Y0 n  sin(n 1 )  Z 0 n  cos(n 1 )) 

aj




an 1
Y1 :
 (Y0 n  cos(n 1 )  X 0 n  sin(n 1 )  Z 0 n  sin( n 1 ))  n  1, 

aj



an 1

Z1 :
 ( X 0 n  cos(n 1 )  Y0 n  sin(n 1 )  Z 0 n  cos(n 1 )) 

aj



X 1 : X 0 n 

Y1 : Y0 n  n  1;
Z1 : Z 0 n 

де

(4.5)

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 пілотсигнал (СВПС) реалізується за допомогою таблиці пар значень K1 і K2 - приведених
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проекцій сигналу, на користь якого демодулятором було прийняте рішення на
тактовому інтервалі n-1, на пілотний сигнал. Вибір цих значень залежить від рішення,
прийнятого демодулятором на попередньому тактовому інтервалі. Тоді (4.5)
трансформуються в (4.6):



a1

K2 
 sin(n 1 );

an 1


X 1 : X 0 n 



Y1 : Y0 n  n  1;


Z1 : Z 0 n 

X 1 : K1X 0 n  K 2Y0 n  K1Z 0 n 


Y1 : K1Y0 n  K 2 X 0 n  K 2Z 0 n  n  1.

Z1 : K1X 0 n  K 2Y0 n  K1Z 0 n 

K1 

a1
 cos(n 1 );
an 1

(4.6)

При реалізації на сучасних цифрових сигнальних процесорах обчислення кожної
проекції

може

виконуватися

однією

операцією

«множення-додавання»

[5].

Відзначимо, що при демодуляції використовуються не абсолютні значення амплітуд
сигналів, а їхні відношення, що не залежать від загасання сигналу. Потім значення
(X1,Y1) усереднюються у суматорах – накопичувачах на М останніх тактових
інтервалах методом зсуваючогося вікна. Усереднення за (4.7) дозволяє одержати
максимально правдоподібні оцінки (X1,Y1) із суміші сигналу з гаусівським шумом:










n 1
1 


X 1 (n) :
  X 1   X 1 (i )  

M 
i nM


n 1

1 
 
Y1 (n) :
 Y1   Y1 (i )   n  M 
M 
i nM
 

n 1


1 

Z1 (n) :
  Z1   Z1 (i )  

M 
i nM
 


n 1
1

X

X 1 (i )  

1

n
i 1

n 1
1
 
Y1 (n) : Y1   Y1 (i )   n  M ;
n
i 1
 
n 1
1
 
Z1 (n) :  Z1   Z1 (i )  
n
i 1
 

X 1 (n) :

(4.7)

Очевидно, що чим більше число інтервалів усереднення М, тим більше
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точність оцінки при умовах стаціонарності ймовірністних характеристик каналу на
проміжку часу Δt=Мn. Приймаючи М рівним числу тактових інтервалів n, що
пройшли після останньої зміни параметрів передачі, після нескладних перетворень
одержуємо рекурентний алгоритм роботи суматорів для каналу зі стаціонарними
параметрами:

 1
X 1 (n) : 1    [ X 1 ( n  1)  X 1 ]
 n


 1
Y1 (n) : 1    [Y1 (n  1)  Y1 ] 
 n


 1
Z1 (n) : 1    [ Z1 (n  1)  Z1 ] 
 n


(4.8)

В умовах нестаціонарності параметри сигналів, більш віддалених один від
одного за часом, менш корельовані, отже, усереднення повинне проводитись з
ваговими коефіцієнтами λ, що залежать від часу, що пройшов з моменту тактового
інтервалу: чим більше пройшло часу - тим менша вага параметрів сигналу при
усередненні (тобто λi>λi+k, k=1,2..n-i-1).
n 1
1 

X 1 (n) :  0  X 1   n i  [ X 1 (i )] 
n 
i 1

n 1
1 
 
Y1 (n) :  0  Y1   n i  [Y1 (i )] 
n 
i 1
 
n 1
1 
 
Z1 (n) :  0  Z1   n i  [ Z1 (i )] 
n 
i 1
 

(4.9)

Зі значень усереднених проекцій пілот-сигнал, отриманих за (4.8) чи (4.9) - у
залежності від характеристик каналу, формуються усереднені проекції Xj та Yj всіх
інших сигналів сузір'я:

[X1  cos(Δ j )  Y1  sin(Δ j )+Z1  cos(Δ j )] 
a1


aj
Yj  [X1  sin(Δ j )  Y1  cos(Δ j )+Z1  sin (Δ j )] 
a1


aj
Z j  [X1  sin(Δ j )  Y1  cos(Δ j )  Z1  cos(Δ j )]
a1

Xj 

aj

(4.10)

Оскільки співвідношення амплітуд aj/a1 пілотного і всіх інших сигналів сузір'я і
різниці фаз Δφj між ними відомі, то (4.10) вироджується в (4.11), а формувач проекцій

198

зразків сигналів сузір'я ( X j , Y j , Z j ) реалізується на цифровому сигнальному процесорі
2(j-1) операціями «множення-додавання».
X j : X 1 K 2 j  Y1 K1 j  Z1 K 2 j 

Y j : X 1 K1 j  Y1 K 2 j  Z1 K1 j 

Z j : X 1 K 2 j  Y1 K1 j  Z1K 2 j 




aj
K1:  sin( j )

a1


aj
K 2 :  cos( j )

a1



(4.11)

де К1 і К2 – приведені проекції сигналу j на пілотний сигнал.

X 1 , Y1 , Z1

X 0n , Y1n , Z1n
СВПС

З активних
фільтрів

X 1 , Y1 , Z1

М
(8,9)

(6)

X j ,Yj , Z j

ФПСС
(11)

і

До схеми
прийняття
рішень (СПР)

З схеми прийняття
рішень (СПР)

Рис. 4.4. Структурна схема формувача зразків сигналів сузір’я
Таким чином, формувач зразків сигналів сузір'я має структуру, представлену на
рис. 4.4.
На перший вхід формувача зразків сигналів сузір'я (ФЗСС) з активних фільтрів
надходять проекції X0n ,Y0n, Z0n сигналу, прийнятого на попередньому тактовому
інтервалі. На другий вхід подається номер сигналу сузір'я і, на користь якого було
прийняте рішення в СПР на підставі значень X0n ,Y0n, Z0n та зразків сигналів сузір'я
X j ,Yj , Z j

підготовлених формувачем до моменту закінчення попереднього тактового

інтервалу. На підставі значень і, X0n ,Y0n, Z0n схема виділення пілот-сигнал (СВПС) по
(6) формує дві величини X1,Y1 та Z1, що для компенсації дії завад усереднюються в
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суматорах-накопичувачах методом зсуваючогося вікна на проміжку в М тактових
інтервалів за (8) – при стаціонарності ймовірністних характеристик каналу чи за (9) - у
протилежному випадку. Усереднені значення проекцій пілот-сигнал з виходів
суматорів-накопичувачів надходять у формувач проекцій сигналів сузір'я (ФПСС), що
реалізує (11). Отримані на виході ФПСС проекції Xj,Yj,Zj подаються на вхід СПР
згідно рис. 4.5.

Рис. 4.5. Структурна схема демодулятора сигналу одного підканалу OFDM
Запропонована схема демодулятора [119] частотного підканалу забезпечує
виконання усіх вищезгаданих умов:
• сигнали частотних підканалів виділяються з групового сигналу активними
кореляційними фільтрами, що дає можливість індивідуальної настройки
параметрів передачі в кожному з підканалів окремо;
• виділений сигнал частотного підканалу не зазнає подальших перетворень і
приймає участь у прийнятті рішення у незміненому вигляді, що дозволяє
уникнути додаткових обмежень точності обробки;
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• демодулятор реалізує прийняття рішення за правилом Котєльнікова, тобто є
оптимальним приймачем і забезпечує максимально можливу завадостійкість
в умовах білого шуму;
• алгоритм роботи демодулятора не потребує значних обчислювальних витрат;
• можливе модульне нарощування демодулятора групового сигналу шляхом
установки додаткових демодуляторів частотних підканалів;
• можливе використання будь-яких сигнальних сузір’їв шляхом загрузки у
СВПС і ФПСС відповідних таблиць коефіцієнтів;
• демодулятор не потребує підстройки амплітуди і фази сигналу завдяки
використанню значень відношень амплітуд і компенсації впливу завад при
усередненні пілот-сигнал.
У загальному випадку завадостійкість залежить як від способу прийому, так і
від виду переданих сигналів. Запропонований демодулятор реалізує завадостійкість,
близьку до потенційної. Обмеження пов'язане з використанням при прийнятті рішення
оцінок зразків сигналів, що не позбавлені впливу завад. Тому подальше підвищення
ефективності каналу на фізичному рівні має проводитись вибором найкращих
сигнальних сузір'їв.
4.2. Маніпуляційне кодування сигнальних n-вимірних багатопозиційних сузір'їв
на основі оптимальних за завадостійкістю регулярних структур
При однаковому способі прийому різні сигнальні сузір'я забезпечують різну
завадостійкість [118]. Це пов’язано з особливостями розташування границь областей
сигналів. Під областю сигналу А розуміється геометричне місце точок простору
сигналів, віддалених від сигнальної точки А менш, ніж від всіх інших сигнальних
точок сузір'я. Мінімум середньої ймовірності помилки досягається при розміщенні
границь областей сигналів на рівних відстанях від сусідніх сигнальних точок.
Оптимізація сигнальних сузір'їв зводиться до такого розташування сигнальних точок,
при якому області сигналів мають найбільшу величину, найбільш близькі одна до
одної за розмірами і наближаються за формою до кіл в двовимірному просторі або
шарів в тривимірному просторі. Таке розташування забезпечує однакову ймовірність
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помилки прийому будь-якого сигналу (області сигналів однакові) і мінімальну
середню енергію сигналів (області найбільш щільно упаковані). Відомі найщільніші
укладання реалізуються, як правило, при розташуванні сигнальних точок у вузлах так
званих просторових мереж, що мають регулярну структуру. В одновимірному
просторі найщільнішим є рівномірне розміщення сигнальних точок на прямій. У
двовимірному випадку розглядається найщільніше укладання рівних кіл на площині,
при цьому центри кіл відповідають сигнальним точкам. Приклад такого укладання
показаний, на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Оптимальне укладання областей сигналів
Сигнальні точки розташовані на вершинах трикутників, що утворюють
регулярну трикутну мережу. У нижній частині рис. 4.6 показано розташування
областей сигналів найщільнішого укладання. Області мають вигляд правильних,
щільно упакованих шестикутників. Для побудови сигнальних сузір'їв з кінцевим
числом сигналів можна використовувати частину трикутної мережі. Така мережа
забезпечує найщільнішу упаковку на площині. Однак тільки для системи з трьох
сигналів оптимальність розташування сигнальних точок зберігається, тому що в
цьому випадку області всіх сигналів однакові. Така система сигналів утворює
симплекс двовимірного простору. В інших випадках області периферійних сигналів
відрізняються від областей сигналів усередині сигнального сузір'я. Якщо число
сигналів у сигнальному сузір'ї, побудованому на основі мережі найщільнішого
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укладання, досить велике, то таке розміщення сигнальних точок може бути досить
близьким до оптимального. Області сигналів у цьому випадку однакові, за винятком
крайніх областей.
Отже, для забезпечення найменшої ймовірності помилки розрізнення сигналів
необхідно будувати сузір’я на базі трикутної мережі. Якщо така трикутна мережа
будується в полярній координатній площині, де відстань між сигнальною точкою і
полюсом відповідає амплітуді, а кут між полярною віссю та вектором, спрямованим з
полюсу в сигнальну точку – початковій фазі сигналу, відповідні сигнали є сигналами
сузір'я гексагональної амплітудно–фазової модуляції (hexagonal amplitude phase
modulation - HAP ).
Для виконання умови модульності системи передачі, що використовує груповий
сигнал OFDM, можливості незалежної оптимізації швидкості передачі в кожному
частотному підканалі і, одночасно, безнадлишкового кодування, число точок в
сигнальних сузір’ях повинно дорівнювати 2n, n=1,2…
Можливість закриття окремого частотного підканалу у випадку значного
шуму в смузі його пропускання накладає обмеження на використання сигнальних
сузір’їв з пасивною паузою.
Серед частин трикутної мережі, що мають форму кола і містять 2n вузли такі, що
центр кола не співпадає з жодним з них, були відібрані ті, що забезпечують найменшу
середню відстань вузлів в колі до його центру, що, в свою чергу, відповідає
мінімальній середній амплітуді сигналів сузір’я. Відібрані сузір'я для n=1,2…7
зображені на рис. 4.7. Для порівняння характеристик завадостійкості сузір’їв HAP з
найпоширенішими - сузір'ями типу QAM були також відібрані сузір'я QAM з активною
паузою і мінімальною середньою амплітудою, які включають 2n сигнальних точок,
n=1,2…7. Відібрані сузір'я QAM зображені на рис. 4.8.
У тривимірному просторі [118] розглядається найщільніше укладання при
вписаному кубі в шар, як показано на рис. 4.7, де кути куба відповідають сигнальним
точкам.
Однак є більш ідеальні випадки трьохвимірної укладки, наприклад як зображено
на рис. 4.8. для 16 та 32 позиційних сигналів кубічно-амплітудно фазової модуляції.
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Рис. 4.7. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для
восьмипозиційного сигналу кубічно амплітудно фазової модуляції

Рис. 4.8. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для 16 та
32 позиційного сигналу кубічно-амплітудно-фазової модуляції
Сузір'я HAP дають можливість мінімізувати ймовірність помилки розрізнення
сигналів за рахунок максимально можливої евклідової відстані між сигнальними
точками при заданій середній чи максимальній амплітуді сигналів. Однак, якщо для
середньостатистичної сигнальної точки сузір'я QAM існує чотири точки,
розташовані на мінімальній евклідовій відстані, то для сузір'я HAP таких точок
шість, що приводить до підвищеного (порівняно з QAM) числа інверсій у кодах
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сусідніх точок і, отже, до більш високої ймовірності помилки в двійковому розряді
при однаковій і навіть нижчій імовірності помилки розрізнення сигналів. Тому
актуальною є розробка маніпуляційних кодів для сузір'їв HAP, дослідження
завадостійкості двійкових каналів, побудованих на їх основі і порівняння з
аналогічними каналами на основі QAM.
Маніпуляційний код повинен відповідати таким вимогам: безнадлишковості і
забезпечення найменшої можливої хемінгової відстані між кодами сигнальних
точок, розташованих на мінімальній евклідовій відстані. При виконанні цих вимог
найбільш імовірній помилці розрізнення сигналів – пов'язаній з розрізненням
сигналів сусідніх точок сузір'я, буде відповідати помилка у двійковій комбінації, що
має найменшу кратність.
Оскільки оптимальність прийому багатопозиційних сигналів за правилом
Котєльнікова і максимальна завадостійкість сигнальних сузір'їв на основі
просторових мереж, що мають регулярну структуру, зберігаються при умові рівних
імовірностей передачі усіх сигналів сузір'я, маніпуляційний код має бути
рівномірним, що забезпечує безнадлишковість кодування рівноімовірних сигналів і
відсутність ефектів вставок і випадань на виході дискретного каналу.

З теорії

комбінаторики відомо, що кількість розташувань n елементів без повторень, якими
є маніпуляційні коди, складає n!, що робить застосування методу перебору при
побудові маніпуляційних кодів ускладненим. Отже, для вирішення задачі
застосуємо метод синтезу.
Найменшим елементом сузір'я HAP є трикутник, вершинам якого відповідають
сигнальні точки, які можуть бути закодовані щонайменше двома двійковими
розрядами а та b. Перебираючи всі можливі комбінації значень а та b, так, щоб коди
точок були різними, впевнюємося, що незалежно від цих значень, двом сторонам
трикутника відповідають інверсії в одному з розрядів кодів точок, а одній стороні –
інверсія в обох розрядах. Інверсні розряди на рис. 5 виділені. Неперервні сторони
трикутника на рис. 4.9 відповідають інверсії в одному розрядів кодів точок у
суміжних вершинах, а пунктирна – інверсіям в обох розрядах. Код ab (інверсія a і b)
доповнює маніпуляційний код трьохсигнального сузір'я до безнадлишкового.
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Також, методом перебору визначаємо точку сигнального сузір'я, відповідаючи якій
цей код забезпечує відповідність мінімально можливого числа інверсій в кодах
точок, розташованих на мінімальній евклідовій відстані (рис. 4.10). Підставляючи
значення розрядів a і b отримуємо еквівалентні за властивостями безнадлишкові
маніпуляційні коди сузір'я, зображеного на рис. 6 Безнадлишковість цих кодів дає
можливість використовувати їх в якості елементів для побудови кодів сузір'їв з
більшою кількістю точок.

Рис. 4.9. Елементарне сузір’я HAP

Рис. 4.10. Елементарне безнадлишкове сузір’я HAP
Відмітимо, що сузір'я, зображене на рис. 4.11 та його маніпуляційні коди
можуть бути отримані шляхом ізометрії з сузір'я подвійної фазової модуляції, яке
одночасно також є сузір'ям QAM 4. На відміну від HAP, для сузір'їв QAM існує
універсальна методика побудови маніпуляційних кодів. Ця методика полягає в
незалежному кодуванні груп розрядів відомими одновимірними кодами вздовж
координатних векторів. На рис. 4.12 зображено фрагмент з шістнадцяти точок
сузір'я QAM, в кодах яких старші розряди закодовано вздовж вектора ординат, а
молодші - вздовж вектора абсцис двохзначними кодами Грея:
Ізометрією фрагмента сузір'я, зображеного на рис. 4.11 (заміною прямого кута
між координатними векторами на кут π/3, тобто проекцією сузір'я в афінну систему
координат) отримуємо фрагмент сузір'я HAP, еквівалентний побудованому методом
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композиції елементарних чотириточкових сузір'їв (рис. 4.12).

Рис. 4.11 Двовимірне маніпуляційне кодування.

Рис. 4.12. Ізометрія двовимірного маніпуляційного коду
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Рис. 4.13. Ізометрія тривимірного
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В більшості випадків форма сигнального сузір'я близька до кола і число
сигнальних точок, розташованих вздовж координатних векторів, не дорівнює 2n, отже
метод ізометрії може бути застосований лише до фрагментів сузір'їв. Як пілотний
сигнал для кожного сузір'я, вибирався сигнал з амплітудою, найближчою до середньої
амплітуди сузір'я. Такий вибір забезпечує максимальне наближення К1, К2, k1 та k2 до
одиниці, що зменшує похибки при математичних операціях, які пов'язані з
обмеженою розрядністю процесорів.
Коди сигналів, які вибрано у якості пілотних, приведені в таблиці 1:
Таблиця 4.1
Коди пілот-сигналів
Назва сигнального
сузір'я

Код пілотсигналу

HAP 8

0

QAM 8
CubeAM 8
HAP 16
QAM 16
CubeAM 16
HAP 32
QAM 32
CubeAM 32

1
3
7
1
5
3
9
7

Назва
сигнального
сузір'я
HAP 64

Код пілот-сигналу
19

QAM 64
CubeAM 64
HAP 128
QAM 128
CubeAM 128
HAP 256
QAM 256
CubeAM 256

11
10
37
57
83
78
115
102

4.3. Методологія розрахунку завадостійкості багатопозиційних сигнальних
сузір'їв
Оскільки статистичний метод багатократної імітації сумарного вектора сигналу
і шуму з подальшим прийняттям рішення за правилом Котєльнікова потребує для
достатньої точності не менше, ніж 20/Р* спроб імітації кожного сигналу (де Р*середнє значення ймовірності помилки розрізнення сигналів при
співвідношенні

сигнал/шум),

статистичний

розрахунок

в

області

заданому
великих

співвідношень сигнал/шум (де властивості маніпуляційних кодів проявляються
найбільш повно) потребує дуже великого числа вимірювань. Тому розрахунок
проводився аналітично [113], методом інтегрування двовимірної функції розподілу
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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 (4.12):
 ( x) :

 ( y ) :

1

e

2  x  x
1

 ( x  x )2 

2
 2( x ) 

e

2  x  y

 ( y  y )2 


 2( y ) 2 

;

(4.12)
.

Враховуючи те, що параметри розподілу ймовірностей значень шуму не залежать
від координатної системи приймача:

σe=σx=σ

(4.13)

Тоді інтегральні функції розподілу будуть мати такий вигляд:
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z2
2

 ( y  y) 
e dz  ( Z )   
,
  

де Ф(Z) - інтеграл Лапласа.
Для сигнальних сузір’їв QAM областями сигналів (крім периферійних сигналів
сузір'я) 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))

(4.15)

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

Рис. 4.14. Функції розподілу ймовірностей амплітуд суміші сигналу з гаусівським
шумом в області сигналу сузір’я QAM16
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)-



(4.16)

-Ф((∆у-0.5d0e)/σ))
Формула (4.16) описує залежність ймовірності прийняття рішення про прийом
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не периферійної точки сузір΄я QAМ з координатами (хi+∆х, уi+∆у) при передачі
сигналу (хi,уi) через канал з білим шумом.
Для периферійних точок розрахункова формула дещо спрощується. Дійсно, якщо
у (4.16) 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);
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 (4.16) 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);
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 імовірностей що є наслідком шестикутної форми
областей сигналів.
Для сигнальних сузір’їв СAM областями сигналів (крім периферійних сигналів
сузір'я) є куби, центри яких співпадають з сигнальними точками, а сторони
перпендикулярні до відрізків, що з’єднують сигнальні точки [118].
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) 




(4.17)

(Ф((zс-zi)/σ)-Ф((zв-zi)/σ))

де: позначивши ∆х=хj-хi, ∆у=уj-уi, ∆z=zj-zi та врахувавши, що ха-хi=0.5d0e, хв-хi=0.5d0e,
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ус-уi=0.5d0e, ув-уi=0.5d0e, zс-zi=0.5d0e, zв-zi=0.5d0e отримаємо:

Рис. 4.15. Оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для
16-позиційного сигналу кубічно-амплітудно-фазової модуляції
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))





(4.18)

Формула (4.18) 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. Дійсно, якщо у (4.16) одна із змінних ха, хв, ув, ус, zв або zс 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);
Pzij=Ф((∆z+0.5d0e)/σ)=1-Ф((∆z-0.5d0e)/σ);
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Pij=(1-Ф((∆х-0.5d0e)/σ))



(1-Ф((∆у-0.5d0e)/σ))





(4.19)

(1-Ф((∆z-0.5d0e)/σ)).

Отже, в усіх розглянутих випадках, геометричній симетрії сигнального сузір’я
відповідає симетрія ймовірностей помилок. Розрахунок проводився окремо для
кожного сигнального сузір'я за допомогою системи “MathCAD ® v.14 Professional
Edition”. Результати розрахунків ілюструються на рис. 4.16 – 4.17. Графіки відношень
імовірностей помилок розрізнення сигналів Рсигн (усереднених за всіма значеннями у
сузір'ї) до ймовірностей помилок у двійкових розрядах Р2 (також усереднених за всіма
значеннями у сузір'ї) (див. рис. 4.17) ілюструють ефективність маніпуляційного
кодування. Як видно із графіків, маніпуляційні коди сузір'їв QAM (неперервні лінії)
забезпечують значно більший виграш у завадостійкості, ніж коди сузір'їв HAP
(пунктирні лінії). Це пояснюється тим, що відношення кількості інверсій до кількості
мінімальних евклідових відстаней у сузір'ях HAP (6/5) більше, ніж у сузір'ях QAM
(4/4). Виходячи з графіків найкращий показник демонструє САМ. Оскільки евклідова
відстань сузір'їв найменша ніж у НАР и QAM. Графіки мають дві ділянки: на першій
ділянці із ростом співвідношення сигнал/шум серед усього числа помилок розрізнення
сигналів зростає відсоток помилок розрізнення сусідніх сигналів сузір'я, хемінгова
відстань між якими мінімальна. Отже, перша ділянка характеризує величину виграшу,
який

забезпечує

розроблений

маніпуляційний

код порівняно

з випадковим

кодуванням. Друга ділянка характеризує потенційні можливості коду. При цих
значеннях співвідношення сигнал/шум усі помилки розрізнення сигналів пов'язані з
розрізненням сусідніх сигналів. При співвідношенні сигнал/шум близько 25 дБ
ймовірності помилок у сузір'ях HAP 8 і QAM 8 (нижні криві на рис. 4.16) зменшуються
до нуля.
4.4. Ефективність каналу передачі даних
Відповідно до ієрархії ВВС канал передачі інформації складається з двох рівнів:
фізичний рівень каналу забезпечує узгодження параметрів сигналу з такими
характеристиками фізичного каналу, як АФЧХ і розподіл щільності потужності шуму,
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і повинний забезпечувати задану постійну складову затримки сигналу та ймовірність
помилки у двійковому розряді переданого цифрового потоку що, у свою чергу,
визначає вимоги до середньої швидкості передачі.

Рис. 4.16. Ефективність маніпуляційного кодування
Графіки залежностей середньої за сузір'ям імовірності помилки [117] у
двійковому розряді на виході напівнеперервного каналу зображені на рис. 4.18.
Побудова підсистеми фізичного рівня є багатокритериальною оптимизаційною
задачею, критеріями якої є:
• постійна величина затримки цифрового потоку в каналі ;
• значення ймовірності помилки в двійковому розряді цифрового потоку;
• середня швидкість передачі цифрового потоку;
• вартість підсистеми фізичного рівня.
Канальний рівень забезпечує об'єднання керуючих повідомлень у єдиний потік
для передачі на фізичний рівень, контроль імовірності помилки отриманої інформації,
контроль затримки повідомлення в каналі залежно від імовірності помилки,
забезпечуваною підсистемою фізичного рівня і довжиною конкретного керуючого
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повідомлення, переданого верхніми рівнями системи управління мережі. Побудова
підсистеми канального рівня також є багатокритериальною оптимизаційною задачею,
критеріями якої є:
• дисперсія величини затримки керуючого повідомлення в каналі;
• значення ймовірності помилки в керуючому повідомленні;
• середня швидкість передачі потоку повідомлень;
• вартість підсистеми канального рівня.

Рис. 4.17. Абсолютний виграш у ймовірності помилки у двійковому розряді
Випадковий характер величини затримки повідомлень у каналі й імовірності
помилки в повідомленні визначається нестаціонарністю характеристик завад у
більшості фізичних каналів і, як наслідок, змінною величиною як самої ймовірності
помилки в розряді, так і часу обробки повідомлення на канальному рівні. Існують
можливості зменшити дисперсію ймовірності помилки в повідомленні та дисперсію
затримки повідомлення в каналі шляхом:
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• використання виправляючих кодів з великою корегуючою здатністю
(наприклад, згорткових), що приводить до введення значної надмірності, що
не буде ефективно використовуватися при зниженій імовірності помилки в
розряді та значно зменшить пропускну здатність каналу;
• блоковому кодуванні при передачі надвеликими блоками, довжина яких
настільки велика, щоб імовірність помилок у блоці дуже мало відрізнялася б
від середньостатистичної. Широко відомі блокові коди з оптимальною
надмірністю

при

заданій

корегувальній

здатності,

однак

кодування

надвеликими блоками приводить до неприйнятного для керуючої інформації
значення постійної величини затримки цифрового потоку в каналі та
підвищеній складності декодерів корегувального коду.
Компромісним рішенням у забезпеченні заданої вірності передачі при заданій
величині затримки повідомлення в каналі та надмірності корегувального коду стали
алгоритми зміни кількості надмірності, що вводиться, при зміні стану каналу.
Оптимальної була б така надоперативна адаптація, при якій кількість надмірності, що
вводиться, точно відповідала б стану каналу в даний момент часу. Але оскільки
надмірність вводиться на передачі, а стан каналу оцінюється на прийомі, необхідний
зворотній канал між приймачем і передавачем, за яким інформація про ситуацію в
основному каналі ПД передавалася б від приймача до передавача в зворотньому
напрямку. Такі канали одержали назву каналів зворотного зв'язку (ЗЗ). Процес
передачі через канал ЗЗ оперативної інформації про поточний стан основного каналу
дозволяє різко підвищити ефективність системи ПД. Однак, можливості таких систем
обмежені наступними факторами: по-перше, передавач одержує з каналу ЗЗ відомості
про основний канал, що відносяться до кодової комбінації , що вже була передана й
оброблена приймачем, після чого ці відомості пройшли через канал ЗЗ. Оскільки, при
використанні завадостійкого кодування вигідно використовувати довгі кодові
комбінації, за час передачі в обидва кінці системи ситуація в основному каналі може
змінитися. Отже, відомості про основний канал можуть утратити свою цінність, і
навіть привести до негативного результату, якщо на їхній основі передавач прийме
невірне рішення про зміну параметрів передачі. Безсумнівно, що це не стосується тих
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даних з каналу ЗЗ, що використовуються для виправлення отриманої приймачем
кодової комбінації. З іншого боку, у переважній більшості випадків, основний канал
піддається дії того ж джерела завад що і канал ЗЗ. Отже, при передачі з малими
затримками важко домогтися високої оперативності адаптації системи через те, що
сигнал про погіршення завадової обстановки, переданий каналом ЗЗ, попадає в
часовий інтервал дії завади, яка привела до передачі цього самого сигналу. Імовірність
правильного прийому сигналу ЗЗ про погіршення умов передачі в цей час різко падає,
внаслідок чого, збільшується час реакції системи аж до того, що сигнал про
застосування заходів для підвищення завадостійкості приймається вже після
закінчення дії завади.
Не зважаючи на ці обмеження, адаптивні властивості систем зі ЗЗ дають
можливість оптимізувати кількість надмірності, внесеної коригувальним кодом, у
залежності від імовірності помилок у двійковому розряді і приводять до значного
економічного ефекту, що і забезпечило їх широке впровадження. Зокрема, у більшості
систем передачі використовується алгоритм, відомий, як вирішальний зворотний
зв'язок з поточним адресним перезапитом (ВЗЗап).
Задачі оптимізації кількості надмірності, що вводиться в канал коригувальним
кодом при різних значеннях імовірності помилки в розряді приділено досить уваги в
працях з теорії завадостійкого кодування, також досить докладно розглянуті питання
впливу ЗЗ на затримку повідомлення в каналі. Однак, для передачі керуючої
інформації становить інтерес взаємозв'язок дисперсії затримки повідомлення,
імовірності помилки і пропускної здатності двійкового каналу зі ЗЗ і нестаціонарністю
імовірності помилок.
При розгляді такого каналу задамося найбільш характерними для нього
обмеженнями:
• керуюча інформація надходить на вхід каналу у виді повідомлень (блоків),
довжиною, кратною 8 біт (у силу специфіки розвитку сучасної елементної бази);
• блоковий характер керуючої інформації визначає застосування блокових кодів
(найчастіше кодів Боуза-Чоудхурі-Хоквингема (БЧХ) чи їхнього недвійкового
підкласу – кодів Ріда-Соломона (РС));
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• фізичний рівень забезпечує ймовірність помилки двійкового символу р. Але
помилки групуються в пакети.
У якості загальної математичної моделі розглянутого каналу найбільше
підходить модель Л.П. Пуртова. Моделі на основі ланцюгів Маркова вимагають більш
точного опису вихідних параметрів і більшого обсягу обчислень, тому більше
підходять для опису конкретних каналів. Модель Л.П. Пуртова описує ймовірність
помилки кратності, рівної чи більшої, ніж t у блоці довжиною n елементів у
залежності від імовірності помилки в елементі p і коефіцієнта групування помилок α:
Р>=t(Nk)=(Nk/t)1-a Застосування моделі обмежене значеннями кратності помилки
t<Nk/3, характерними для більшості каналів. Коефіцієнт групування помилок лежить
у межах 0.5...0.7 - для кабельних і 0.2...0.4 - для радіоканалів. Граничні значення: α=0 незалежні помилки і α=1-всі помилки збираються в один пакет.
Як приклад розглянемо залежності p(t) імовірності помилок кратності t -від t у
кодовій комбінації довжиною Nk=256 розрядів при ймовірності незалежної помилки
р=10-3 і коефіцієнтах групування помилок α=0.3,0.5 і 0.7.
На рис. 4.18 показані графіки цих залежностей.
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Рис 4.18. Залежності Р(t) у каналах із групуванням помилок
З рис. 4.18 видно, що, по-перше, при збільшенні коефіціента групування
помилок за інших рівних умов зменшується ймовірність помилки кратності t, причому
ця закономірність зберігається у всій області застосування моделі Л.П. Пуртова. В
других, імовірність помилки кратності t завжди більше ймовірності помилки кратності
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t+1. І нарешті, зі збільшенням коефіцієнта групування помилок, різниця між
імовірностями помилок кратності t і t+1 зменшується.
Нескладний розрахунок показує, що середнє значення кратності помилки не на
багато перевищує одиницю при будь-яких реальних значеннях р і α. Тому, у
загальному випадку, вигідно використовувати код БЧХ у режимі виправлення
однократної помилки.
Однак, у проводових каналах з коефіцієнтами групування помилок, що
приймають значення від α=0.5 до α=0.7 (нижні криві на рис. 4.19.), імовірність
двократних, трикратних і т.д. помилок мало відрізняється від імовірності однократної
помилки. Тобто, можна сказати, що, хоча найбільш імовірні однократні помилки, але
необхідно приділити велику увагу помилкам малої кратності, відмінної від одиниці.
На практиці для виправлення двох-триразових помилок використовується
перезапит усієї кодової комбінації. Такий підхід, на перший погляд, не позбавлений
сенсу: для виправлення помилок кратності, що перевищує одиницю, необхідно
вводити в кожну кодову комбінацію занадто велику надмірність і, оскільки трикратні
помилки зустрічаються рідше однократних, ця надмірність у більшості кодових
комбінацій не буде використана.
Але, з іншого боку, якщо, наприклад, для виправлення однократної помилки в
кодовій комбінації довжиною Nk=1024 досить шістнадцяти перевірочних розрядів
коду БЧХ, то для виправлення двократної помилки в тій же комбінації
перезапитуються всі n розрядів, хоча відомо, що для виправлення кодом БЧХ
дворазової помилки в такій комбінації досить тридцяти трьох розрядів.
Отже, у використовуваному методі корекції помилок виявляється недолік: для
виправлення помилок малої кратності, що перевищує одиницю, застосовується чи
відносно невелика кількість перевірочних розрядів коду БЧХ але в кожній кодовій
комбінації (незалежно від наявності помилки) чи перезапит тільки у випадку
виявлення такої помилки, але дуже великого числа розрядів (уся кодова комбінація).
Обидва варіанти неефективно використовують надмірність: перший - за рахунок
того, що перевірочна частина кодової комбінації використовується цілком (у режимі
виправлення помилки) винятково рідко (у будь-якому випадку, ймовірність
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безпомилкового прийому буде набагато вище ймовірності однократної помилки і, тим
більше, ймовірності помилок більшої кратності). Другий варіант не ефективний в
наслідок того, що кількість переданих розрядів при перезапиті ніяк не зв'язана із
кратністю помилки, а розрахована на виправлення всіх можливих помилок. Більш
того, під час перезапиту комбінації, у якій виявлена помилка, яку не можна виправити
за допомогою перевірочної частини, може виникнути ситуація, коли в перепитаній
комбінації виникає невиявлена помилка, або помилка, що не виправляється, і веде до
наступного перезапиту.
Очевидним шляхом виправлення цього недоліку було б таке число перевірочних
розрядів у кожній комбінації, що забезпечувало б виправлення найбільш імовірної
помилки (однократної), а для виправлення помилок більшої кратності використання
такої модифікації перезапиту, при якій кількість переданих розрядів була б
оптимізована з урахуванням імовірностей помилок різної кратності.
Спробою такого удосконалення і є пропонований метод скороченого адресного
перезапиту. Суть його полягає в наступному: так само, як і в існуючих системах, після
інформаційної частини кодової комбінації передається перевірочна частина –
результат кодування наприклад, кодом БЧХ. Призначення цієї частини те ж саме –
виправлення помилок малої кратності і виявлення помилок непарної кратності,
невеликих пакетів помилок і помилок кратності, що не перевищує подвоєну кратність
помилки, що виправляється. При декодуванні на прийомі може виникнути одна з
трьох ситуацій:
• прийом був безпомилковий чи кратність помилки перевищила виявляючі
здібності коду. У такому випадку інформаційна частина кодової комбінації
зберігається в накопичувачі прийому для наступної видачі одержувачу;
• у прийнятій комбінації виявлена помилка малої кратності, яку можна
виправити за допомогою перевірочної частини цієї ж комбінації. - Помилка
виправляється й інформаційна частина зберігається в накопичувачі прийому;
• у прийнятій комбінації виявляється помилка, що не може бути гарантовано
виправлена за допомогою перевірочної частини. У таких випадках дії
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системи, що використовує скорочений перезапит, відрізняються від дій
звичайної системи.
У першу чергу, відкидається перевірочна частина прийнятої комбінації – вона
уже виконала свою задачу, а відкинувши її, система позбавляється і від помилок, що
вона могла містити.
Потім система відправляє через канал ЗЗ сигнал перезапиту, а інформаційну
частину зберігає в накопичувачі прийому.
Одержавши сигнал перезапиту, що містить ідентифікатор ушкодженої комбінації
система, що передає, формує і відправляє перевірочну частину коду з більшою
виправляючою здатністю (виправляючу послідовність), для чого використовує копію
інформаційної частини ушкодженої комбінації, що зберігається в накопичувачі
передачі.
Отримавши виправляючу послідовність, приймаюча система декодує код, яким
вона була захищена і використовує її точно так само, як і перевірочну частину будьякої кодової комбінації, тобто намагається виправити помилку в інформаційній
частині ушкодженої кодової комбінації за допомогою виправляючої послідовності.
Якщо кількість розрядів виправляючої послідовності недостатня для виправлення
помилок в інформаційній частині, то формується повторний перезапит, і передається
виправляюча послідовність з більшою виправляючою здатністю.
Розглянемо переваги і недоліки такого методу. На рис. 4.19 зображено чотири
графіки, що ілюструють можливість застосування алгоритму скороченого адресного
перезапиту:
На осі ординат відкладена кількість розрядів виправляючої послідовності, яка є
необхідною для гарантованого виправлення будь-якої помилки кратності t (t
відкладена на осі абсцис) в кодовій комбінації довжиною Nk (у даному прикладі
Nk=256). Горизонтальна пряма n(t)=n=const характеризує перезапит усієї кодової
комбінації (далі - повний перезапит) у який незалежно від кратності помилки для
виправлення використовується вся кодова комбінація довжиною n. Нижня крива
(межа Хемінга – rh(t)) показує, що для виправлення помилки кратності t, необхідно
не менш rh перевірочних розрядів (але межа Хемінга не гарантує існування кодів з
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такими виправляючими властивостями).
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Рис. 4.19. Мінімально необхідна кількість розрядів виправляючої
послідовності
Друга крива, асимптотично наближається до «n» (межа Варшамова - rw(t)),
показує, що існують коди, що містять не більш rw перевірочних розрядів, і здатні
виправити будь-яку помилку кратності t. Тобто, те, що крива межі Варшамова
розташована нижче Nk=Nk(t)=const, показує, що у всій області істинності моделі
часткового опису дискретного каналу (для всіх t<Nk/3) існують коди, за допомогою
яких можна виправити будь-яку помилку кратності t, перевірочна частина яких
містить меншу кількість розрядів, чим використовується при повному перезапиті. А
крива межі Хемінга показує, що не позбавлений сенсу пошук таких кодів,
застосування яких при скороченому перезапиті було б вигідно і при помилках дуже
великої кратності, що виходить за межі області істинності моделі Л.П. Пуртова.
Іншими словами, в області істинності моделі Л.П. Пуртова застосування
скороченого перезапиту з виправляючою послідовністю, що має характеристики, не
гірші ніж вимагаються за умовами Варшамова (а такі послідовності існують) дає
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безсумнівний виграш у кількості службових даних, переданих при перезапиті.
Остання крива на рис. 4.19, що ще не була розглянута, характеризує широко
поширені коди БЧХ. Як видно з графіка, застосування скороченого перезапиту з
виправляючою послідовністю, що представляє собою перевірочну частину коду БЧХ,
виправдане і дає найбільший виграш при помилках малої кратності. Але існують
умови (при дуже великих t), у яких застосування повного перезапиту вигідніше
застосування скороченого перезапиту з використанням коду БЧХ. Однак, зважаючи на
те, що кратність помилки заздалегідь невідома й імовірність помилок великої
кратності досить мала (див. рис. 4.19) для оцінки можливості застосування
перевірочної частини кодів БЧХ як виправляючою послідовністю у системі зі
скороченим перезапитом необхідний додатковий розрахунок.
Приклад розрахунку результатів застосування скороченого перезапиту для коду
СRС-16, імовірності помилки у двійковому розряді р=10-3, коефіцієнту групування
помилок α=0.5, довжини кодової комбінації Nk=1024 і обмеженням числа перезапитів
L до п’яти.
Функція розподілу ймовірностей помилок кратності t при вищезгаданих
умовах :
 1
1 
P(t , N k , p,  ) : p  N k1   1 
(t  1)1 
t

(4.20)

Імовірність помилки, виявленої кодом БЧХ Рвп, описується в [28] як сума
ймовірностей помилок кратності t, коли:
• t-парне;
• t-непарне, але менше подвоєної максимальної кратності помилки, що може бути
гарантовано виправлена;
• t-непарне, але менше половини ступеня утворюючого поліному.
Імовірність невиявленої помилки Рнп є різницею помилки кратності, більшої за нуль
та ймовірності виявленої помилки:
PНП (t , N k , p,  ) : p  N k1  РВП ,

(4.21)

тоді ймовірність h перезапитів при перезапиті всієї комбінації (режим повного
перезапиту):
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 Nk  
PПП (h) : PПП (h  1)  PВП 1  p
 ,
t

 


h  1,2,...

а в режимі скороченого перезапиту:
  N k 1 
PСП (h) : PСП (h  1)  p
 ,
  h  

h  1,2,...

Для вищезгаданих умов ці ймовірності приймають значення, приведені в
таблиці 2:
Таблиця 4.2
Імовірності перезапитів h при виправленні однієї кодової комбінації
Число

Імовірність при

перезапитів (h)

повному перезапиті

1
2
3
4
5

0.02264
5.12631 10-04
1.16066 10-05
2.6279 10-07
5.94992 10-09

Імовірність при
скороченому
перезапиті
0.02264
5.12315 10-04
9.46513 10-06
1.51442 10-07
216726 10-09

З урахуванням перезапитів імовірність непоміченої помилки для режиму повного
перезапиту описується, як проста сума ймовірностей непомічених помилок в першій
комбінації та в комбінаціях перезапиту, зважених наведеними в таблиці 2
ймовірностями.

Ймовірність

непоміченої

помилки

для

режиму

скороченого

перезапиту майже повністю визначається ймовірністю непоміченої помилки в кодовій
комбінації, яка передавалась вперше. Отже абсолютний виграш в імовірності
непоміченої помилки складає:
L

ВРНП :  PНП (t , N k , p,  )  PПП (h)
h 1

(4.22)

Виграш у пропускної здатності є різницею кількості інформації, що
використовується для виправлення помилок, помноженою на швидкість
В:

модуляції
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 L

BC : B   PПП (h)  N k   PПС (h)  r (h  1, N k ) 
h 1
 h 1


(4.23)

де r(t,N)-довжина виправляючої послідовності, яка необхідна для виправлення
помилки кратності t в кодовій комбінації N. Для коду БЧХ за [28]:
r(t,N)=int(1+t·log2(N+1))

(4.24)

Для вказаних вище умов виграш в імовірності непоміченої помилки складає 0.2, а
виграш у пропускної спроможності, нормований швидкістю модуляції -23.
Висновки
В розділі запропоновано метод побудови ефективного цифрового каналу для
передачі інформації.
Для побудови високошвидкісного та завадостійкого цифрового каналу вирішено
наступні завдання:
1. Використання OFDM-сигналів для побудови сучасної системи передачі
інформації значною мірою покращить ефективність проектованого каналу зв’язку
більше 10 дБ. З метою впровадження обладнання на базі технологій 4-го та 5-го
покоління LTE запропоновано структурну схему демодулятора багатопозиційних
просторових

OFDM-сигналів,

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.
2. Розроблено сигнальні сузір’я на основі оптимальних за завадостійкістю
двовимірних

регулярних

структур.

Розглянуто

ізометрію

тривимірного

маніпуляційного коду та проведено порівняльний аналіз відносно двовимірного, в
результаті чого CubeAM показала більш продуктивний рівень приймання та передачі
високооб'ємної інформації в сучасних системах передачі даних (LTE).
3. Запропоновані коди сигналів, які обрано у якості пілотних. Проведено
порівняльний аналіз між сигнальними сузір’ями квадратурно-амплітудної-фазової
модуляції (QAM) та кубічно-амплітудно-фазової модуляції (CubeAM) та зроблено
висновок щодо ефективності просторового сигнального сузір’я кубічно-амплітудно-
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фазової модуляції оскільки має найщільніше укладання.
4.

Виходячи

з

аналізу

запропоновано

метод

підвищення

ефективності

використання блокових завадостійких кодів в системах зі зворотнім зв’язком для
виправлення пакетів помилок.
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РОЗДІЛ 5
КОНЦЕПЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ КОДІВ

5.1. Опис поняття та структура кільцевих кодів
Множина кільцевих кодів будується за принципом блокових циклічних кодів
[120], 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. Алгоритм утворення кільцевого коду наведено на рис. 5.1

Рис.5.1. Алгоритм утворення кільцевого коду
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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 можуть

бути довільними.

Кільцевий код, на відміну від циклічного коду, завжди являє собою квадратну
матрицю розміром N × N, кожний рядок якої містить m одиниць і, відповідно, N – m
нулів. Перший рядок утворюючої матриці кільцевого коду називають початковим
вектором, або початковою послідовністю, а останній рядок є завершальним вектором
циклічного зсуву елементів кодової послідовності. При цьому рядки матриці ніби
утворюють кільце повного циклу зсуву елементів кодової послідовності.
В загальному випадку кодова послідовність кільцевого коду
набуває такого вигляду:
С(𝑥) = 𝑘 ∙ 𝑥 𝑁−1 … + ⋯ 𝑘 ∙ 𝑥 2 + 𝑘 ∙ 𝑥 1 + 𝑘 ∙ 𝑥 0 ,

(5.1)

де 𝑘 - коефіцієнт, що набуває значення 1 або 0.
Тоді утворююча матриця кільцевого коду розміром N × N в загальному виді набуває
такого вигляду:
𝑘 ∙ 𝑥1𝑁−1 … + ⋯ 𝑘 ∙ 𝑥12 + 𝑘 ∙ 𝑥11 +𝑘 ∙ 𝑥10
𝑘 ∙ 𝑥2𝑁−1 … + ⋯ 𝑘 ∙ 𝑥22 + 𝑘 ∙ 𝑥21 +𝑘 ∙ 𝑥20
.
С=
.
.
𝑁−1
[𝑘 ∙ 𝑥𝑁 … + ⋯ 𝑘 ∙ 𝑥𝑁2 + 𝑘 ∙ 𝑥𝑁1 +𝑘 ∙ 𝑥𝑁0 ]

(5.2)

Кожний рядок (кодова послідовність) кільцевого коду характеризується дельтафактором — розподілом нульових і одиничних символів між двома крайніми
одиницями, відокремленими найбільшою для даного початкового вектора кількістю
нульових символів.
5.2. Характеристики векторів показників зсуву
5.2.1. Сутність поняття вектора показників зсуву
Вектором показників зсуву називається послідовність десяткових чисел,
утворених шляхом підсумовування

кількості одиниць, отриманих в результаті
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здійснення одного з двійкових перетворень XOR, OR, AND (із запереченням Not або
без нього) елементів початкової послідовності (першого рядка) кільцевого коду і
решти його рядків.
При цьому необхідно зазначити, що вектор показників зсуву є груповим
інтегральним показником всього кільцевого коду, а не окремого його рядка.
В таблицях 5.1 - 5.3 наведено структури векторів показників зсуву, отриманих за
допомогою двійкових перетворень OR, XOR та AND кільцевого коду, утворюючу
матрицю якого наведено в формулі [5.2].
Таблиця 5.1
Структура вектора показників зсуву, утвореного
за допомогою двійкового перетворення OR

№ рядка

Структури

Номери рядків, між

Структури

Суми

кільцевого

кодових

елементами яких

утворюючих

одиничних

коду

послідовностей

здійснено двійкове

векторів

елементів

перетворення

утворюючих
Векторів

1

0101011

1-2

1111111

7

2

1010110

1-3

0101111

5

3

0101101

1-4

1111011

6

4

1011010

1-5

0111111

6

5

0110101

1-6

1101011

5

6

1101010

1-7

1111111

7

7

1010101
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Таблиця 5.2
Структура вектора показників зсуву, утвореного
за допомогою двійкового перетворення XOR
№ рядка
Структури
кільцевого
кодових
коду
послідовностей

1
2
3
4
5
6
7

Номери рядків, між
елементами яких
здійснено двійкове
перетворення

Структури
утворюючих
векторів

Суми
одиничних
елементів
утворюючих
векторів

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7

1111101
0000110
1110001
0011110
1000001
1111110

6
2
4
4
2
6

0101011
1010110
0101101
1011010
0110101
1101010
1010101

Таблиця 5.3
Структура вектора показників зсуву, утвореного
за допомогою двійкового перетворення AND
№ рядка
Структури
кільцевого
кодових
коду
послідовностей

1
2
3
4
5
6
7

Номери рядків, між
елементами яких
здійснено двійкове
перетворення

Структури
утворюючих
векторів

Суми
одиничних
елементів
утворюючих
векторів

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7

0000010
0101001
0001010
0100001
0101010
0000001

1
3
2
2
3
1

0101011
1010110
0101101
1011010
0110101
1101010
1010101

5.2.2. Властивості векторів показників зсуву
В результаті дослідженнях [120] структури векторів показників зсуву (далі –
ВПЗ), утворених шляхом двійкових
закономірності:

перетворень XOR, OR, AND, виявлено такі
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- елементи будь-якого ВПЗ розміщені симетрично відносно його центру;
- сума на однакових місцях значень елементів XOR- і AND-ВПЗ дає результат,
що дорівнює значенню елемента OR-ВПЗ на тому самому місці:
- вектори показників зсуву кільцевого коду можуть бути отримані як за рядками,
так і за стовпцями матриці кільцевого коду;
- вектори показників зсуву для розподілу одиниць по довжині початкового
вектора, якщо цей розподіл повернено на 180°, лишаються незмінними. Приклади
таких двох кільцевих кодів подано в табл. 5.4 і 5.5. Структура векторів показників
зсуву для цих двох кільцевих кодів лишається однаковою, хоча розподіл одиниць
початкового вектора, наведеного у таблиці 5.5., повернено на 180°:
- 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. Приклад такого кільцевого
коду наведено в табл. 5.6;
- сума десяткових значень елементів ВПЗ, утворених шляхом OR- перетворення,
складається з суми десяткових значень елементів ВПЗ, утворених шляхом XORперетворення та з суми десяткових значень елементів ВПЗ, утворених шляхом ANDперетворення. 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 та
одиничних символів, яка виражається такими формулами:
1) для ВПЗ, утворених шляхом двійкового XOR- перетворення:
𝑆ВПЗ(𝑋𝑂𝑅) = (𝑁 − 𝑚) ∙ 2𝑚,
де 𝑆ВПЗ(𝑋𝑂𝑅) – сума десяткових значень

(5.3)

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:
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𝑥1,2 =

𝑆ВПЗ(𝑋𝑂𝑅)
𝑁±√𝑁2 −4
2

2

,

(5.4)

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,
де 𝑆ВПЗ(𝐴𝑁𝐷) – сума десяткових значень

(5.5)

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),

(5.6)

де 𝑆ВПЗ(𝑂𝑅) – сума десяткових значень елементів ВПЗ, утвореного шляхом двійкового
OR- перетворення.
Таблиця 5.4
Структура ВПЗ, утворених шляхом двійкових перетворень XOR, AND, OR
кільцевого коду з N=13, m=5
1

Початковий вектор кільцевого коду

0100010010110

2
3
4

XOR-ВПЗ
AND-ВПЗ
OR-ВПЗ

884686686488
113212212311
997898898799
Таблиця 5.5

Структура ВПЗ, утворених шляхом двійкових перетворень XOR, AND, OR для
кільцевого коду з N=13, m=5 та поворотом розподілу одиниць на 1800
1
2
3
4

Початковий вектор кільцевого коду
XOR-ВПЗ
AND-ВПЗ
OR-ВПЗ

0110100100010
884686686488
113212212311
997898898799
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Таблиця 5.6
Структура ВПЗ, утворених шляхом двійкових перетворень XOR, AND, OR для
кільцевого коду із параметрами N=13, m=8 та інвертованими символами
1
2
3
4
5

Початковий ВПЗ з m=5 та прямими
символами
Початковий ВПЗ з m=8 та
інвертованими символами
XOR-ВПЗ
AND-ВПЗ
OR-ВПЗ

0100010010110
1011101101001
884686686488
446545545644
12 12 10 11 12 11 11 12 11 10 12 12

Порівнюючи структури ВПЗ, наведені в табл. 5.4 і 5.6, можна зазначити, що в
інвертованому кільцевому коді XOR-вектори показників зсуву збігаються, а AND- і
OR-ВПЗ не є однаковими. Це є наслідком різної кількості одиниць у початковому
векторі: m = 5 в першому випадку і m = 8 у другому випадку.
Проаналізуємо кільцеві коди за структурою ВПЗ, утворених шляхом двійкових
перетворень XOR, OR, AND, попередньо розподіливши їх на групи в залежності від
кількості елементів та кількості одиничних символів в кодовій послідовності
кільцевого коду. Розрахунки значень векторів показників зсуву виконано в
програмному середовищі Mat lab версії 6.5 та за допомогою функцій табличного
процесора Excel. Кількість

двійкових кодових комбінацій для кожного з кодів

розраховано за формулою:
𝐶𝑁𝑚 =

𝑁!
𝑚(𝑁−𝑚)!

,

(5.7)

де N –довжина двійкової кодової послідовності, m – кількість одиничних символів.
Результати розрахунку кількості двійкових кодових комбінацій наведено в табл. 5.7.
В табл. 5.8 - 5.9 наведено характеристики XOR-ВПЗ для усіх кодових комбінацій
з кількістю одиничних символів 3, 4 та 5

для кодових послідовностей з N=7 та з

кількістю одиничних символів 3, 4 та 5 для кодових послідовностей з N=8.
В табл.. 5.10 - 5.11 наведено характеристики AND-ВПЗ для усіх кодових
комбінацій з кількістю одиничних символів 3, 4 та 5

для кодових послідовностей з

N=7 та з кількістю одиничних символів 3, 4 та 5 для кодових послідовностей з N=8.
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Таблиця 5.7
Результати розрахунку кількості двійкових кодових комбінацій
Довжина коду

Кількість одиничних символів

7
7
7
8
8
8

3
4
5
3
4
5

Кількість кодових
комбінацій
35
35
21
56
70
56

В табл.. 5.12 - 5.13 наведено характеристики OR-ВПЗ для усіх кодових
комбінацій з кількістю одиничних символів 3, 4 та 5

для кодових послідовностей з

N=7 та з кількістю одиничних символів 3, 4 та 5 для кодових послідовностей з N=8.
В табл. 5.14 та на рис. 5.2 наведено динаміку змінювання суми десяткових
значень елементів ВПЗ, утворених шляхом двійкових перетворень XOR, OR, AND, в
залежності від кількості елементів N та кількості одиничних символів m кодових
послідовностей для кільцевих кодів з N=7,8 та 9 та кількістю одиниць m від 1 до N-1.
Таблиця 5.8
Характеристики ВПЗ, утворених шляхом XOR- перетворення для кільцевих кодів з
N=7 та кількістю одиниць m= 2 - 5

N

m

7

2

7

3

7

4

7

5

Структура
дельтафактору
кільцевого
коду
11
101
1001
111
1011
10011
10101
1111
10111
11011
101011
11111
101111
110111

Структур
Сума
Кількість кодових
Загальна
а
десяткови послідовностей з
кількість
вектора
х
певним вектором
кодових
показникі
чисел ВПЗ показників зсуву послідовностей
в зсуву
244442
20
7
424424
20
7
21
442244
20
7
246642
24
7
444444
24
14
35
462264
24
7
624426
24
7
246642
24
7
444444
24
14
35
462264
24
7
624426
24
7
244442
20
7
424424
20
7
21
442244
20
7
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Таблиця 5.9
Характеристики ВПЗ, утворених шляхом XOR- перетворення для кільцевих кодів з
N=8 та кількістю одиниць m=2–5

N

m

8

2

8

3

8

4

8

5

Структура
дельтафактору
кільцевогo
коду
11
101
1001
111
1011
10011
10101
100101
1111
10111
100111
110011
1001011
101011
1010101
11111
101111
110111
1010111
1011011

Кількість
Сума
Загальна
Структура
кодових
десяткови
кількість
вектора
послідовносте
х
кодових
показників
й з певним
чисел
послідовносте
зсуву
вектором
ВПЗ
й
показників
зсуву
2444442
24
8
28
4244424
24
8
4424244
24
12
2466642
30
8
4446444
30
16
4642464
30
16
56
6262626
30
8
6426246
30
8
2468642
32
8
4464644
32
16
4644464
32
16
4840484
32
4
70
6428246
32
8
6444446
32
16
8080808
32
2
2466642
30
8
4446444
30
16
4642464
30
16
56
6262626
30
8
6426246
30
8

Аналіз динаміки змінювання величин сум десяткових значень елементів ВПЗ,
утворених шляхом двійкових перетворень XOR, OR та AND, дозволяє зазначити
наступне:
- сума елементів ВПЗ, утворених шляхом двійкових перетворень XOR та OR,
має прямолінійну залежність від кількості елементів N та одиничних символів m ВПЗ
і для всіх кільцевих кодів з однаковою кількістю елементів N та одиничних символів
m є постійною;
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Таблиця 5.10
Характеристики ВПЗ, утворених шляхом AND - перетворення для кільцевих кодів з
N=7 та кількістю одиниць m= 2-5

N

7

m

2

7

3

7

4

7

5

Структур
Структура
а дельтавектора
фактору
показників
кільцевог
зсуву
о коду

Сума
десяткових
чисел ВПЗ

11
101

100001
010010

2
2

1001
111
1011
10011
10101
1111
10111
11011
101011
11111
101111
110111

001100
210012
111111
102201
021120
321123
222222
213312
132231
433334
343343
334433

2
6
6
6
6
12
12
12
12
20
20
20

Кількість
кодових
Загальна
послідовносте
кількість
й з певним
кодових
вектором
послідовнос
показників
тей
зсуву
7
7
21
7
7
14
35
7
7
7
14
35
7
7
21
7
7
7

Рис. 5.2 - Динаміка змінювання суми десяткових значень елементів ВПЗ,
утворених шляхом двійкових перетворень XOR, OR, AND.
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Таблиця 5.11
Характеристики ВПЗ, утворених шляхом AND - перетворення для кільцевих кодів з
N=8 та кількістю одиниць m=2–5
Структура
дельтаN

m

фактору
кільцевого
коду

8

8

8

8

2

3

4

5

Структура
вектора
показників
зсуву

Сума
десяткови
х
чисел
ВПЗ

Кількість
кодових
послідовностей з
певним
вектором
показників зсуву

11

1000001

2

8

101

0100010

2

8

1001

0010100

2

12

111

2100012

6

8

1011

1110111

6

16

10011

1012101

6

16

10101

0202020

6

8

100101

0120210

6

8

1111

3210123

12

8

10111

2212122

12

16

100111

2122214

12

16

110011

2024202

12

4

1001011

1230321

12

8

101011

1222221

12

16

1010101

0404040

12

2

11111

4322234

20

8

101111

3332333

20

16

110111

3234323

20

16

1010111

2424242

20

8

1011011

2342432

20

8

Загальна
кількість
кодових
послідовносте
й

28

56

70

56

Таблиця 5.12
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Характеристики ВПЗ, утворених шляхом OR - перетворення для кільцевих кодів з N=7
та кількістю одиниць m= 2-5

N

m

7

2

7

3

7

4

7

5

Кількість
Структура
Сума
Загальна
Структура
кодових
дельтадесяткови
кількість
вектора
послідовностей з
фактору
х
кодових
показників
певним
кільцевого
чисел
послідовносте
зсуву
вектором
коду
ВПЗ
й
показників зсуву
11
344443
22
7
101
434434
22
7
21
1001
443344
22
7
111
456654
30
7
1011
555555
30
14
35
10011
564465
30
7
10101
624426
24
7
1111
567765
24
7
10111
666666
36
14
35
11011
675567
36
7
101011
756657
36
7
11111
677776
40
7
101111
767767
40
7
21
110111
776677
40
7

- сума елементів ВПЗ, утворених шляхом двійкового перетворення AND, має
прямолінійну залежність тільки від кількості одиничних символів m ВПЗ і для всіх
кільцевих кодів з однаковою кількістю одиничних символів m є постійною.
Вектори показників зсуву, визначення яких наведено в [120], мають певні
корисні властивості стосовно ідентифікації кільцевих кодів. Зокрема, вони дозволяють
ідентифікувати кільцевий код за його довжиною та кількістю одиничних символів в
кодовій послідовності, а також дозволяють визначити структуру більшості кільцевих
кодів. Проте, за векторами показників зсуву неможливо ідентифікувати: прямі та
інверсні кільцеві коди, кільцеві коди з симетричними одна до одної структурами
базової конфігурації кодових послідовностей та окрему кодову послідовність в межах
кільцевого коду. Ці недоліки можна подолати шляхом попереднього спотворення
кільцевого коду, яке реалізується двома методами:
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-

за допомогою заміни елементів в вихідному векторі кільцевого коду;

-

за допомогою зміщення елементів вихідного вектора кільцевого коду на

певну кількість елементів від 1 до N-1 елементів вправо або вліво.
Таблиця 5.13
Характеристики ВПЗ, утворених шляхом OR - перетворення для кільцевих кодів з N=8
та кількістю одиниць m=2–5

N

m

8

2

8

3

8

4

8

5

Кількість
Структура
кодових
Структура
Загальна
дельтаСума
послідовностей
вектора
кількість
фактору
десяткових
з певним
показників
кодових
кільцевого
чисел ВПЗ
вектором
зсуву
послідовностей
коду
показників
зсуву
11
3444443
26
8
101
4344434
26
8
28
1001
4434344
26
12
111
2466642
36
8
1011
5556555
36
16
10011
5654565
36
16
56
10101
6464646
36
8
100101
6546456
36
8
1111
5678765
44
8
10111
6676766
44
16
100111
6766676
44
16
110011
6864686
44
4
70
1001011
7658567
44
8
101011
7666664
44
16
1010101
8484848
44
2
11111
8788878
50
8
101111
7778777
50
16
110111
7876787
50
16
56
1010111
8686868
50
8
1011011
8768678
50
8
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Таблиця 5.14
Динаміка змінювання суми десяткових значень елементів ВПЗ в залежності від
кількості елементів N та кількості одиничних символів m кодових послідовностей
Кількість
одиниць m
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

Сума десяткових значень елементів ВПЗ
XOR-ВПЗ
AND-ВПЗ
OR-ВПЗ
Кількість елементів N=7
12
0
12
20
2
22
24
6
30
24
12
36
20
20
40
12
30
42
Кількість елементів N=8
14
0
14
24
2
26
30
6
36
32
12
44
30
20
50
24
30
54
14
42
56
Кількість елементів N=9
16
0
16
28
2
30
36
6
42
40
12
52
40
20
60
36
30
66
28
42
70
16
56
72

5.3 Методи формування векторів показників зсуву спеціальних кільцевих
кодів з попереднім спотворенням
Назвемо неспотворений кільцевий код класичним кільцевим кодом, кодову
послідовність класичного кільцевого коду – вихідним вектором кільцевого коду,
спотворений кільцевий код – похідним кільцевим кодом,
послідовність – похідним вектором кільцевого коду.

спотворену кодову
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5.3.1 Реалізація алгоритму формування векторів показників зсуву шляхом
заміни елементів вихідного вектору кільцевого коду
Формування векторів

показників зсуву шляхом заміни елементів вихідного

вектору кільцевого коду здійснюється за наступним алгоритмом:
1) Формується вихідний вектор кільцевого коду з певною довжиною, певною
кількістю одиничних символів та певною структурою розподілу одиничних символів
та нульових символів по довжині.
2) Формується класичний кільцевий код шляхом циклічного зміщення елементів
чергової кодової послідовності на один символ вправо або вліво.
3) Формується

похідний спотворений вектор кодової послідовності шляхом

заміни будь-якого нульового символу вихідного вектору кодової послідовності на
одиничний символ.
4) Для кожної кодової послідовності сформованого похідного кільцевого коду
будуються

вектори показників зсуву, що складаються з десяткових елементів,

отриманих шляхом підсумовування кількості одиничних символів. Одиничні символи
утворюються в результаті здійснення математичних операцій XOR, OR та AND над
попарними елементами

певної кодової послідовності кільцевого коду та кожної

наступної кодової послідовності в межах кільцевого коду.
Нижче в таблицях 5.15 - 5.17 наведено структури

класичного та похідного

кільцевих кодів довжиною 7 та кількістю одиничних символів 2, а також структури
векторів показників зсуву їх кодових послідовностей.
5.3.2 Реалізація алгоритму формування векторів показників зсуву шляхом
зміщення елементів вихідного вектору кільцевого коду
Послідовність формування векторів

показників зсуву шляхом зміщення

елементів вихідного вектору кільцевого коду аналогічна послідовності формування
векторів показників зсуву шляхом заміни елементів вихідного вектору кільцевого
коду. Нижче в таблиці 5.18

наведено структуру класичного кільцевого коду

241

довжиною 7 та кількістю одиниць 3. В таблиці 5.19 наведено структуру похідного
кільцевого коду, отриманого з класичного кільцевого коду шляхом зміщення
елементів вихідного вектора на два елементи вправо. В таблиці 5.20 наведено
структури векторів показників зсуву кодових послідовностей класичного

та

похідного кільцевих кодів.
Таблиця 5.15
Структура класичного кільцевого коду довжиною 7 та
кількістю одиничних символів 2
Найменування об’єкту

Структура об’єкту

Вихідний вектор кільцевого коду

0010001
0010001

Класичний кільцевий код, отриманий шляхом
циклічного зміщення елементів кодових
послідовностей довжиною 7 та кількістю
одиничних символів 2 на один символ вправо

1001000
0100100
0010010
0001001
1000100
0100010
Таблиця 5.16

Структура похідного кільцевого коду

довжиною 7 та кількістю одиниць 2

Найменування об’єкту
Похідний вектор кільцевого коду, отриманий
шляхом заміни на одиничний символ другого
справа нульового символу

Похідний кільцевий код, отриманий шляхом
заміни вихідного вектора класичного кільцевого
коду похідним вектором

Структура об’єкту
0010011
0010011
1001000
0100100
0010010
0001001
1000100
0100010
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Таблиця 5.17
Структура векторів показників зсуву для кодів довжиною 7
та кількістю одиниць 2
Структура векторів показників
зсуву класичного кільцевого коду з
застосуванням математичних
операцій
XOR, OR та AND
XOR
442244
442244
442244
442244
442244
442244

AND
001100
001100
001100
001100
001100
0011
00

Структура векторів показників
зсуву похідного кільцевого коду з
застосуванням математичних
операцій
XOR, OR та AND

OR
443344
443344
443344
443344
443344
443344

XOR
55135
5
442245
442054
444144
443244
252244

AND
002100
001100
001200
000200
001100
101100

OR
553455
443345
443254
444344
44434
4
35334
4

Таблиця 5.18
Структура класичного кільцевого коду довжиною 7 та кількістю одиниць 3
Найменування об’єкту
Вихідний вектор кільцевого коду

Структура об’єкту
0010011
0010011

Класичний кільцевий код, отриманий

1001001

шляхом циклічного зміщення елементів

1100100

кодових послідовностей довжиною 7 та

0110010

кількістю одиничних символів 5 на один

0011001

символ вправо

1001100
0100110
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Таблиця 5.19
Структура похідного кільцевого коду

довжиною 7 та кількістю одиниць 3

Найменування об’єкту

Структура об’єкту

Похідний вектор кільцевого коду, отриманий
зміщення елементів вихідного вектора
класичного кільцевого коду на два елемента

1100100

вправо
1100100
1001001
Похідний кільцевий код, отриманий шляхом

1100100

заміни вихідного вектора класичного кільцевого

0110010

коду похідним вектором кільцевого коду

0011001
1001100
0100110

5.4 Унікальні властивості особливих кільцевих кодів зі зсувом початкового
вектора
Множина кільцевих кодів (КЦК) будується за принципом блокових циклічних
кодів [1].
Стандартний КЦК являє собою квадратну двійкову матрицю розміром N x N (так
звану заготівку КЦК), кожний рядок якої містить m одиниць і, відповідно N – m нулів.
Перший рядок КЦК називають його початковим вектором або

початковою

послідовністю.
Кожний наступний рядок КЦК містить ті самі елементи, що й попередній, але
розміщення їх змінюється внаслідок послідовного колового зсуву на один розряд
праворуч або ліворуч.
Будь-який рядок КЦК може виступати кодоловим словом при передаванні
дискретної інформації.
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Приклад стандартного КЦК з параметрами N = 13 і m = 5 наведено в табл. 5.21
Таблиця 5.20
Структура векторів показників зсуву для кодів довжиною 7
та кількістю одиниць 3
Структура векторів показників

Структура векторів показників

зсуву класичного кільцевого коду з

зсуву похідного кільцевого коду з

застосуванням математичних

застосуванням математичних

операцій

операцій

XOR, OR та AND
XOR

AND

XOR, OR та AND
OR

XOR
40462

AND

462264

102201

564465

462264

102201

564465

2

102201

462264

102201

564465

462264

102231

462264

102201

564465

462204

102101

462264

102201

564465

462464

100201

462264

102201

564465

466264

122201

422264

131022

OR
535644
564465
564435
564565
566465
544465

Головна характеристика будь-якого КЦК – це його вектор показників зсуву
(ВПЗ), який дістаємо за допомогою одного з двійкових перетворень XOR, OR, AND (із
запереченням Not або без нього) початкової послідовності (першого рядка) КЦК і
решти його рядків. Отже,з однієї «заготівки» кільцевого коду загалом може
утворитись шість різновидів вектора показників зсуву, що дуже важливо для
ідентифікації і виправлення помилок окремих рядків (кодових слів). Властивості
векторів показників зсуву розглянуто в [120]. При цьому необхідно зазначити, що
вектор показників зсуву є груповим інтегральним показником всього кільцевого коду,
а не окремого його рядка.
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5.4.1 Огляд основних властивостей стандартних кільцевих кодів
Характерні ознаки ВПЗ стандартних кільцевих кодів наступні:
- Наявність центральної симетрії елементів векторів показників зсуву.
- Сума на однакових місцях значень елементів XOR і AND-ВПЗ дає результат, що
дорівнює значенню елемента OR-ВПЗ на тому ж самому місці.
- Вектори показників зсуву кільцевого коду можуть бути отримані як за рядками,
так і за стовпцями матриці КЦК.
- Сума елементів ВПЗ для всіх КЦК з однаковими m є постійною.
- Вектори показників зсуву для розподілу одиниць за довжиною початкового
вектора, якщо цей розподіл повернено на 180 градусів, залишаються незмінними.
Приклади таких двох КЦК представлено в таблицях 1 і 2. Вектори показників зсуву
цих двох КЦК залишаються однаковими.
- Вигляд XOR-вектору показників зсуву залишається незмінним, якщо значення
символів матриці КЦК змінюються на протилежні. AND і OR- вектори показників
зсуву такої властивості не мають. Приклад такого кільцевого коду представлено в
таблиці 5.25. При порівнянні таблиць 5.21 і 5.23 видно, що в інвертованому КЦК XOR
- вектори показників зсуву співпадають, а AND і OR - ВПЗ відрізняються між собою.
Це є наслідком різної кількості одиниць в початковому векторі: m=5 в першому
випадку і m=7 в другому.
- Єдиний функціональний зв'язок між розподілом одиниць в початковому векторі
а, отже, і у всьому кільцевому коді і видом його вектора показників зсуву відсутній, за
винятком КЦК особливого вигляду.
Також є інші особливі властивості стандартних КЦК. Головним недоліком
стандартного кільцевого коду є мала придатність ВПЗ для ідентифікації його окремих
рядків. Для усунення цього недоліку застосовуються особливі кільцеві

коди з

передспотворенням.
Об'єктами передспотворення спеціальних КЦК можуть бути:
- Початковий вектор кільцевого коду, в якому один або декілька символів
змінюють своє значення на протилежне.
- Будь-який рядок кільцевого коду, спотворення якого здійснюються за тим же
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принципом, як і для початкового вектора.
- Початковий вектор і будь-який рядок кільцевого коду, що спотворюються
одночасно.
- Початковий вектор і будь-який рядок кільцевого коду, що попередньо
зміщуються на один або декілька розрядів вліво або вправо. При цьому інші рядки
кільцевого коду передспотворенню не піддаються.
Таблиця 5.21
Стандартний кільцевий код з параметрами N=13, m=5
Вихідний вектор кільцевого коду

0100010010110

XOR-вектор показників зсуву

884686686488

AND-вектор показників зсуву

113212212311

OR-вектор показників зсуву

997898898799
Таблиця 5.22

Стандартний кільцевий код із параметрами N=13, m=4
та поворотом розподілу одиниць на 180 градусів
Вихідний вектор кільцевого коду

0110100100010

XOR-вектор показників зсуву

8 8 4 6 8 6 6 8 6 4 8 8

AND-вектор показників зсуву

1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1

OR-вектор показників зсуву

9 9 7 8 9 8 8 9 8 7 9 9
Таблиця 5.23

Стандартний кільцевий код із параметрами N=13, m=7
та інвертованими символами
Вихідний вектор кільцевого коду

1 011101101001

XOR-вектор показників зсуву

8 8 4 6 8 6 6 8 6 4 8 8

AND-вектор показників зсуву

4 4 6 5 4 5 5 4 5 6 4 4

OR-вектор показників зсуву

12 12 10 11 12 11 11 12 11 10 12 12
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5.4.2 Особливі кільцеві коди зі зсувом початкового вектора
Попередній зсув початкового вектора на один або кілька розрядів вправо або
вліво по відношенню до його нормального положення в стандартному кільцевому
коді є дещо незвичним способом передспотворення КЦК. Такий спосіб зручний тим,
що зберігає в незмінному вигляді всі рядки кільцевого коду, окрім першого, і в той же
час вектор показників зсуву може приймати будь-який вигляд, починаючи з N-1
рядків цього кільцевого коду. Напрошується думка, що ВПЗ стандартного КЦК може
використовуватись лише для ідентифікації його першого рядка. Для другого рядка в
якості ідентифікатора може використовуватись ВПЗ стандартного кільцевого коду зі
зсувом початкового вектора на один розряд, для третього - на два розряди і так далі аж
до останнього рядка. Відповідно, з кожного отриманого у такий спосіб ВПЗ
синтезуються свої специфікатори, які відрізняються між собою. В якості прикладу в
таблицях 5.24 і 5.25 представлено спеціальні КЦК з параметрами N=11 і m=4 і зсувом
початкового вектора відповідно на один і два розряди вправо. Відразу простежуються
наступні особливості отриманих при цьому трьох різновидів векторів показників
зсуву:
- Кожен з різновидів ХOR, AND і OR-ВПЗ складається з однакових за значенням
елементів, але які розрізняються їх числом і місце розташуванням у ВПЗ.
- Як і в стандартному КЦК, порозрядна сума елементів ХOR і AND-ВПЗ дає
значення елементу OR-ВПЗ.
- Всі елементи ХOR-ВПЗ являються парними числами в інтервалі від 0 до 2*m,
тоді як елементами AND і OR-ВПЗ можуть бути будь-якими цілими числами також в
інтервалі від 0 до 2*m.
- У спеціальних КЦК елементи вектора показників зсуву втрачають свою
центральну симетрію.
Для порівняння в шостому рядку таблиць наводиться вектор показників зсуву
стандартного ХOR-ВПЗ. На підставі властивості відповідності такі ж властивості має
переважна

більшість

спеціальних

КЦК.

Справедливість

цього

твердження

підтверджують результати таблиці 6 для спеціального кільцевого коду з параметрами
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N=8, m=3 і двоелементним зсувом початкового вектора по відношенню до його
стандартного розташування.
Таблиця 5.24
Кільцевий код із параметрами N=11, m=4 після зсуву
вихідного вектора на 1 розряд вправо
Вихідний вектор кільцевого коду

01000100101

Вихідний вектор кільцевого коду після зсуву на 1 розряд

10100010010

XOR-вектор показників зсуву

4 6 4 6 6 4 6 4 8 0

AND-вектор показників зсуву

2 1 2 1 1 2 1 2 0 4

OR-вектор показників зсуву

6 7 6 7 7 6 7 6 8 4

ВРЗ класичного кільцевого коду

8 4 6 4 6 6 4 6 4 8
Таблиця 5.25

Кільцевий код з параметрами N=11, m=4
після зсуву вихідного вектора на 2 розряди вправо
Вихідний вектор кільцевого коду

01000100101

Вихідний вектор кільцевого коду після зсуву на 2 розряди

01010001001

XOR-вектор показників зсуву

6 4 6 6 4 6 4 8 0 8

AND-вектор показників зсуву

1 2 1 1 2 1 2 0 4 0

OR-вектор показників зсуву

7 6 7 7 6 7 6 8 4 8

ВРЗ класичного кільцевого коду

8 4 6 4 6 6 4 6 4 8
Таблиця 5.26

Спеціальний кільцевий код з параметрами N=8, m=3
Другий рядок кільцевого коду
Вхідний вектор спеціального КЦК
XOR-вектор показників зсуву спеціального КЦК
OR-вектор показників зсуву спеціального КЦК
AND-вектор показників зсуву спеціального КЦК
Вектор показників зсуву стандартного КЦК

0
0
2
6
0
6

0 1 0 1
1 0 0 1
6 2 4
3 6 5
3 0 1
4 2 6

0 0 1
0 1 0
6 0 6
4 6 4
2 0 2
2 4 6
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5.4.3. Винятки щодо особливих кільцевих кодів зі зсувом початкового
вектора
Перелічені в п.2 властивості особливих КЦК зі зсувом початкового вектора дають
підставу стверджувати, що деякі види спеціальних КЦК повинні мати винятки.
Зокрема, для випадку N = varia, m = 1, де всі значення елементів ВПЗ знаходяться в
інтервалі від 0 до 2, зсув початкового вектора на будь-яке число розрядів, починаючи
з N=1 і закінчуючи N-1 в XOR-векторі показників зсуву обов'язково матиме один
елемент зі значенням, що дорівнює нулю, а решта всіх елементів повинна
дорівнювати 2*m і оточувати цей нульовий елемент. Помістивши його в центр вектора
показників зсуву, набудемо

властивості центральної симетрії

для звичайних

стандартних КЦК. Результати використання попереднього зсуву початкового вектора
на шість символів для окремого випадку спеціального кільцевого коду з параметрами
N = 12, m = 1, показаного в таблиці 5.27, і повністю підтверджують це припущення.
Різновиди AND і OR-ВПЗ для цього випадку в таблиці 7 також мають центральну
симетрію. І більш того, порозрядна сума елементів XOR і AND різновидів
спеціального КЦК дає значення елементу OR-ВПЗ на тому ж самому місці, що також
характерно для стандартних КЦК.

Виходить, що спеціальні КЦК зі зміщенням і

зсувом початкового вектора на будь-яке число розрядів є винятком із загального
правила поведінки ВПЗ при зсувах початкового вектора.
Другим випадком винятку є результат зсуву початкового вектора на кількість
символів, що дорівнює N/2 початкового вектора з парним числом символів. Цей
випадок показано в таблиці 8 для спеціального кільцевого коду з параметрами N=8,
m=4. Для всіх варіантів XOR, AND і OR векторів показників зсуву притаманні всі
властивості стандартного кільцевого коду, але вже не того, який був би отриманий з
незміщеним початковим вектором, про що свідчить останній рядок таблиці 8, де
показано XOR-вектор показників зсуву стандартного кільцевого коду без спотворення
початкового вектора. Знаходити цей стандартний кільцевий код, що

відповідає

зміщеному на N/2 символів, навряд чи має сенс.
У загальному випадку винятки для спеціальних КЦК зі зсувом початкового
вектора закінчуються вже при N = varia і m>1, про що підтверджують дані таблиць
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5.29 – 5.31. Зокрема, з таблиці 5.29 для спеціального кільцевого коду з параметрами
N=12 і m = 2 видно, що стандартний кільцевий код має XOR-ВПЗ, що складається з
одних четвірок, тоді як спеціальний КЦК зі зсувом початкового вектора на шість
символів додатково має один нульовий і два елементи зі значенням 2. Причому, їх
розташування

не відповідає центральній симетрії елементів ВПЗ, властивої

стандартним кільцевим кодам. Такі ж особливості спостерігаються і в решті
різновидів AND і OR-ВПЗ того спеціального КЦК. Наступним варіантом дослідження
властивостей особливих КЦК є особливі КЦК, що мають жорсткий функціональний
зв'язок між розподілом одиниць на символах початкового вектора і структурою ВПЗ.
До них відноситься стандартний КЦК з одним масивом одиничних, що слідують
підряд, символів,

описаним в [5]. Приклад цього варіанту, побудованого на цій

підставі спеціального КЦК, показаний в таблиці 5.30. Суцільний масив трикратних
одиниць у ВПЗ стандартного КЦК дає ВПЗ з двома двійками, двома четвірками і
рештою елементів зі значенням 6. В той же час особливі КЦК мають елементи зі
значенням 0, 2 і 4, а решта елементів також дорівнює 6. І тут повною мірою
виявляються відмінності особливих КЦК від стандартних.
Таблиця 5.27
Спеціальній кільцевий код із параметрами N=12, m=1
Другий рядок кільцевого коду

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Вхідний вектор спеціального КЦК

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XOR-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
OR-вектор показників зсуву спеціального КЦК
AND-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
Вектор показників зсуву стандартного КЦК

2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Таблиця 5.28
Спеціальній кільцевий код з параметрами N=8, m=4
та зсувом вихідного вектору на чотири розряди управо
Другий рядок кільцевого коду
Вхідний вектор спеціального КЦК
XOR-вектор показників зсуву спеціального КЦК
OR-вектор показників зсуву спеціального КЦК
AND-вектор показників зсуву спеціального КЦК
Вектор показників зсуву стандартного КЦК

0
1
2
4
2
6

0
0
4
5
1
4

1 0 1 0
0 1 0 0
6 0 6
6 3 6
0 3 0
2 6 2

0
1
4
5
1
4

1
0
2
4
2
6

Таблиця 5.29
Спеціальній кільцевий код з параметрами N=12, m=2
Другий рядок кільцевого коду
Вихідній вектор спеціального КЦК
XOR-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
OR-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
AND-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
Вектор показників зсуву стандартного КЦК

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 4 4 4 4 4 2 4 4 0 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4
1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4

Таблиця 5.30
Спеціальній кільцевий код із параметрами N=12, m=3
Другий рядок кільцевого коду
Вхідний вектор спеціального КЦК
XOR-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
OR-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
AND-вектор показників зсуву спеціального
КЦК
Вектор показників зсуву стандартного КЦК

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
4 6 6 6 6 6 6 6 4 2 0
5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3
1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2 4 6 6 6 6 6 6 6 4 2
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5.5 Загальний опис сімейств кільцевих кодів
5.5.1 Сутність поняття сімейства кільцевих кодів
Кожний рядок (кодова послідовність) кільцевого коду характеризується дельтафактором — розподілом нульових і одиничних символів між двома крайніми
одиницями, відокремленими найбільшою для даного початкового вектора кількістю
нульових символів. Кільцеві коди, що мають дельта-фактор певного типу, утворюють
сімейство кільцевих кодів.

Проаналізуємо властивості векторів показників зсуву для

сімейств кільцевих кодів на основі дельта-факторів типів
кодовій послідовності розміщено підряд) та 1010100 (одиничні

0011100 ( одиничні символи в

та нульові символи чергуються

між собою). Побудуємо математичну модель формування сімейства кільцевих кодів
типу

0011100.

В таблиці 5.31 наведено характеристики сімейства кільцевих кодів на

основі дельта-фактору

0011100

довжиною N

(7, 8 та 9) та кількістю одиничних

символів від 1 до N -1. В таблиці 5.32 наведено характеристики сімейства кільцевих
кодів на основі дельта-фактору

1010100

довжиною N ( від 7 до 12) і кількістю

одиничних символів від 1 до N/2 для парної кількості елементів та кількістю
одиничних символів від 1 до (N+1)/2 для непарної кількості елементів.
5.5.2. Формування сімейства кільцевого коду типу 011100
Аналіз десяткових значень елементів кодових послідовностей певної довжини та
певної кількості одиничних символів дозволяє зазначити, що загальна сукупність
елементів кодових послідовностей складається з двох сукупностей, які назвемо S1 та
S2. Між десятковими значеннями суміжних елементів сукупності S1 кодових
послідовностей спостерігається лінійна залежність, яка полягає в тому, що десяткове
значення наступного елемента в два рази більше десяткового значення попереднього
елемента кодової послідовності і кількість таких елементів становить N- (m-1), де Nкількість елементів кодової послідовності, а

m - кількість одиничних символів в

кодовій послідовності. Кількість елементів сукупності S2 кодової послідовності
становить m-1 і різниця між десятковими значеннями суміжних елементів

цієї

сукупності послідовно зменшується в два рази. Більш ретельний аналіз десяткових
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значень сімейства кільцевих кодів типу 0011100 дозволив побудувати математичну
модель формування кодових послідовностей певної довжини та певної кількості
одиничних символів, яка описується таким математичним виразом:
𝐶𝑘 (𝑁, 𝑚) → 𝑆1 ∪ 𝑆2 ,

(5.7)
Таблиця 5.31

Характеристики сімейства кільцевих кодів на основі
дельта-фактору типу
Довжина
коду

Кількість

Структура

0011100

Вектор

одиничних

кільцевого

показників зсуву

символів

коду

(ВПЗ)

Кількість кодових
послідовностей з
певним вектором
показників зсуву

Структура дельта фактора - усі одиничні символи розміщено підряд

8

9

1

0000001

222222

7

2

00000011

2444442

8

3

00000111

2466642

8

4

00001111

2468642

8

5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

00011111
00111111
01111111
000000001
000000011
000000111
000001111
000011111
000111111
001111111
011111111

2466642
2444442
2222222
22222222
24444442
24666642
24688642
24688642
24666642
24444442
22222222

8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
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Таблиця 5.32
Характеристики сімейства кільцевих кодів на основі дельта-фактору типу 1010100

Довжина
коду

Кількість
одиничних
символів

Структура
кільцевого
коду

Структура дельта фактора - одиничні
2
0000101
3
0010101
4
1010101
8
2
00000101
3
00010101
4
01010101
9
2
000000101
3
000010101
4
001010101
5
101010101
10
2
0000000101
3
0000010101
4
0001010101
5
0101010101
11
2
00000000101
3
00000010101
4
00001010101
5
00101010101
6
10101010101
12
2
000000000101
3
000000010101
4
000001010101
5
000101010101
6
010101010101
7

де

Кількість
кодових
послідовностей
Вектор показників зсуву
з певним
(ВПЗ)
вектором
показників
зсуву
та нульові символи чергуються між собою
424424
7
624426
7
624426
7
4244424
8
6262626
8
8080808
8
42444424
9
62644626
9
82644628
9
82644628
9
424444424
10
626464626
10
82828828
10
10 0 10 0 10 0 10 0 10
10
4244444424
11
6264664626
11
8284664828
11
102846648210
11
102846648210
11
42444444424
12
62646664626
12
82848484828
12
10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10
12
12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12
12

N – довжина кодової послідовності, 𝑚 - кількість одиничних символів, 𝑆1 та

𝑆2
обчислюються за наступними формулами:
𝑖
𝑆1 = ∑𝑁−𝑚
𝑖=0 2 𝑛1 ,

(5.8)

𝑘
де 𝑛1 = ∑𝑚−1
𝑘=0 2

𝑆2 = ∑𝑚−2
𝑖=1 𝑆0 +(𝑆𝑖−1 +

1

𝑆)
2𝑖 д

(5.9)
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де 𝑆д = (2𝑁−1 − 2𝑚−1 ) , 𝑆0 = 𝑛1 + 𝑆д
Підставивши в вираз (1) формули (5.7 – 5.9), отримаємо загальну

формулу

формування кільцевого коду типу (0011100):
𝑚−2
𝑖
𝐶𝑘 (𝑁, 𝑚) → ∑𝑁−𝑚
𝑖=0 2 𝑛1 + ∑𝑖=1 ((𝑛1 + 𝑆Д ) + 𝑆𝑖−1

1
2𝑖

(2𝑁−1 − 2𝑚−1 ))

(5.10)

Перевіримо правильність формування кодових послідовностей за вище вказаною
формулою для кільцевого коду довжиною N= 9 та кількістю одиничних символів
m =5.
В таблиці 5.33 наведено характеристики вищезазначеного кільцевого коду в
двійковій та десятковій системах числення.
Підставивши значення N та m в формули (2 - 5), отримаємо такі значення:
4

𝑛1 = ∑ 2𝑘 = 20 + 21 + 22 + 23 + 24 = 31;
𝑘=0
4

𝑆1 = ∑ 2𝑖 ∙ 31 = 20 ∙ 31 + 21 ∙ 31 + 22 ∙ 31 + 23 ∙ 31 + 24 ∙ 31 =
𝑖=0

= 31 + 62 + 124 + 248 + 496;
𝑆д = 28 − 24 = 256 -16 = 240;
3

𝑆2 = ∑(31 +
𝑖=0

1
1
1
240
=
271
+
+
240)
+
+
240) +
(271
(391
21
22
2𝑖

+ (451 +
𝐶𝑘 (9,5)

1
240) = 271 + 391 + 451 + 481.
23

31 + 62 +124 +248 +496 +481 +451 +391 +271.

5.5.3. Аналіз властивостей сімейства кільцевих кодів на основі дельтафактору типу 0011100
В результаті аналізу

властивостей сімейства кільцевих кодів типу 0011100

виявлено такі закономірності:
-

максимальна кількість одиничних символів в кільцевих кодах певної довжини
дорівнює N-1;
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-

кількість кільцевих кодів однакової довжини дорівнює N -1;
Таблиця 5.33
Характеристики кільцевого коду типу 001110 в двійковій
та десятковій системах числення
Структура двійкового
коду
000011111
000111110
001111100
011111000
111110000
111100001
111000011
110000111
100001111

-

Значення кодових
послідовностей в
десятковій системі
числення
31
62
124
248
496
481
451
391
271

Структура вектора
показників зсуву

24688642

кількість різновидів векторів показників зсуву для кільцевих кодів однакової

довжини, що мають непарну кількість елементів, дорівнює (N-1)/2;
-

кількість різновидів векторів показників зсуву для кільцевих кодів однакової

довжини, що мають парну кількість елементів, дорівнює N/2;
-

сімейство кільцевих кодів однакової довжини має симетричну послідовність

розташування векторів показників зсуву, що пояснюється однаковою
-

структурою векторів показників зсуву для прямих та інверсних кільцевих

кодів
-

максимальне значення компоненту вектору показників зсуву дорівнює:
•

для прямих кільцевих кодів - числу одиничних символів кодової
послідовності кільцевого коду, помноженому на два;

• для інверсних кільцевих кодів - числу нульових символів кодової
послідовності кільцевого коду, помноженому на два.
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5.5.4. Формування сімейства кільцевого коду типу 010101
Проаналізуємо
послідовностей

динаміку

змінювання

сімейства кільцевих кодів типу

десяткових
010101

значень

кодових

в залежності від кількості

символів в кодовій послідовності N =4,5, …,7 при кількості одиничних символів m = 2
та від кількості символів N = 6,7, …,10 при m = 3 , а також динаміку змінювання
десяткових значень кодових послідовностей в залежності від кількості одиничних
символів m =2,3,…,5 при N=10, які можна простежити в таблицях 5.34 -5.36.
Аналіз сформованих множин десяткових значень
кільцевих кодів, наведених

кодових послідовностей

у табл.5.34 - 5.36, дозволяє встановити такі

закономірності:
1)

найменше десяткове значення

в кожному стовпці

(верхній рядок

десяткової системи числення) можна обчислити за формулою:
2𝑘
𝑛1 = ∑𝑚−1
𝑘=0 2 ,

(5.11)

де m– кількість одиничних символів у кодовій послідовності;
2)

кожна сукупність десяткових значень кодових послідовностей складається

з двох множин S1 і S2, які далі схарактеризуємо докладніше.
Між значеннями сусідніх елементів множини S1 простежується лінійна
залежність, значення наступного елемента вдвічі більше, ніж значення попереднього,
причому, кількість таких елементів дорівнює N−2(m−1).
Кількість елементів множини S2 дорівнює 2(m−1), яка в свою чергу ділиться на
групи по два елементи в кожній. Різниця між десятковим значенням першого елемента
множини S2

та десятковим значенням передостаннього елемента множини S1

обчислюється за формулою:
𝑟1 = 2𝑁−2𝑚 − 1;
де N – кількість

(5.12)

символів у кодовій послідовності; m – кількість одиничних

символів у кодовій послідовності.
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Таблиця 5.34
Характеристики кільцевих кодів при m= 2 та N =4,5…,7
Система
числення
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова

Довжи
на
коду N
4
5
6
7

Структура кодових послідовностей кільцевих кодів в двійковій та
десяткових значеннях
0101
1010
0101
5
10
5
00101
01010
10100
5
10
20
000101 001010 010100
5
10
20
0000101 0001010 0010100
5
10
20

1010
10
01001
9
101000
40
0101000
40

10010
18
010001
17
1010000
80

100010
34
0100001 1000010
33
66

Таблиця 5.35
Характеристики кільцевих кодів при m= 3 та N =6,7…,10
Структура кодових послідовностей кільцевих кодів в двійковій та десяткових значеннях
Система
числення
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова
Двійкова
Десяткова

Довжина коду N
6
010101
21
101010
42
010101
21
101010
42
010101
21
101010
42

7
0010101
21
0101010
42
1010100
84
0101001
41
1010010
82
0100101
37
1001010
74

8
00010101
21
00101010
42
01010100
84
10101000
168
01010001
81
10100010
162
01000101
69
10001010
138

9
000010101
21
000101010
42
001010100
84
010101000
168
101010000
336
010100001
161
101000010
322
010000101
133
100001010
266

10
0000010101
21
0000101010
42
0001010100
84
0010101000
168
0101010000
336
1010100000
672
0101000001
321
1010000010
642
0100000101
261
1000001010
522
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Таблиця 5.36
Характеристики кільцевих кодів при N= 10 та m = 2,3…,5
Структура кодових послідовностей кільцевих кодів в двійковій
Система

та десяткових значеннях

числення

Кількість одиничних символів m
2

3

4

5

Двійкова

0000000101

0000010101

0001010101

0101010101

Десяткова

5

21

85

341

Двійкова

0000001010

0000101010

0010101010

1010101010

Десяткова

10

42

170

682

Двійкова

0000010100

0001010100

0101010100

0101010101

Десяткова

20

84

340

341

Двійкова

0000101000

0010101000

1010101000

1010101010

Десяткова

40

168

720

682

Двійкова

0001010000

0101010000

0101010001

0101010101

Десяткова

80

336

337

341

Двійкова

0010100000

1010100000

1010100010

1010101010

Десяткова

160

672

674

682

Двійкова

0101000000

0101000001

0101000101

0101010101

Десяткова

320

321

325

341

Двійкова

1010000000

1010000010

1010001010

1010101010

Десяткова

640

642

650

682

Двійкова

0100000001

0100000101

0100010101

0101010101

Десяткова

257

261

277

341

Двійкова

1000000010

1000001010

1000101010

1010101010

Десяткова

514

522

554

682
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Другий елемент множини S2 подвоюється. Різниця між десятковим значенням
третього елемента множини S2 та десятковим значенням першого елемента множини
S2 дорівнює 𝑟2 = 22 ∗ 𝑟1 .
Четвертий

елемент

множини

S2

подвоюється. Різниця між десятковим

значенням п’ятого елемента множини S2 та десятковим значенням третього елемента
множини S2 дорівнює 𝑟3 = 22 ∗ 𝑟2 . Порядок розрахунку наступних елементів множини
S2 здійснюється аналогічно.
Поглиблений аналіз сукупності десяткових значень сімейства кільцевих кодів
типу 010101 дозволив побудувати математичну модель формування кодових послідовностей даної довжини
N при даній кількості m одиничних символів.

Нехай𝐶𝑘 (𝑁, 𝑚)–

сукупність

десяткових

значень

розглядуваних

кодових

послідовностей кільцевого коду;k= 0,…., N−1;N – довжина кодової послідовності, 𝑚 кількість одиничних символів.
Тоді маємо
𝐶𝑘 (𝑁, 𝑚) = 𝑆1 ∪ 𝑆2 ,

(5.13)

де 𝑆1 = {𝑠11 , 𝑠12 , … , 𝑠1(𝑁−2(𝑚−1)) }, 𝑆2 = {𝑠21 , 𝑠22 , … , 𝑠2(2(𝑚−1)) }
Запишемо загальні вирази для елементів множини S1.
2𝑘
𝑠11 = ∑𝑚−1
(найменше десяткове значення кодової послідовності)
𝑘=0 2

𝑠12 = 2 ∙ 𝑠11 ; 𝑠13 = 2 ∙ 𝑠12 , … , 𝑠1(𝑁−2(𝑚−1)) = 2𝑁−2(𝑚−1) ∙ 𝑠11
Елементи множини S2 утворюють групи по 2 елементи в кожній:
{𝑠21 , 𝑠22 }, {𝑠23 , 𝑠24 },…, {𝑠2(2(𝑚−1)−1) , 𝑠2(2(𝑚−1) } і кількість таких груп дорівнює m-1.
Загальні вирази для елементів множини S2 набирають такого вигляду:
𝑠21 = 𝑠1(𝑁−2(𝑚−1)−1) − (2𝑁−2𝑚 − 1),
𝑠22 = 2 ∙ 𝑠21 ,
𝑠23 = 𝑠21 − 22 ∙ (2𝑁−2𝑚 − 1),
𝑠24 = 2 ∙ 𝑠23 ,
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𝑠2(2(𝑚−2)) = 𝑠2(2(𝑚−4)) − 22 ∙ (2𝑁−2𝑚 − 1),
𝑠2(2(𝑚−1)) = 2 ∙ 𝑠2(2(𝑚−2)) .
Обчислимо елементи множин S1 і S2 для випадку, коли N = 9, а m = 3.
𝑚−1

𝑠11 = ∑ 22𝑘 = 20 + 22 + 24 = 21.
𝑘=0

𝑠12 = 2 ∙ 21 = 42;
𝑠13 = 2 ∙ 42 = 84;
𝑠14 = 2 ∙ 84 = 168;
𝑠15 = 2 ∙ 168 = 336;
𝑠21 = 168 − (29−2∙3 − 1) = 168 − 7 = 161;
𝑠22 = 2 ∙ 161 = 322;
𝑠23 = 161 − 22 ∙ (29−2∙3 − 1) = 161 − 28 = 133;
𝑠24 = 2 ∙ 133 = 266.
Результати обчислень зведено в таблицю 5.37.
Таблиця 5.37
Характеристики кільцевих кодів при N =9 і m =3
Структура двійкового
коду

000010101
000101010
001010100
010101000
101010000
010100001
101000010
010000101
100001010

Значення кодової
послідовності в десятковій
системі числення
Множина S1
𝑠11 = 21
𝑠12 = 42
𝑠13 = 84
𝑠14 = 168
𝑠15 =336
Множина S2
𝑠21 = 161
𝑠22 = 322
𝑠23 = 133
𝑠24 = 266

Структура ВПЗ

24688642

5.5.5. Аналіз властивостей сімейства кільцевих кодів на основі дельтафактору типу 1010100
В результаті аналізу властивостей сімейства кільцевих кодів типу 1010100
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виявлено такі закономірності:
-

максимальна кількість одиничних символів в кільцевих кодах певної

довжини, що мають парну кількість елементів, дорівнює N/2;
-

максимальна кількість одиничних символів в кільцевих кодах певної

довжини, що мають непарну кількість елементів, дорівнює (N+1)/2;
-

кількість кільцевих кодів однакової довжини, що мають парну кількість

елементів, дорівнює (N-1)/2;
-

кількість кільцевих кодів однакової довжини, що мають непарну кількість

елементів, дорівнює (N-2)/2;
-

кількість різновидів векторів показників зсуву для кільцевих кодів однакової

довжини, що мають непарну кількість елементів, дорівнює (N-3)/2;
-

кількість різновидів векторів показників зсуву для кільцевих кодів однакової

довжини, що мають парну кількість елементів, дорівнює (N-2)/2;
-

максимальне значення компоненту вектору показників зсуву дорівнює:
•

для прямих кільцевих кодів - числу одиничних символів кодової
послідовності кільцевого коду, помноженому на два;

• для інверсних кільцевих кодів - числу нульових символів кодової
послідовності кільцевого коду, помноженому на два.
Висновки
П'ятий розділ присвячено дослідженню сутності поняття кільцевих кодів, їх
структури та властивостей.
1. Визначено, що множина десяткових значень кодових послідовностей
кільцевих кодів складається з двох підмножин, для формування яких визначено
математичні залежності.
2. Побудована на базі зазначених залежностей математична модель дозволяє
сформувати сімейства кільцевих кодів типів {000111} {010101} для кодових
послідовностей будь-якої довжини та з будь-якою кількістю одиничних символів за
умови, що кожний наступний рядок кодової послідовності кільцевого коду повторює
попередній з одночасним кільцевим зсувом символів на один розряд ліворуч, а також
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дістати сукупність десяткових значень кодових послідовностей кільцевого коду у
вигляді об’єднання двох множин, елементи яких визначаються за виведеними
формулами.
3. Аналіз структури векторів показників зсуву кодових послідовностей
класичного кільцевого коду дозволяє зазначити наступне:
- усі вектори показників зсуву мають симетричну структуру;
- усі вектори показників зсуву, елементи яких отримані з застосуванням певної
математичної операції XOR, AND або OR, мають однакову структуру для всіх кодових
послідовностей ;
- кількість елементів вектору показників зсуву, отриманих з застосуванням
математичної операції OR, дорівнює сумі

кількості елементів, отриманих з

застосуванням математичних операцій XOR та AND.
4.

Проведений

аналіз

структури

векторів

показників

зсуву

кодових

послідовностей похідного кільцевого коду дозволяє зазначити:
- усі вектори показників зсуву втратили свою симетричну структуру;
- усі вектори показників зсуву, елементи яких отримані з застосуванням
математичної операції XOR, мають унікальну структуру для кожної кодової
послідовності;
- частина векторів показників зсуву, елементи яких отримані з застосуванням
математичних операцій AND або OR,

різниться між собою, а частина векторів

співпадає за своєю структурою;
- кількість елементів вектору показників зсуву, отриманих з застосуванням
математичної операції OR, дорівнює сумі

кількості елементів, отриманих з

застосуванням математичних операцій XOR та AND.
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РОЗДІЛ 6
ІНВАРІАНТНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО

6.1.

Порівняння способів підвищення точності систем управління мережі
майбутнього

Однією з основних проблем сучасної теорії управління [125] є проблема
підвищення точності системи управління мережі майбутнього.
Передавальні функції замкненої системи задального і збурного діяння полягають в
наступному. В замкненій системі величина (t), якою управляють, через зворотний
звʼязок подається на її вхід (на елемент порівняння). В загальному випадку до системи
прикладені задавальне (t) і збурне діяння L(t). Обидва ці діяння впливають неа
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. Розглянемо випадок, коли система має
одиничний зворотний зв'язок (𝛫

3.3 (p)=1).

L(t )

 (t )

K L ( p)

ЕП



 (t )

K p ( p)



 (t )

K3.3 ( p)

Рис 6.1. Структурна схема замкненої системи управління мережі
майбутньогомережею майбутнього
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Відповідно до рис. 6.1 маємо:
 ( p)   ( p)   ;



 ( p)  K p ( p) ( p)  K L ( p) L ( p), 

(6.1)

де 𝛫 р (p) і 𝛫 𝐿 (p) – передавальні функції системи в розімкненому стані і каналу
збурення відповідно. Підставивши значення θ(t) з першого рівняння в друге,
одержимо рівняння системи в розімкненому стані
1  K p ( p)   ( p)  K p ( p) ( p)  K L ( p) L( p)

(6.2)

звідки знаходимо зображення величини, якою управляють,
 ( p)   ( p)   L ( p)

(6.3)

де
 ( p ) 

K p ( p)
1  K p ( p)

 ( p)

(6.4)

складова керованої величини обумовлена дією задавального діяння (корисна
складова);
 L ( p) 

K L ( p)
L( p )
1  K L ( p)

складова керованої величини, спричинена збурним

(6.5)
діянням L(p) (відхилення

величини, якою управляють, спричинене L(t)).
З виразу 6.4 визначаємо передавальну функцію замкненої системи, зв’язуючу
(p) з (p)- передавальну функцію замкненої системи відносно задавального діяння
(чи просто передавальну функцію замкненої системи)
K  ( p)  K з ( p) 

 ( p ) K p ( p )
 ( p) 1  K p ( p)

(6.6)

Ця передавальна функція характерна для слідкуючої і програмної систем.
Замкнена система і ланка з одиничним зворотнім зв’язком мають аналогічні
структурні схеми і їх передавальні функції описуються аналогічними виразами.
Якщо система (рис 6.1) має неодиничний зворотній зв'язок (у зворотній 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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 З ( p) 

K p ( p)
1  K 3.3 ( p) K p ( p)

З виразу (6.5) знаходимо передавальну функцію, яка зв’язує

(6.7)
𝛽𝐿 (𝑡) і L(t) -

передавальну функцію замкненої системи відносно збурного діяння (чи просто
передавальну функцію системи за збуренням).

K  L ( p) 

 L ( p)
L( p )



K L ( p)
1  K p ( p)

Ця передавальна функція характерна для слідкуючої системи,

(6.8)
яка зазнає

впливу збурного діяння, і для системи стабілізації.
Передавальні функції системи за похибкою. Метою дослідження системи
управління мережі майбутнього є визначення її похибки θ(t), обумовленої
задавальним (t) і збурним L(t) діяннями, 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). Для
визначення цих передавальних функцій складемо рівняння замкненої системи для
похибки.
З першого рівняння (6.1) визначаємо 𝛽(𝜌) = 𝛼(𝜌) − 𝜃(𝜌) і після підстановки в
друге одержуємо рівняння для похибки.
1  K p ( p)   ( p)   ( p)  K L ( p) L( p)

(6.9)

Із цього рівняння знадимо зображення похибки системи
 ( p)   ( p)   L ( p)

(6.10)

1
 ( p) 
1  K p ( p)

(6.11)

де
 ( p) 

складова похибки, спричиненої зміною задавального впливу 𝛼(𝜌),
 L ( p) 

K L ( p)
L( p ) 
1  K p ( p)

складова похибки, зумовленої збурним діянням L(𝜌).

(6.12)

267

З виразу (6.11) знаходимо передавальну функцію системи, зв’язуючи 𝜃𝛼 (𝜌)
і 𝛼(𝜌) - передавальну функцію системи з похибкою, спричиненою задавальним
діянням (чи просто передавальну функцію системи за похибкою).
K ( p) 

 ( p)
1

 ( p) 1  K p ( p)

(6.13)

З допомогою формули встановлюється зв'язок між 𝐾𝜃𝛼 (𝑝) і передавальною
функцією системи в розімкненому стані 𝐾𝑝 (𝑝). Виразимо 𝐾𝜃𝛼 (𝑝) через передавальну
функцію замкненої системи 𝐾з (𝑝)
K ( p) 

1  K p ( p)  K p ( p)
1

 1  K3 ( p)
1  K p ( p)
1  K p ( p)

(6.14)

З виразу (6.13)випливає, що, якщо в деякій області значень 𝜌|𝐾𝑝 (𝑝)| → ∞, то
𝐾𝜃𝛼 (𝑝) → 0, а также 𝜃𝛼 (𝑝) → 0. Передавальна функція 𝐾𝜃𝛼 (𝑝) характерна для
слідуючих і програмних систем.
Використовуючи (6.12), одержуємо передавальну функцію системи 𝐾𝜃𝐿 (𝑝),
звʼязуючу 𝜃𝐿 (𝑝) і L(𝜌), тобто передавальну функцію системи за похибкою
спричиненою збурним діянням L(𝑝)
KL ( p) 

 L ( p)
K L ( p)

L( p ) 1  K p ( p )

Порівнюючи вирази (6.5) та (6.12) знаходимо, що

(6.15)
𝛽𝐿 (𝜌) = 𝜃𝐿 (𝑡), тобто

складова 𝛽𝐿 (𝑡) керованої величини, зумовленої збурним діянням L(𝑡), є відхилення
𝜃𝐿 (𝑡), яке виникає внаслідок впливу діяння. З виразів (6.8) і (6.15) впливає, що
𝐾𝐿 (𝑝) = 𝐾𝜃𝐿 (𝑝).
Точність системи управління мережі майбутнього можна визначити за
розв’язком її рівняння, складеного відносно похибки. Рівняння для похибки (t )
системи, до якої прикладені задавальне (t ) і збурне діяння L(t ) наприклад, рівняння
(6.9) стосовно до системи рис. 6.1, має вигляд:
F ( p)(t )  M ( p)(t )  B( p) L(t )

(6.16)

де F ( p) , M ( p) , B( p ) - відповідні операторні поліноми. Повний розв’язок рівняння
(4.1) (похибку системи) можна подати у вигляді суми перехідної  (t ) і вимушеної
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 (t ) складових (t )  (t )   (t ) . Перехідна складова є розв’язком однорідного

рівняння системи F ( p) (t )  0 . 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 розглядуваному випадку має дві
компоненти  (t )   (t )  L (t ) , які визначають як окремі розв’язки рівнянь:
F ( p ) (t )  M ( p)(t ) ,

F ( p)L (t )  B( p) L(t ) .
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 ) .
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 збурних діянь і точніше відтворюється задавальне
діяння, тим досконаліше система. В компенсації впливу збурних діянь на керовану
величину, у досягненні її незалежності від збурень і забезпеченні можливо точного
відтворення задавального діяння і полягає фізична сутність задачі управління.
Нагадаємо вже відомі засоби зменшення вимушеної і перехідної складових
похибки. Вимушена (усталена) складова похибки у системі управління мережі
майбутнього з принципом управління за відхиленням може бути зменшена завдяки
збільшенню коефіцієнта підсилення системи в розімкненому стані kp . Однак цим
методом у замкнених одноконтурних системах, як правило, не вдається одержати
значного зменшення усталеної похибки, тому що зі збільшенням kp зменшується
запас стійкості системи, перехідний процес стає слабо згасаючим, тобто збільшується
перехідна складова похибки. Таким чином, у системах з управлінням за відхиленням є
протиріччя між умовами підвищення точності в усталеному і перехідному режимах.
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Із-за цього при виборі kp приходиться приймати компромісне рішення, яке забезпечує
допустиме значення усталеної похибки і задовільний перехідний процес [25].
Значного зменшення усталеної і перехідної складових похибки можна досягти
за допомогою різних коректуючих пристроїв. Однак необхідність компромісної
настройки системи залишається.
У роботі [44] запропоновано метод досягнення більших значень коефіцієнта
підсилення kp системи при збереженні її стійкості. Він полягає у тому, що для
стабілізації нестійкої системи з більшим коефіцієнтом підсилення ланку з більшим k
охоплюють гнучким негативним зворотним зв’язком. Цей метод, як показано у роботі
[18], еквівалентний корекції системи за допомогою різновидності послідовного
інтегро-диференціюючого контуру.
Тому він, нарівні з включенням у систему інших коректуючих пристроїв, дає
можливість певною мірою підвищити показники якості, але не знімає протиріччя між
умовами підвищення динамічної точності та стійкості.
Ефективним засобом зменшення і усунення вимушених складових похибок є
збільшення порядку астатизму системи [127]. Наприклад, швидкісну похибку можна
зробити такою, що дорівнює нулю, якщо виконати систему з астатизмом другого
порядку. Для усунення усталеної похибки, зумовленої прискоренням задавального
діяння, необхідно побудувати систему з астатизмом третього порядку. У замкнених
системах підвищення порядку астатизму досягається включенням інтегруючих ланок,
кожна з яких вносить запізнення коливань за фазою, яка дорівнює 90°. Тому при
збільшенні порядку астатизму у замкнених системах зменшується запас стійкості
системи. Таким чином, при застосуванні цього методу підвищення точності є
протиріччя між умовами підвищення точності в усталеному і перехідному режимах.
Інші засоби підвищення порядку астатизму (наприклад, застосування неодиничного
зворотного зв’язку) також мають свої недоліки.
Ускладнення, які зустрічаються при вирішенні задачі підвищення точності
системи управління мережі майбутнього, усуваються при застосуванні принципу
комбінованого управління, тобто поєднання принципу управління за відхиленням і
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принципу управління за збурним діянням. У комбінованих системах, як показано
нижче, відсутнє протиріччя між умовами зменшення усталеної і перехідної складових
похибки. Застосування управління за збуренням у комбінованих системах дає
можливість різко зменшити вимушену і перехідну складові похибки, зумовленої
основним збурним (задавальним) діянням, а за деяких умов ці складові похибки
можуть

бути

повністю

компенсовані.

Математичною

основою

побудови

високоякісних комбінованих систем управління мережі майбутнього і регулювання, в
яких може бути досягнена незалежність (інваріантність) керованої величини від
збурного діяння і точне відтворення задавального діяння, є теорія інваріантності.

6.2.

Умова абсолютної інваріантності похибки відносно збурного діяння

та можливість його реалізації у комбінованих системи управління мережі
майбутнього
Задача компенсації впливу збурного діяння на керовану величину або, що те ж
саме, на похибку (t ) системи виникає як у слідкуючих системах, так і у системах
стабілізації. Для спрощення аналізу впливу L(t ) на (t ) приймемо (t )  0 . Тоді
рівняння буде мати вигляд:

F ( p)L (t )  B( p) L(t ) .

(6.17)

З цього рівняння видно, що якщо виконується умова
B( p)  0 ,

(6.18)

то L (t ) не залежить від зміни L(t ) . Умова (6.18) є умовою абсолютної інваріантності
(незалежності) похибки системи відносно збурного діяння L(t ) .
L(t )
K 3l ( p )

 (t )

ЕП



 (t )
K1 ( p )



(t )

K L ( p)

K 2 ( p)



B (t )

Рис. 6.2. Структурна схема комбінованої системи управління мережі майбутнього зі
зв’язком за збуренням.
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Зрозуміло, що в одноконтурних системах з принципом управління за
відхиленням, керуюче діяння в яких формується з похибки, абсолютна інваріантність
похибки L (t ) відносно збурного діяння L(t ) недосяжна. Дослідимо досягнення
абсолютної інваріантності (6.3) у комбінованих системах.
Комбінована система управління мережі майбутнього відрізняється наявністю
зв’язку за збуренням ЗЗ. Передавальна функція цього зв’язку на структурній схемі
системи (рис. 6.2) позначена K зL ( p ) . Відповідно до схеми системи рівняння її
елементів мають вигляд:
( p)  ( p)  ( p);


( p)  K1 ( p)( p)  K зL ( p) L( p);
( p)  K 2 ( p) ( p)  K L ( p) L( p). 


(6.19)

Із цих рівнянь виключенням проміжних змінних ( p) і ( p ) знаходимо
рівняння системи для похибки

( p)  ( p)  K 2 ( p)  K1 ( p)( p)  K зL ( p) L( p)   K L ( p) L( p)

(6.20)

1  K1 ( p) K2 ( p) ( p)  ( p)   K L ( p)  K2 ( p) K зL ( p) L( p) .

(6.21)

або

Приймаючи ( p)  0 , маємо

1  K1 ( p) K2 ( p) L ( p)   K L ( p)  K2 ( p) K зL ( p) L( p) ,

(6.22)

Одержимо рівняння системи для похибки у такій формі:

 F1 ( p) F2 ( p)  D1 ( p) D2 ( p) FL ( p) FзL ( p)L ( p) 
  F2 ( p) DL ( p) FзL ( p)  D2 ( p) DзL ( p) FL ( p)  F1 ( p) L( p).

(6.23)

Умова абсолютної інваріантності системи
K L ( p )  K 2 ( p ) K зL ( p )  0

або

М ( p)   F2 ( p) DL ( p) FзL ( p)  D2 ( p) DзL ( p) FL ( p)  F1 ( p)  0.
Якщо врахувати, що F1 ( p )  0 , то умова інваріантності набуде вигляду

(6.24)
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F2 ( p ) DL ( p ) FзL ( p )  D2 ( p ) DзL ( p ) FL ( p )  0.

(6.25)

З формули (6.24) видно, що ліва частина умови інваріантності є різницею. Тому,
якщо є можливість вибору поліномів чисельника DзL ( p ) і знаменника FзL ( p )
передавальної функції K зL ( p ) зв’язку за збуренням, то цю різницю можна зробити
такою, що дорівнює нулю, тобто досягти абсолютної інваріантності. Відповідно до
умови (6.24) передавальна функція K зL ( p ) зв’язку за збуренням, при якій досягається
абсолютна інваріантність, повинна мати вигляд

K зL ( p) 

DзL ( p) F2 ( p) DL ( p) K L ( p)


.
FзL ( p) D2 ( p) FL ( p) F2 ( p)

(6.26)

Дослідимо можливість вибору поліномів DзL ( p ) і FзL ( p ) відповідно
до умови інваріантності (6.24) з точки зору стійкості системи. З порівняння умови
інваріантності (6.224) і характеристичного рівняння системи

 F1 ( p) F2 ( p)  D1 ( p) D2 ( p) FL ( p) FзL ( p)  0,

(6.27)

визначаючого стійкість системи, видно, що поліном DзL ( p ) входить тільки в умову
інваріантності. Характеристичне рівняння (а отже, стійкість) системи не залежить від
цього полінома. Тому поліном DзL ( p ) можна вибирати з умови інваріантності (6.24),
не зважаючи при цьому на стійкість системи. Поліном FзL ( p ) входить як в умову
інваріантності (6.26), так і в характеристичне рівняння (6.27). З характеристичного
полінома комбінованої системи

F ( p)   F1 ( p) F2 ( p)  D1 ( p) D2 ( p) FL ( p) FзL ( p)  Fз ( p) FL ( p) FзL ( p)
видно, що він є добутком характеристичних поліномів замкненої системи Fз ( p ) ,
розімкненого каналу збурення FL ( p ) (як і системи до введення зв’язку за збуренням),
а також розімкненого компенсаційного зв’язку за збуренням FзL ( p ) . Тому при
введенні зв’язку за збуренням підвищується порядок характеристичного рівняння
системи. Але тому що поліном FзL ( p ) входить у характеристичний поліном системи у
вигляді співмножника, зв’язок за збуренням не змінює корені замкненої частини
системи і тим самим не впливає на її стійкість, а тільки вносить нові корені, які
відповідають характеристичному рівнянню FзL ( p)  0 . Ці корені визначають стійкість
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уведеного розімкненого зв’язку за збуренням. З цього виходить, що стійкість
комбінованої системи зі зв’язком за збуренням визначається стійкістю її замкненої
частини, розімкненого каналу збурення і розімкненого компенсаційного зв’язку за
збуренням. Проблема стійкості виникає у замкнених системах, тому за допомогою
полінома FзL ( p ) , визначаючого стійкість лише розімкненого зв’язку за збуренням,
можна досягти виконання умов інваріантності (6.24). Таким чином, вибір поліномів
DзL ( p ) і FзL ( p ) відповідно до умови інваріантності не пов’язаний з втратою стійкості,

тобто у комбінованій системі відсутнє протиріччя між умовою інваріантності і
умовою стійкості.
Можливість досягнення інваріантності у комбінованих системах узгоджується з
критерієм реалізації інваріантності Петрова [53, 54] - принципом двоканальності. Для
досягнення повної компенсації збурення необхідно, щоб компенсаційний канал був
ідентичний каналу збурення об’єкта, яким управляють. Цей висновок стверджується
проведеним тут аналізом. Дійсно, з формули (6.24)

K зL ( p) K 2 ( p)  K L ( p),
тобто абсолютна інваріантність системи (рис. 6.1) буде досягнута, якщо передавальна
функція компенсаційного каналу K зL ( p) K 2 ( p) буде дорівнювати передавальній
функції каналу збурення K L ( p ) .
Урахування умови фізичної реалізовності зв’язку за збуренням. У комбінованих
системах немає суперечностей між умовами інваріантності і стійкості і завдяки цьому
в них можливе досягнення високої точності управління. Hа передавальну функцію
K зL ( p ) , яка в загальному випадку може бути записана у вигляді

FзL ( p) 

0 p n  1 p n 1  ...  n

d0 p m  d1 p m1  ...  d m



DзL ( p)
,
FзL ( p)

(6.28)

накладаються умови фізичної реалізовaності
n  m,

(6.29)

тобто степінь чисельника фізично реалізовної передавальної функції менше степеня
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його знаменника, або дорівнює їй. Якщо передавальна функція зв’язку за збуренням
K зL ( p ) , знайдена відповідно до формули (6.24), відповідає умові фізичної

реалізовності (6.24), то у системі можливе досягнення абсолютної інваріантності
похибки відносно збурного діяння L(t ) . Коли K зL ( p ) є фізично нереалізовною, повна
компенсація впливу збурного діяння L(t ) неможлива.

6.3.

Умова абсолютної інваріантності похибки відносно задавального

діяння і можливість її реалізації в комбінованих слідкуючих системах мережі
майбутнього
У слідкуючих системах [129] основною причиною, яка спричинює похибку
відтворення (t ) , є зміна задавального діяння (t ) . З метою спрощення дослідження
зв’язку між (t ) і (t ) приймемо L(t )  0 . Тоді рівняння системи для похибки буде
мати вигляд
F ( p )  ( p )  M ( p )  ( p ) .

(6.30)

З цього рівняння видно, що коли буде виконуватись умова

M ( p)  0,

(6.31)

то похибка  (t )  0 при будь-якому законі зміни (t ) . Умова (6.31) є умовою
абсолютної інваріантності похибки слідкуючої системи відносно задавального діяння.
В одноконтурних системах з принципом управління за відхиленням, як це
показано у першому розділі, абсолютна інваріантність похибки  (t ) відносно
задавального діяння недосяжна. Дослідимо можливість виконання умови абсолютної
інваріантності (6.17) у комбінованих слідкуючих системах.
K 3 ( p )

 (t )

ЕП



 (t )

(t )

2

K1 ( p )



B (t )

K 2 ( p)

1

Рис. 6.3. Структурна схема комбінованої слідкуючої системи зі зв’язком за
задавальним діянням.
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Комбінована слідкуюча система відрізняється наявністю зв’язку ЗЗД за
задавальним діянням (t ) . Передавальна функція цього зв’язку на структурній схемі
системи (рис. 6.3) позначена K з ( p) . Відповідно до схеми рівняння елементів системи мають вигляд
 ( p)  ( p)  ( p);
( p )  K1 ( p ) ( p )  K з ( p )( p);
( p )  K 2 ( p )( p ).

(6.32)
(6.33)
(6.34)

Виключивши з цих рівнянь ( p) і ( p) , одержимо рівняння системи для
похибки

1  K1 ( p) K2 ( p)  ( p)  1  K2 ( p) K з ( p) ( p);
або після підстановки значень Ki ( p) 

(6.35)

Di ( p)
(i  1,2, з)
Fi ( p)

 F1 ( p) F2 ( p)  D1 ( p) D2 ( p) Fз ( p) ( p) 
  F2 ( p) Fз ( p)  D2 ( p) Dз ( p)  F1 ( p)( p).

(6.36)

Умова абсолютної інваріантності  (t ) відносно ( p)
1  K 2 K з  ( p )  0

(6.37)

або

M ( p)   F2 ( p) Fз ( p)  D2 ( p) Dз ( p)  F1 ( p)  0 .
Якщо врахувати, що F1 ( p )  0 , то умова інваріантності набуває вигляду
F2 ( p ) Fз ( p )  D2 ( p ) Dз ( p )  0.

(6.38)

Оскільки ліва частина формули (4.24) є різницею, то тоді є принципова
можливість виконання умови інваріантності вибором Dз ( p ) і Fз ( p) . Передавальна
функція зв’язку за задавальним діянням, яка задовольняє умові абсолютної
інваріантності (6.31):

Fз ( p) 

Dз ( p) F2 ( p)
1


.
Fз ( p) D2 ( p) K 2 ( p)

(6.39)
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З’ясуємо, чи можливий вибір K з ( p) з умови інваріантності з точки зору
стійкості системи. Із порівняння умови інваріантності (6.24) і характеристичного
рівняння системи

 F1 ( p) F2 ( p)  D1 ( p) D2 ( p) Fз ( p)  0

(6.40)

видно, що поліном Dз ( p ) (чисельник функції K з ( p) ) входить лише в умову
інваріантності. Тому його вибір з умови інваріантності не впливає па стійкість
системи. Поліном Fз ( p) (знаменник функції K з ( p) ) є як в умові інваріантності
(6.24), так і в характеристичному рівнянні системи. З формули (6.39) видно, що
Fз ( p ) входить у характеристичний поліном системи у вигляді співмножника. Тому з

введенням зв’язку за задавальним діянням корені характеристичного рівняння
(стійкість) замкненої частини системи не змінюються, а з’являються лише нові корені,
які можна знайти за характеристичним рівнянням Fз ( p)  0 . Ці корені визначають
стійкість розімкненої частини комбінованої системи - зв’язку за задавальним діянням.
У розімкнених системах не виникає проблем стійкості, тому у комбінованій системі
вибір поліномів Dз ( p )

і

Fз ( p ) з умови інваріантності не призводить до втрати

стійкості. Звідси можна зробити висновок, що у комбінованих слідкуючих системах зі
зв’язком за задовольним діянням немає суперечності між умовою інваріантності
(  (t ) відносно (t ) ) і умовою стійкості.
Передавальна функція K з ( p ) зв’язку за задавальним діянням, при
якій похибка системи інваріантна відносно задавального діяння, як видно з формули
(6.25), являє собою вираз, зворотний передавальній функції K 2 ( p) . Степінь 
чисельника передавальної функції K 2 ( p) ділянки слідкуючої системи, звичайно
маючого інтегруючий елемент (наприклад, електродвигун), K 2 ( p) 

D2( f ) ( p)
F2( k ) ( p)

нижче

степеня його знаменника k ( f  k ) . У передавальної ж функції степінь чисельника

K з  ( p ) 

F2( k ) ( p)
D2( f ) ( p)

степінь чисельника k є більшим, ніж степінь  , що суперечить

умові фізичної реалізації. Із цього випливає, що передавальна функція зв’язку за
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задавальним діянням комбінованої слідкуючої системи, відповідна абсолютній
інваріантності, фізично не може бути реалізованою, а абсолютна інваріантність
недосяжна.
Однак відсутність можливості досягнення абсолютної інваріантності не означає,
що у комбінованих слідкуючих системах не можна одержати високу точність
відтворення. Можливість досягнення високої точності відтворення у комбінованих
слідкуючих системах пояснюється основною властивістю цих систем. Та обставина,
що передавальна функція K з ( p ) , відповідна абсолютній інваріантності, є фізично
нереалізовною, свідчить лише про те, що досягнення абсолютної інваріантності
неможливе. Замінюючи фізично нереалізовну передавальну функцію

K з  ( p )

близькою до неї фізично реалізовною передавальною функцією K з ( p ) , одержуємо
квазіінваріантну систему, тобто систему з високою точністю управління, яка мало
відрізняється від інваріантної.

6.4.

Підвищення порядку астатизму комбінованої слідкуючої системи за
допомогою зв’язку за задавальним діянням

За зв’язком за задавальним діянням можна досягти квазіінваріантності. На
практиці часто виникає задача неповної компенсації похибки системи. Наприклад,
стає достатнім усунення основних компонент її динамічної похибки (швидкісної
похибки і похибки, яка спричинюється другою похідною задавального діяння) або
вимагається зменшити перехідну складову похибки. Ефективним методом усунення і
зменшення усталених динамічних похибок, як зазначалося, є підвищення порядку
астатизму системи. Покажемо можливість підвищення порядку астатизму системи
введенням зв’язку за задавальним діянням [18, 22]. Передавальна функція за
похибкою K  ( p ) (для спрощення запису натомість K  ( p ) прийняте позначення
K  ( p ) ) комбінованої слідкуючої системи є

K ( p) 

 ( p) 1  K 2 ( p) K з ( p)

( p )
1  K1 ( p) K 2 ( p)

(6.41)
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або після підстановки значень Ki ( p) 
K  ( p ) 


де

Di ( p)
(i  1,2, з)
Fi ( p)

 F2 ( p) Fз ( p)  D2 ( p) Dз ( p) F1 ( p) 
 F1 ( p) F2 ( p)  D1 ( p) D2 ( p) Fз ( p)
D0 ( p ) p

(6.42)

D ( p )

 K 0 ( p) p  ,
F ( p )
F ( p )

lim D0 ( p)  0; lim K0 ( p)  0.

p 0

p 0

Порядок астатизму системи (розд. 2) визначається степенем оператора p , який
є загальним множником передавальної функції системи за похибкою K  ( p ) .
Знаменник передавальної функції K  ( p ) (6.42) не має p як загальний множник.
Вираз F1 ( p) F2 ( p )  D1 ( p ) D2 ( p ) завжди містить у собі член, вільний від p , а поліном
Fз ( p ) , враховуючий умови фізичної реалізації диференціюючих пристроїв, які

включаються у зв’язок за задавальним діянням, також не має p у вигляді загального
множника. Тому порядок астатизму системи визначається степенем  оператора p ,
який є загальним множником тільки чисельника K  ( p )
Як видно з виразу (6.42), поліноми

Dз ( p ) і

Fз ( p ) входять у чисельник

виразу для K  ( p ) . Тому можна підвищити порядок астатизму системи при
відповідному виборі цих поліномів, маючи на увазі, що такий вибір не призводить до
втрати стійкості системи.
Фізичне пояснення можливості усунення швидкісної похибки (підвищення
порядку астатизму) системи введенням першої похідної від задавального діяння
можливо дати на прикладі конкретної слідкуючої системи. У слідкуючій системі з
принципом управління за відхиленням при обертанні ведучого вала ВВ виникає
похибка  (t ) . Ця похибка використовується для формування напруги u (t ) , яка
поступає на двигун. При обертанні ВВ з постійною швидкістю 1(t )  1 (t ) у
системі виникає усталена швидкісна похибка  уст (t ) . Ця похибка, як відомо,
пропорційна швидкості 1 , тобто  уст (t )  D11 ,D1    k p  . У цьому випадку
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напруга похибки на виході сельсин-приймача ВЕ

uе (t )  kс  уст (t ) 

kс
1 ,
kp

а

напруга, яка поступає на двигун М, kс k  - коефіцієнти перетворення сельсинів у
трансформаторному режимі і підсилення підсилювача П відповідно, тобто uДВ (t )
пропорційна 1 . Таким чином, для обертання приймального вала з швидкістю, яка
дорівнює швидкості 1 , обертання ведучого вала, на двигун має подаватися напруга
uДВ (t ) , пропорційна цій швидкості. У розглядуваній системі з принципом управління

за відхиленням напруга uДВ (t ) цілком формується з напруги похибки u (t ) , тобто
необхідна швидкість обертання двигуна досягається лише за рахунок похибки.
У комбінованій слідкуючій системі, в якій зв’язок за задавальним діянням
реалізовано за допомогою тахогенератора BR, з напругою похибки у підсилювачі П
складається напруга тахогенератора:

uТГ (t )  0

d (t )
 0 1.
dt

Як видно, напруга uТГ (t ) , як і напруга похибки uе (t ) , пропорційна швидкості (частоті)
обертання 1 ВВ. Напруга uТГ (t ) підсилюється і разом з напругою похибки надходить
на двигун:
uДВ (t )  u (t )  kuТГ (t ),

тобто необхідна напруга на вході двигуна uДВ (t )  k1, формується з напруги похибки

u (t ) і напруги тахогенератора k uТГ (t ) . Завдяки цьому при введенні зв’язку за
задавальним діянням напруга похибки u (t ) зменшується. Зміщуючи движок
потенціометра R, можна змінювати 0 і збільшувати складову напруги
вході двигуна. Зокрема, якщо забезпечити виконання умови

k uТГ (t ) на

k  0  k ,

то

uДВ (t )  k1  k 01  k uТГ (t ) , тобто напруга тахогенератора повністю забезпечить

обертання двигуна з потрібного швидкістю. У цьому випадку u (t )  0 , а отже, і
швидкісна похибка системи  уст (t )  0 . Усунення швидкісної похибки відповідає
підвищенню порядку астатизму системи з першого до другого.
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Рис. 6.4. Спрощена принципова схема комбінованої слідкуючої системи, в якій зв’язок
за задавальним діянням виконаний за допомогою тахогенератора BR.
У слідкуючих системах, у яких значні похибки спричинюються як зміною
задавального, так і збурним діянням, уводять компенсаційні зв’язки за задавальним і
за збурним діяннями.

6.5.

Підвищення швидкодії комбінованих слідкуючих систем мережі
майбутнього за допомогою зв’язку за задавальним діянням

Для підвищення ефективності систем потрібно збільшити їх швидкодію, тобто
зменшувати час перехідного процесу t p .
Якщо характеристичне рівняння замкненої системи F ( p)  0 має r дійсних
коренів

( p1 , p2 , pr ) , то перехідна складова похибки системи містить

r

r

компонент:  (t )   Ai e pi t . Причому, чим менший за абсолютним значенням корінь
i 1

pi , тим повільніше ця компонента згасає. Тому для підвищення швидкодії системи

бажано зменшити до нуля (компенсувати) початкові значення повільно згасаючих
компонент перехідної складової похибки.
Компенсувати повільно згасаючі компоненти можна за допомогою зв’язку за
задавальним діянням [138]. Можливість такої компенсації пояснюється тим, що
поліноми Dз ( p ) і Fз ( p) передавальної функції K з ( p) зв’язку за задавальним
діянням входять до чисельника передавальної функції за похибкою комбінованої
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системи. Оскільки зв’язок за задавальним діянням не впливає на стійкість замкненої
системи, то є вільність вибору цих поліномів. При відповідному виборі вказаних
поліномів з’являється можливість компенсації повільно згасаючих компонент
перехідної складової похибки.

6.6.

Підвищення швидкодії комбінованих слідкуючих систем за
допомогою зв’язку за задавальним діянням

Метод логарифмічних частотних характеристик звичайно використовується для
аналізу і синтезу системи управління мережі майбутнього з принципом управління за
відхиленням. Однак цей метод можна застосувати і для розрахунку комбінованих
систем управління мережі майбутнього. Як відомо, при розрахунку системи
управління мережі майбутнього методом ЛЧХ оперують логарифмічною амплітудною
частотною характеристикою (ЛАЧХ) розімкненої системи за відхиленням. З метою
застосування метода ЛЧХ для розрахунку і комбінованої слідкуючої системи
передавальну функцію (або передавальну функцію за похибкою) цієї системи можна
прийняти за передавальну функцію (або передавальну функцію за похибкою)
еквівалентної за своїми властивостями системи за відхиленням і знайти передавальну
функцію еквівалентної системи за відхиленням у розімкненому стані. Потім
дослідження системи (аналіз чи синтез) можна проводити, використовуючи
еквівалентну ЛАЧХ, побудовану за цією передавальною функцією.
Нагадаємо, що передавальна функція K  ( p ) за похибкою системи з принципом
управління за відхиленням і передавальна функція цієї системи у розімкненому стані

K p ( p) пов’язані виразом

1

1  K p ( p)

(6.43)

1  K  ( p)
K p ( p)

K ( p)

(6.44)

K  ( p) 
звідки
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Якщо є комбінована слідкуюча система і K  ( p ) є її передавальною функцією
за похибкою, то приймаючи K  ( p ) за передавальну функцію за похибкою
еквівалентної слідкуючої системи з принципом управління за відхиленням. визначимо
передавальну функцію еквівалентної системи у розімкненому стані K e.p ( p) за
допомогою виразу, аналогічного формулі (6.44):

Ke.p ( p)

1  K ( p)

K ( p)

(6.45)

Для комбінованої системи K  ( p) визначається виразом

1  K 2 ( p) K з ( p)
K ( p) 
,K p ( p)  K1 ( p) K 2 ( p).
1  K p ( p)

(6.46)

Підставивши дане значення Ke.p ( p) у формулу (4.46), одержимо

Ke.p ( p) 

K 2 ( p)  K1 ( p)  K з ( p)
1  K 2 ( p ) K з ( p )

.

(6.47)

На підставі одержаного виразу для Ke.p ( p) будуються ЛЧХ еквівалентної
системи за відхиленням у розімкненому стані. За методом дійсних частотних
характеристик будується крива перехідного процесу комбінованої системи і за нею
визначаються показники якості.
Необхідно визначити Ke.p ( p) комбінованої слідкуючої системи, який має

K1 ( p)  k1;K 2 ( p) 

k2
;K з ( p)  0 p.
(T1 p  1)(T2 p  1) p

(6.48)

Значення передавальних функцій (6.44) підставляємо у формулу (6.43):
k2
( k 2  0 p )
(T1 p  1)(T2 p  1) p
K e.p ( p ) 

k2
1
0 p
(T1 p  1)(T2 p  1) p


або

k p (1  Te p )
T1T2 p 2  (T1  T2 ) p 2  (1  k2 0 ) p

(6.49)
,
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K e.p ( p ) 

де kp  k1k2 ;Ke.p ( p) 

kp
1  k2 0

Якщо коефіцієнт 0

;Te 

ke.p (1  Te p )
a0  p 3  a1 p 2  p

,

0
TT
T T
;a0   1 2 ;a1  1 2 .
k1
1  k2 0
1  k2 0

знайдено з умови підвищення порядку астатизму

1  k2 0  0 , то формула (6.49) набуде вигляду:

K e.p ( p) 

kp (1  Te p)
T1T2 p3  (T1  T2 ) p 2



kp (1  Te p)
 TT

(T1  T2 )  1 2 p  1 p 2
 T1  T2


або

Ke.p ( p) 
де k 

kp
T1  T2

k (1  Te p)
(Te1 p  1) p 2

,

- коефіцієнт підсилення за прискоренням еквівалентної системи

розімкненому стані; Te1 

T1T2
- стала часу еквівалентної системи.
T1  T2

Побудувавши відповідно до одержаного виразу ЛЧХ еквівалентної системи,
можна визначити її стійкість, запаси стійкості за фазою і амплітудою.
Щоб за допомогою методу ДЧХ (дійсна частотна характеристика) побудувати
перехідний процес комбінованої системи, можна й не вдаватися до визначення

Ke.p ( p) і побудувати ЛАЧХ. Зобразимо комплексну передавальну функцію системи
за похибкою у алгебричній формі K  ( j)  P ()  jQ () . За виразом для P ()
побудуємо ВЧХ комбінованої системи для похибки і за нею відомим способом
визначимо криву перехідної функції для похибки h (t ) . Перехідну функцію системи
h(t ) у разі необхідності знайдемо за формулою h(t )  1  h (t ) .
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6.7.

Слідкуючі системи з принципом управління за відхиленням і

диференціальними зв’язками. ітераційні системи управління мережі
майбутнього
У комбінованих слідкуючих системах, як було показано, можливе досягнення
високої точності управління. Із структурної схеми комбінованої слідкуючої системи
видно, що для побудови останньої необхідно виміряти задавальне діяння (t ) і через
ланку K з ( p) подавати на суматор 2. Коли можливість безпосереднього вимірювання
задавального

діяння

відсутня,

можна

вимірювати

(t )

непрямим

засобом,

залишаючись у рамках системи з принципом управління за відхиленням. Для цього
використовується елемент порівняння, який є функціонально необхідним елементом
слідкуючої системи з управлінням за відхиленням.
Дійсно, з рівняння елемента порівняння системи (t )  (t )  (t ) знаходимо
(t )  (t )  (t ) , звідки видно, що для одержання задавального діяння достатньо

здійснити складання похибки системи (t ) і керованої величини (t ) , тобто складання
сигналів на вході і виході елемента порівняння. Такий метод непрямого вимірювання
задавального діяння називається методом диференціального зв’язку або методом
“вилки” [18, 20]. Структурна схема слідкуючої системи з принципом управління за
відхиленням, у якій здійснюється непряме вимірювання задавального діяння за
допомогою диференціального зв’язку, зображена на рис. 6.5.
Слідкуюча система з принципом управління за відхиленням (рис. 6.5), у якій
виміряне за допомогою диференціального зв’язку задавальне діяння (t ) через ланку з
передавальною функцією, яка збігається з передавальною функцією зв’язку за
задавальним діянням комбінованої системи, подається на суматор 2, еквівалентна
комбінованій слідкуючій системі.
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ЕП

 (t )

 (t )





K1 ( p )

1



(t )

B (t )

K 2 ( p)

2

 (t )
K 3 ( p )

3

Рис. 6.5. Структурна схема слідкуючої системи з принципом
управління за відхиленням і диференціальним зв’язком.
На

рис.

6.5

зображено

найпростішу

структурну

схему

системи

з

диференціальним зв’язком, коли елемент порівняння системи і вимірювальний
елемент величини

(t ) ,

якою управляють, можна записати передавальними

функціями, які дорівнюють одиниці.
Структурний синтез систем з управлінням за відхиленням, еквівалентних
комбінованим системам, при передавальних функціях елемента порівняння і
вимірювального елемента, відмінних від одиниці є наступним.
На практиці елемент порівняння і вимірювальний елемент керованої величини
системи мають передавальні функції Кеп(р) і Кве(р), відмінні від одиниці (рис. 6.6).
Як показує аналіз, система на рис. 6.6 не еквівалентна комбінованій системі. За
умовою еквівалентності

(наводиться нижче)

синтезуються

структурні

схеми

слідкуючих систем з принципом управління за відхиленням і диференціальними
зв’язками для непрямого виміру задавального діяння, еквівалентних комбінованим
слідкуючим системам.
Дійсно, рівняння системи (рис. 6.6) відносно похибки

1  Keп ( p) K1 ( p) K2 ( p)  K2 ( p) K д ( p) Keп ( p)
 K 2 ( p) K д ( p) Kве ( p) ( p)  1  K 2 ( p) K д ( p) K ве ( p)  ( p);

(6.50)

характеристичне рівняння
1  K eп ( p) K1 ( p ) K 2 ( p )  K 2 ( p ) K д ( p ) K eп ( p ) 
 K 2 ( p ) K д ( p ) K ве ( p )  0;

(6.51)
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умова інваріантності
1  K2 ( p) Kд ( p) Kве ( p)  0.

(6.52)

Характеристичне рівняння системи без диференціального зв’язку
1  K eп ( p) K1 ( p) K 2 ( p)  0.

(6.53)

Порівнюючи вирази (6.47) і (6.48), бачимо, що якщо передавальні функції
K eп ( p ),K ве ( p ) відмінні від одиниці, то в характеристичному рівнянні при введенні

диференціального

зв’язку

з’являються

два

доданки

K2 ( p) Kд ( p) Keп ( p)

і

 K2 ( p) Kд ( p) Kве ( p) . В цих доданках є передавальна функція диференціального

зв’язку за задавальним діянням Kд ( p) . Тому зміна Kд ( p) для наближення до
інваріантності впливає на стійкість, тобто система (рис. 6.6) не еквівалентна
комбінованій системі.
 (t )
1

 (t )

(t )

K еп ( p )

B (t )

3

K1 ( p )

K 2 ( p)

K Д ( p)

II
I
3

Kве ( p )

Рис.
6.6. Структурна схема системи з диференціальним зв’язком, при якому
K eп ( p )  1,K ве ( p )  1.

Умова еквівалентності системи (рис. 6.6) і комбінованої системи, яка знімає
суперечність між стійкістю і інваріантністю, визначається за виразом
K2 ( p) Kд ( p) Keп ( p)  K2 ( p) Kд ( p) Kве ( p)  0.

Цю умову можна задовольнити:

(6.54)
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– введенням елемента з передавальною функцією

1
у прямий
K eп ( p)

ланцюг І диференціального зв’язку і елемента з передавальною функцією

1
у
K ве ( p)

зворотний ланцюг II зв’язку;
– вибором елемента порівняння і вимірювального елемента (якщо такий вибір
можливий) так, щоб K eп ( p )  K ве ( p ) ;
– введенням додаткових симетрируючих ланок у прямий і зворотний ланцюг
диференціального зв’язку з передавальними функціями Kдод1 ( p) і Kдод2 ( p) , які
забезпечують виконання одного з наступних рівнянь:



K eп ( p)  K ве ( p) K дод2 ( p);

K eп ( p) K дод1 ( p)  K ве ( p) K дод2 ( p).

K eп ( p) K дод1 ( p)  K ве ( p);

(6.55)

Відповідно до першого рівняння передавальна функція ланки, яку вводять у
прямий ланцюг диференціального зв’язку, визначається виразом

K дод1 ( p) 

K ве ( p)
.
K eп ( p)

Якщо умову еквівалентності досягти введенням додаткової ланки в позитивний
зворотний зв’язок II, то його передавальна функція визначається з другої рівності

K дод2 ( p) 

Keп ( p)
.
Kве ( p)

Найбільш загальним методом досягнення еквівалентності є одночасне введення
додаткових ланок як у прямий, так і у зворотний ланцюг диференціального зв’язку, як
показано на рис. 6.7, а. Передавальні функції додаткових ланок відповідно до третьої
рівності

K дод1 ( p)  K ве ( p); 

K дод2 ( p)  K eп ( p), 

(6.56)

тобто у прямий ланцюг І диференціального зв’язку вводять модель вимірювального
елемента, а в додатковий зворотний зв’язок II - модель елемента порівняння, як
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показано на рис. 6.7, а.
Рівняння елементів системи (рис. 6.7, а):
( p)  ( p)  ( p);

( p)  K eп ( p) K1 ( p)( p)  K eп ( p) K дод1 ( p) K д ( p)( p)  

 K ве ( p) K дод2 ( p) K д ( p)( p);


( p)  K 2 ( p)( p),


(6.57)

звідки, включаючи проміжні змінні, одержуємо
( p)  K eп ( p) K1 ( p)( p)  K eп ( p) K дод1 ( p) K д ( p)( p) 
 K ве ( p) K дод2 ( p) K д ( p) K 2 ( p)( p),

1  K ве ( p) K дод2 ( p) K д ( p) K 2 ( p)  ( p) 
  K eп ( p ) K1 ( p )  K eп ( p ) K дод1 ( p) K д ( p)  ( p),
( p ) 

K eп ( p) K1 ( p)  K eп ( p) K дод1 ( p) K д ( p)
1  Kве ( p) K дод2 ( p) K д ( p) K 2 ( p)

( p)    K 2 ( p)

( p),

K eп ( p) K1 ( p)  K eп ( p) K дод1 ( p) K д ( p)
1  K ве ( p) K дод2 ( p) K д ( p) K 2 ( p)

( p),

 K 2 ( p)  K eп ( p) K1 ( p)  K eп ( p) K дод1 ( p) K д ( p )  
1 
 ( p)  ( p),
1  K ве ( p) K дод2 ( p) K д ( p) K 2 ( p)



1  Kве ( p) K дод2 ( p) K д ( p) K 2 ( p)  K 2 ( p) K eп ( p) K1 ( p) 
 K 2 ( p ) K eп ( p ) K дод2 ( p ) K д ( p )

 ( p) 

 1  K ве ( p ) K дод2 ( p ) K д ( p ) K 2 ( p )  ( p)

або при виконанні умови еквівалентності (6.52) рівняння для похибки системи

1  Keп ( p) K1 ( p) K2 ( p) ( p) 
 1  Kве ( p) Keп ( p) K 2 ( p) K д ( p)  ( p)

(6.58)

Елемент диференціального зв’язку Ка(р) є лише в умові інваріантності системи
1  Kве ( p) Keп ( p) K2 ( p) Kд ( p)  0,

від нього не залежить характеристичне рівняння
1  K eп ( p) K1 ( p) K 2 ( p)  0,

тому система з диференціальним зв’язком еквівалентна комбінованій системі із
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зв’язком за задавальним діянням. Структурна схема комбінованої системи, яка
еквівалентна системі на рис. 6.7, а, зображена на рис. 6.7, б. Рівняння елементів
комбінованої системи

( p)  ( p)  ( p);
( p)  K1 ( p)( p)  K д ( p) K ве ( p)( p);
( p)  K eп ( p) K 2 ( p)( p),
звідки рівняння для похибки системи

1  Keп ( p) K1 ( p) K2 ( p) ( p) 

(6.59)

 1  Kве ( p) Keп ( p) K 2 ( p) K д ( p)  ( p).
 (t )
1

 (t )

(t )

K еп ( p )

K ДОД 1 ( p ) 

B (t )

3

K1 ( p )

K 2 ( p)

K Д ( p)

 K Be ( p )

II
I

K ДОД 2 ( p ) 

2

 K еп ( p )

K ве ( p )

a

K Д ( p)

 (t )
1

K ве ( p )

 (t )

2

K1 ( p )

(t )

B (t )

K еп ( p )

K 2 ( p)

б

Рис. 6.7. Структурні схеми:
а - слідкуючої системи з управлінням за відхиленням, в якій у прямий І і зворотний II
ланцюги диференціального зв’язку введено додаткові узгоджувальні ланки; б комбінованої слідкуючої системи, яка еквівалентна системі з управлінням за
відхиленням.
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Отже, система з диференціальним зв’язком (рис. 6.7, а) еквівалентна
комбінованій системі (рис. 6.7, б).
За допомогою диференціального зв’язку в системі з принципом управління за
відхиленням можна як і за допомогою компенсаційного каналу в комбінованій системі
збільшити

точність системи, тобто підвищити порядок астатизму відносно

задавального діяння і зменшити час перехідного процесу, який спричинює це діяння.
Синтез елемента Kд ( p) диференціального зв’язку системи (рис. 6.7, а),
еквівалентної комбінованій системі (рис. 6.7, б), можна виконати за допомогою
методів, розроблених для комбінованих систем.
Слідкуюча

система

з

одним

диференціальним

зв’язком,

еквівалентна

комбінованій системі з компенсаційними зв’язками за задавальним і збурним
діяннями.
Суттєві похибки слідкуючої системи виникають не тільки при зміні
задавального діяння, але й спричинюються також одним або кількома збурними
діяннями.
Зменшення

цих

похибок

можливо

завдяки

введенню

розімкнених

компенсаційних зв’язків за задавальним і збурним діянням, тобто побудовою
комбінованої системи.
Однак іноді відсутня можливість безпосереднього вимірювання за-давального
або збурних діянь, а, отже, і побудови комбінованої системи. іноді ж введення
декількох компенсаційних зв’язків або диференціальних зв’язків для непрямого
вимірювання зовнішніх діянь значно ускладнює систему. Тому бажано компенсувати
похибки, які спричинюються як зміною задавального, так і збурними діяннями за
допомогою малої кількості зв’язків, тобто за допомогою одного диференціального
зв'язку.
Як відомо, для непрямого вимірювання збурного діяння L(t ) необхідно, щоб
L(t ) було прикладено між ділянкою системи з позитивним зворотним зв’язком II

“вилки” і виходом системи.
Варіант структурної схеми системи з диференціальним зв’язком, в якому збурне
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діяння L(t ) прикладено до об’єкта УО, яким управляють, а передавальна функція
елемента порівняння K eп ( p)  1 , зображена на рис. 6.8, а.
Для еквівалентності з комбінованою системою в плече II диференціального
зв’язку введено динамічну модель елемента порівняння K eп ( p ) .
Рівняння елементів системи (рис. 6.8, а):
( p)  ( p)  ( p);



( p)  K eп ( p)  K1 ( p)  K д ( p)  ( p)  K М ( p) K д ( p)( p); 

 ( p )  K 2 ( p ) ( p )


( p)  K 2 ( p)( p)  K L ( p) L( p),


(6.60)

рівняння для похибки системи (враховуючи, що K М ( p)  K 3 ( p) K eп ( p) ):

1  K eп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p) ( p) 
 1  K 2 ( p ) K 3 ( p ) K eп ( p ) K д ( p )  ( p ) 

(6.61)

 1  K 2 ( p ) K 3 ( p ) K eп ( p ) K д ( p )  K L ( p ) L( p );

характеристичне рівняння системи
1  K eп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p)  0;

(6.62)

умови інваріантності похибки відносно як задавального ( p) , так і збурного
L(t ) діянь відповідно до формули (6.57) збігаються і мають вираз

1  K2 ( p) K3 ( p) Keп ( p) Kд ( p)  0.

(6.63)

На рис. 6.8, б зображено частину структурної схеми системи (рис. 6.8, а), де в
явній формі показано диференціальний зв’язок для непрямого вимірювання збурного
діяння L(t ) . Відповідно до рис. 6.8, б маємо:

L1 ( p)  K М ( p)( p)  Keп ( p)( p);
( p)  K3 ( p)( p)  K L ( p) L( p),
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L(t )
K L ( p)

 (t )
1

 (t )

K еп ( p )



(t )

2

K1 ( p )

K 2 ( p)

K Д ( p)

4
2

K 2 ( p)

B (t )

II

K M ( p)
I

K ДОД 2 ( p ) 

3

K ве ( p )

 K еп ( p )

Моделі
а
yo

L(t )
K L ( p)

B (t )
2

K 2 ( p)

4

K3 ( p)

K еп ( p )

K

K Д ( p)

M

( p)

K
Kве3 ((pp))

3

K еп ( p )
Моделі

б

L(t )
yo



K Д ( p)

K3 ( p)

K Д ( p)

(t )

 (t )
1

K1 ( p )

B (t )



K еп ( p )

K 2 ( p)

K3 ( p)



в

Рис. 6.8. Структурні схеми: а-слідкуючої системи з управлінням за відхиленням, в
якому в плече II диференціального зв'язку введено модель елемента порівняння
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K eп ( p ) ; б–диференціального зв'язку дія непрямого вимірювання збурного діяння L(t )

в - комбінованої слідкуючої системи, еквівалентної системи з управлінням за
відхиленням (а).
Тобто, сигнал на виході диференціального зв’язку L1 ( p ) є функцією збурного
діяння L( p) .
Як видно з виразів з вищенаведеного елемент диференціального зв’язку з
передавальною функцією Kд ( p) входить лише в умови інваріантності похибки
відносно задавального і збурного діянь і від Kд ( p) не залежить характеристичне
рівняння системи, тобто в системі (рис. 6.8, а) відсутня суперечність між
інваріантністю і стійкістю і так виконується умова еквівалентності з комбінованою
системою. Система з управлінням за відхиленням і диференціальним зв’язком
(рис.6.8, а) еквівалентна комбінованій системі з компенсаційними зв’язками як за
задавальним ( p) , так і збурним L( p) діянням, структурна схема якої зображена на
рис. 6.8, в. Дійсно, для комбінованої системи (рис. 6.8, в) маємо:
рівняння елементів

( p)  ( p)  ( p);
( p)  K1 ( p)( p)  K д ( p)( p)  K L ( p) K д ( p) L( p);
( p)  K eп ( p) K 2 ( p) K3 ( p)( p)  K L ( p) L( p);
рівняння для похибки:

1  Keп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p)  ( p) 
 1  K eп ( p) K 2 ( p) K3 ( p) K д ( p)  ( p) 

(6.64)

 1  K eп ( p ) K 2 ( p) K3 ( p) K д ( p)  K L ( p) L( p).

Одержане рівняння комбінованої системи збігається з рівнянням (6.57) системи
з управлінням за відхиленням (рис. 6.8, а), що підтверджує еквівалентність цих
систем.
Звичайно слідкуючі системи є астатичними, інтегруючу ланку має об’єкт
управління з передавальною функцією
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K3 ( p) 

K3 ( p)
0

p

,

де lim K3 ( p)  .
0
p 0

Тому при створенні моделі об’єкта управління з передавальною функцією K 3 ( p )
і побудові слідкуючої системи відповідно до структурної схеми (рис. 6.8, а) є деякі
технічні труднощі. їх можна уникнути, якщо в плече II диференціального зв’язку
ввести модель об’єкта управління без інтегруючої ланки, тобто моделі з
передавальною функцією K3 ( p) , як показано на рис. 6.9, а.
0
Однак при цьому порушується еквівалентність з комбінованою системою. Для
досягнення еквівалентності в цьому випадку необхідно в плече І диференціального
зв’язку ввести ідеальну диференціюючу ланку р. Оскільки така ланка фізично
нереалізовна, то замість неї можна в плече І ввести реальну диференціюючу ланку з
передавальною функцією

p
Tp  1

плече II - аперіодичну ланку

і одночасно для забезпечення еквівалентності в

p
, як показано на рис. 6.9, а.
Tp  1

Для системи (рис. 6.9, а) маємо:
рівняння елементів
( p)  ( p)  ( p);


p
( p)  K eп ( p)  K1 ( p ) 
K д ( p )  ( p ) 
Tp  1


1
 K3 ( p)
K eп ( p ) K д ( p)( p);
0
Tp  1
( p)  K 2 ( p)( p);
( p)  K3 ( p)( p)  K L ( p ) L( p );

рівняння для похибки

(6.65)
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1  Keп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p)  ( p) 


1
 1  K 2 ( p)3 ( p)
K eп ( p) K д ( p)  ( p) 
0
Tp  1




1
 1  K 2 ( p)3 ( p)
K eп ( p) K д ( p)  K L ( p) L( p),
0
Tp  1



(6.66)
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Рис. 6.9. Структурні схеми:
а - слідкуючої системи з диференціальним зв’язком, у плече II якого введено модель
об’єкта управління без інтегруючої ланки; б - комбінованої слідкуючої системи з
компенсаційними зв’язками за задавальним і збурним діянням, еквівалентної системі з
диференціальним зв’язком.
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Звідки зображення похибки
( p )   ( p )   L ( p),

де
 ( p ) 

1
K eп ( p) K д ( p)
0
Tp  1
( p),
1  K eп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K 3 ( p)

1  K 2 ( p )3 ( p )



1
1  K 2 ( p)30 ( p) Tp  1 Keп ( p) K д ( p)  K L ( p) L( p)

L ( p)  
L( p).
1  Keп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p)

(6.67)

(6.68)

зображення складових похибки, які спричиняються задавальними ( p) і збурним
L( p) діяннями. Згідно з (6.67), (6.68), умова інваріантності похибки системи відносно

задавального ( p) і збурного L( p) діянь збігається і визначається виразом

1  K 2 ( p )3 ( p )
0

1
Keп ( p) K д ( p)  0.
Tp  1

(6.69)

Характеристичне рівняння, яке визначає корені замкненої частини системи та її
стійкість, має вигляд
1  K eп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p)  0.

(6.70)

Порівнюючи вирази (6.69), (6.70), бачимо, що елемент диференціального зв’язку
з передавальною функцією Kд ( p) міститься тільки в умові інваріантності, тому в
системі рис. 6.9, а нема суперечності між інваріантністю і стійкістю. Система з
принципом управління за відхиленням і одним диференціальним зв’язком (рис. 6.9, а)
еквівалентна комбінованій системі, яка має компенсаційні зв’язки за задавальним
( p ) і збурним L( p) діянням (рис. 6.9, б).

Згідно з рис. 6.9, б комбінована система описується наступною системою
рівнянь:
( p)  ( p)  ( p);
p
p
K д ( p ) ( p )  K L ( p )
K д ( p) L( p);
Tp  1
Tp  1
( p)  K eп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p)( p)  K L ( p) L( p),

( p)  ( p) 
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звідки, виключив проміжні змінні, одержимо рівняння для похибки:

1  Keп ( p) K1 ( p) K 2 ( p) K3 ( p)  ( p) 


1
 1  K eп ( p) K 2 ( p)3 ( p)
K д ( p )  ( p ) 
0
Tp  1




1
 1  K eп ( p) K 2 ( p)3 ( p)
K д ( p)  K L ( p) L( p),
0
Tp  1



(6.71)

Як бачимо, рівняння (6.70) для похибки системи з принципом управління за
відхиленням і диференціальним зв’язком (рис. 6.9, а) і рівняння (6.71) комбінованої
системи з компенсаційними зв’язками за задавальним і збурним діянням (рис. 6.9,б)
збігаються. Отже, система з одним диференціальним зв’язком для непрямого
вимірювання задавального і збурного діянь еквівалентна за своїми динамічними
властивостями комбінованій системі з еквівалентними зв’язками за задавальним і
збурним діянням і має такі ж можливості підвищення точності, що і комбінована
система.
Таким чином, система управління мережею майбутнього [151] повинна
володіти як можливістю адаптації до стійких плинних змін режиму, так і властивістю
інваріантності, що дозволяє системі бути нечутливою до випадкових збурень.
Система управління ММ

повинна мати комбіновану структуру, яка забезпечує

властивості адаптивності і інваріантності. Структура її представлена на рис. 6.3, де
БУ – блок узгодження.
Додатковий
розімкнений
зв’язок (БУ)

Керований
процес (t)

Джерело збурень L(t)

Система отримання
інформації

Система передачі і
обробки інформації

Виконавча
система

Рисунок 6.10 Структура комбінованої системи управління
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Висновки
1.

Розроблено модель комплексного впливу задавальних та збурюючих факторів

на функціонування мережі майбутнього, яка дозволяє розрахувати параметри і режим
роботи системи управління ММ
2.

Проведено дослідження моделі комплексного впливу задавальних та збурюючих

факторів на функціонування мережі майбутнього з метою подальшої її формалізації
для побудови раціональної мережі майбутнього та системи управління нею, а саме:
-

визначено передавальну функцію замкненої системи відносно задавальної

дії, яка характерна для слідкуючої і програмної систем
-

показано, що існує область значень коли система управління мережі

майбутнього при відсутності збурюючи факторів відтворює задавальну дію без
помітних спотворень;
-

визначено передавальну функцію системи управління ММ за похибкою,

яка спричинена задавальною дією;
-

встановлено, що існує область значень

при яких, величина похибки

наближається до нуля. При цьому передавальна функція системи за похибкою
характерна для слідкуючих і програмних систем.
3.

Виконано порівняння способів підвищення точності систем управління

мережею майбутнього та визначено, основну вимогу, яка ставиться до системи
управління, що полягає у тому, щоб відхилення керованої величини від потрібного
значення як у перехідному, так і в усталеному режимах роботи були найменшими.
4.

Проведено дослідження інваріантних комбінованих систем управління мережею

майбутнього дозволили сформувати:
-

умови абсолютної інваріантності похибки відносно збурного діяння та

можливість його реалізації;
-

умови абсолютної інваріантності похибки відносно задавального діяння

і можливість його реалізації;
- шляхи підвищення порядку астатизму комбінованої слідкуючої системи за
допомогою зв’язку за задавальним діянням;
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- шляхи підвищення швидкодії комбінованих слідкуючих систем за допомогою
зв’язку за задавальним діянням;
- принципи розробки слідкуючої системи з принципом управління за
відхиленням і диференціальними зв’язками, а також ітераційної системи.
5.

Доведено, що значних результатів підвищення точності системи управління

мережею майбутнього можливо отримати від поєднання структури ітераційних і
комбінованих систем.

При впровадженні в дію системи управління мережею

майбутнього запропоновано використовувати комбіновану структуру, яка забезпечує
властивості її адаптивності до стійких плинних змін режиму і інваріантності, що
дозволяє системі бути нечутливою до випадкових збурень.
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ВИСНОВКИ
У дисертацiї згiдно до поставленої мети, на основi теоретичних дослiджень
розв’язано

важливу

науково-технiчну

проблему, а

саме

розроблено

методологія підвищення якості функціонування мережі майбутнього в умовах дії
дестабілізуючих факторів. Отриманi в данiй дисертацiйнiй роботi результати, носять
самостiйне значення й можуть бути використанi для проектування, планування
будівництва та експлуатації мережі майбутнього.
Основні результати роботи полягають в наступному:
1.

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.
2.

Удосконалено методику оцінки сталості мережі майбутнього в умовах дії

найпоширеніших зовнішніх дестабілізуючих факторів та на її основі розроблено
систему відновлення мережі майбутнього. Запропоновано архітектуру мережі
майбутнього, яка дозволяє підвищити показники надійності і живучості на 11% в
порівняні з тими, які використовують в своїй діяльності оператори телекомунікацій.
3.

Розроблено методику підвищення надійності мереж майбутнього в умовах

дії найпоширеніших дестабілізуючих факторів на базі алгоритму визначення
оптимального числа об'єктів резервування. Визначено, 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. 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

багатопозиційних

розроблено
сигнальних

алгоритм
сузір’їв за

оптимального
критерієм

прийому

ідеального

просторових
спостерігача.

Доведено, що використання OFDM-сигналів для побудови сучасної системи передачі
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інформації значною мірою покращить ефективність проектованого каналу зв’язку
більше 10 дБ. З метою впровадження обладнання на базі технологій 4-го (LTE) та 5-го
покоління

запропоновано

просторових

структурну

OFDM-сигналів,

схему

основними

демодулятора

перевагами

багатопозиційних

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 сформовані

математичні моделі утворення сімейств кільцевих кодів для побудови ефективного
каналу передачі мережі майбутнього. Виграш використання кільцевого коду
становить 2,7 рази порівняно з обсягом переданої інформації.
7.
яка

Розроблено модель комбінованої системи управління мережі майбутнього,
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 вирішені в повному обсязі, мета дослідження досягнута.
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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