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АНОТАЦІЯ 

 

Сорокін Д.В. Методика створення захищених спеціалізованих мереж для 

підвищення ефективності надання промислових сервісів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

125 «Кібербезпека». – Державний університет телекомунікацій, МОН України, 

Київ, 2021. 

 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового завдання, 

сутність якого полягає в розробці методики створення захищених спеціалізованих 

мереж з метою підвищення ефективності надання промислових сервісів. 

В умовах розвитку та впровадження сучасних інформаційних технологій в 

життєдіяльність сьогоднішнього суспільства, а саме в органи державної влади, 

фінансові інститути, корпорації та в приватний сектор економіки – де пріоритетного 

значення набуває розвиток та діджиталізація важкої промисловості. 

Промислові об’єкти важкої та металургійної промисловості постійно 

накопичують значні обсяги конфіденційної інформації про своїх співробітників, 

клієнтів, виробництва продукції, наукові дослідження, розробки та фінансові 

результати. Поряд з тим, постають і нові виклики до доступу, обробки та зберігання 

такої інформації на підприємствах. Отримання фінансових результатів, 

конфіденційної інформації до рук конкурентів, або кіберзлочинців, можуть завдати 

підприємствам незворотних фінансових та репутаційних збитків.  

З точки зору бізнесу, розвиток інформаційної безпеки підприємства повинен 

бути збалансований щодо витрат економічної моделі вкладених інвестицій. Це 

дозволяє оптимально вирішувати задачі інформаційної безпеки, а саме: 

конфіденційності, цілісності та доступності. 



3 

 

 Основними засобами протидії загрозам інформаційної та кібербезпеки, 

залишаються комплекс засобів адміністративно розпорядчих дій та впровадження 

систем захисту інфраструктури від зовнішнього несанкціонованого доступу та 

незаконного заволодіння конфіденційними даними. 

Проводячи в дослідженні аналіз кібератак за останні п’ять років (BlackEnergy, 

TeleBots, CryptoLocker, GreyEnergy, Industroyer, Petya та NotPetya, BadRabbit, 

Buhtrap, WannaCry, TeslaCrypt, Nyetya), більшість атак припало на критичну 

інфраструктуру, енергетичних, транспортних, логістичних підприємств. 

Відправною точкою у дослідженні є аналіз працюючих промислових сервісів, 

та вивчення можливостей сучасних технологій для створення універсальної 

спеціалізованої інформаційно-промислової мережі, що зможе забезпечити потреби 

бізнесу та промисловості на рівні доступності мережі та безпеки несанкціонованого 

доступу. 

Значний вплив інформаційної сфери на суспільний прогрес зумовлює 

необхідність посилення уваги до розгортання та впровадження приватних 

промислових мереж, з метою підвищення ефективності функціонування 

спеціалізованих інформаційно-промислових мереж, які можуть бути використані в 

вугільній та металургійній промисловості. 

Відповідно до сьогоденних суспільних викликів, та можливих ризиків, які 

мають місце в приватних мережах, в дисертаційному дослідженні розглянуто 

альтернативні підходи та методики розгортання, побудови приватних промислових 

мереж.  

На базі цих підходів, пропонується розгорнути гнучку систему радіодоступу, 

що працюватиме в особливих радіоумовах, та скоординує роботу структурних 

підсистем підприємств (М2М пристроїв, Smart-датчиків). Замість автономних 

підсистемних мереж телеметрії та мережі виконавчих пристроїв, на передній план 

виходить рішення, що підтримують міжмашинний зв'язок, здатний відстежувати і 

стандартизувати дії агентів по всьому ланцюгу взаємодій бізнес-процесу 
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підприємства. Мережева взаємодія М2М пристроїв дозволить знизити похідні 

операційні витрати і підвищити гнучкість підприємств.  

Розробка такої методики дозволить створювати гнучку систему, яка 

вирішуватиме потреби бізнесу, пов'язаного з автоматизацією промислового 

виробництва та інформаційної безпеки. 

Завдяки системі аутентифікації мережевих елементів, доступ до платформи 

IoT буде обмежений, це дозволить мінімізувати ризики ізотермічних методів атак 

хакерів на smart-пристрої. 

При розгляді модельних систем побудови та управління інфраструктури 

промислових мереж, відокремлюють чотири окремих рівня, які об'єднуються між 

собою в єдину інфокомунікаційну промислову інфраструктуру: рівень 

підприємства; рівень виробництва; рівень машинної взаємодії; рівень телеметрії та 

датчиків. Такі моделі побудови інфраструктури спрямовані на забезпечення 

основних промислових сервісів для підприємств вугільної, гірничої та важкої 

промисловості, які потребують сервісів, що забезпечать: облік рухомої техніки і 

матеріальних засобів (використання сучасних ERP-систем); управління 

безпілотними апаратами та машинами (взаємодія М2М пристроями); сервіс 

оперативного групового зв'язку (Voice/Video/РтТ); сервіс телеметрії (взаємодія 

smart-датчиків); сервіс передачі геолокації співробітників і техніки (GPS-tracking/ 

Tiger-tracking); сервіс безпеки доступу та сигналізації (система моніторингу та 

безпека периметру / відео-нагляду); сервіс сигналізації та аварійного оповіщення 

(оповіщення про небезпеку / звукова та світлова сирена); сервіс конференц-зв’язку 

(селекторний зв'язок, відеоконференція); сервіс передачі даних. 

Для розробки методики аналізуються мережі, що побудовані на основі 

відкритих мереж, які засновані на міжнародних стандартах і адаптовані до вимог на 

всіх рівнях автоматизації, які забезпечують простоту і оптимальність вибору 

обладнання. Аналізується можливості та вимоги мереж: промислового Ethernet, як 

мережа, яка працює за принципом доступу до середовища, заснованого на механізмі 



5 

 

виявлення конфліктів (колізій); Modbus, як мережа, що взаємодіє з М2М 

пристроями; мережа CAN, як мережа контролерів, що забезпечує роботу 

виконавчих пристроїв; AS-I, як мережева підсистема, що забезпечує роботу 

промислово-інформаційних завдань. 

В результаті аналізу моделей діючих промислових мереж, виявляються значні 

недоліки, що обумовлені середовищем поширення сигналів. Саме тому постає 

потреба в розробці універсальної методики створення спеціалізованих захищених 

мереж, що підвищить ефективність надання промислових сервісів на базі 

теоретичних та практичних рішень, що використовують електромагнітне 

випромінення в особливих умовах. 

Для розробки такої методики проводиться аналіз специфічного середовища, а 

також розраховуються математичні схеми поширення електромагнітного 

випромінення в шахтах. За результатами математичних розрахунків випливає, що 

поширення радіохвиль в особливих умовах значно відрізняється від поширення 

радіохвиль на поверхні землі. Поширення радіохвиль в тунелі, в шахті, можна 

відобразити в променевій теорії, що є більш прийнятною, оскільки довжина хвилі 

стає дуже малою в порівнянні з поперечним діаметром тунелю. Тунель зі 

сторонами, які можна порівняти з довжиною хвилі, буде забезпечувати поширення 

сигналу за рахунок відбиття від стін, при яких більшість матеріалів демонструють 

високі коефіцієнти відображення. Внаслідок великої кількості ліній відбитих 

сигналів, поширення радіохвиль відбуватиметься з багатопроменевими 

характеристиками, з релеєвським або райсовським завмиранням. Також перешкоди 

в тунелі будуть створювати радіохвилі з частотами, значно вищими за граничну, 

які, переважно будуть розсіюватися під великими кутами, а отже, будуть 

переривати процес відображень. Відразу за перешкодою виникнуть дифракційні 

втрати за рахунок затінення. Основною причиною є коефіцієнт ослаблення 

радіосигналу при поширенні в тунелях, який зокрема, залежить від неоднорідності, 

змін в напрямку тунелю, перешкод, а також електричних властивостей гірських 
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порід. В роботі розглянуті найпоширеніші методи визначення електричних 

властивостей гірських порід. 

В сучасних шахтах значний рівень електромагнітних перешкод в підземних 

гірничих виробках створюється працюючим електричним устаткуванням. Для 

вирішення питання впливу рівнів електромагнітних перешкод в підземних шахтах, 

необхідно проводити окреме дослідження з відповідним переліком обладнання, що 

використовується, або може використовуватись в вугільних шахтах з особливими 

умовами. 

Аналіз методики розрахунків показав, що потужність сигналу буде 

змінюватися в залежності від висоти та місця встановлення антен. Сигнал може 

розповсюджуватись по прямій, відбиватися, або заломлюватися. Якість прийому 

буде залежати від декількох факторів, таких як: умови прийому, частотних зрушень, 

часових затримок та типу модуляції. Аналогічним чином на прийом сигналу 

можуть впливати небажані сигнали від інших джерел, що можуть використовувати 

ті ж самі частоти, що і корисний сигнал, або сусідні частоти. 

 Результати дослідження показали, що при плануванні спеціалізованої мережі 

радіодоступу необхідно враховувати додаткові показники загасання сигналів для 

організації надійних каналів зв’язку в особливих умовах поширення 

електромагнітних хвиль. Теоретичне експериментальне дослідження поширення 

електромагнітного поля в різних діапазонах частот в гірських породах, показало 

можливість передачі сигналів на відстані, що перевищують 200 м, в "чистій" 

гірничій виробці і понад 1 км з використанням направлених антен. 

За результатами математичної оцінки поширення радіохвиль, запропоновано 

два сценарії розгортання захищеної приватної промислової мережі в шахті. Для 

виконання вимог доступності мережі, при виникненні інциденту в підземній 

частині шахти, запропоновано методику резервування частини системи RAN, та 

резервування географічно рознесеної підсистеми Core (EPC).  
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Відповідно до сьогоденних суспільних викликів та можливих ризиків, які 

мають місце в приватних мережах, пропонується розглянути альтернативний підхід 

та методику розгортання промислових мереж. У відповідності отриманим 

теоретичним результатам дослідження розробленої методики, запропоновано 

впровадження приватних промислових мереж на шахті «Ювілейна», з метою 

створення науково обґрунтованої спеціалізованої інформаційно-промислової 

мережі на базі технології LTE. 

Дисертація виконувалась в Державному університеті телекомунікацій.  

Результати наукових досліджень доповідались на засіданнях кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту захисту 

інформації під час виконання науково-дослідних робіт на тему «Система 

електронного документообігу з використанням хмарних технологій» (Державний 

реєстраційний №0120U10315, ДУТ, м. Київ); Науково-дослідна робота «Контроль 

та прогнозування перевантажень в комп’ютерних мережах» (Державний 

реєстраційний №0120U105655, ДУТ, м. Київ). Також результати наукових 

досліджень прийняті до впровадження в діяльність національного оператора 

фіксованого зв’язку ПрАТ «Фарлеп-Інвест» ТМ Vega Telecommunications Group 

(акт від 17.12.2020), телекомунікаційним інтегратором ТОВ «УКРКАМ» (акт від 

23.11.2020), та телекомунікаційний оператор Королівства Cаудівської Аравії, що 

надає послуги з інформаційних технологій та безпеки «Saudi Telecom Company 

SJSC».  

 

Ключові слова: поширення радіохвиль, особливі умови, електромагнітне 

випромінення в шахтах, мережеві технології, архітектура мережі, промислові 

мережі радіодоступу, розгортання мереж з наданням сервісів промислової 

необхідності, резервування радіодоступу приватних промислових мереж, приватні 

мережі LTE, захищені мережі для мануфактурінгу, доступність мережі, 

кібербезпека, кіберзахист. 
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ANOTATION 

 

Sorokin D.V. A methodology for creating protected specialized networks, aimed at 

increasing the efficiency of industrial services provision. – A qualifying scientific work 

as a manuscript.  

 

The thesis in candidacy for a degree of a doctor of philosophy by specialty 125 Cyber 

security. – The State Telecommunications University, the Ministry of Science and 

Education of Ukraine, Kyiv, 2021. 

 

The thesis is dedicated to the solution of an urgent scientific task, its essence being 

the development of a methodology for creating protected specialized networks, aimed at 

increasing the efficiency of industrial services provision. 

Under the conditions of the development and introduction of advanced information 

technologies into the modern society functioning, particularly, governmental agencies, 

financial institutions, corporations and a private economy sector, heavy industry 

development and digitalization are becoming a priority. 

Industrial facilities of the heavy and metallurgical industries constantly accumulate 

huge volumes of sensitive data about their employees, customers, production, scientific 

research, solutions and financial outcomes. At the same time, new challenges in terms of 

access, processing and storage of information at enterprises arise. Obtaining financial 

results, sensitive data by rivals or cyber criminals may cause enterprises’ irreversible 

financial and reputational losses. 
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From the point of view of the business, enterprise information security development 

must be balanced in terms of investment economic pattern losses. It makes it possible to 

efficiently solve information security tasks, namely, confidentiality, integrity and 

accessibility. 

The main means of counteracting information and cyber security threats are a 

complex of administrative disposals and introduction of infrastructure protection from 

external unauthorized access and illegal sensitive data takeover. 

As a result of analyzing cyber attacks for the last five years (BlackEnergy, TeleBots, 

CryptoLocker, GreyEnergy, Industroyer, Petya and NotPetya, BadRabbit, Buhtrap, 

WannaCry, TeslaCrypt, Nyetya), most attacks have accounted for the crucial 

infrastructure, energy, transport, logistics enterprises. 

The starting point of the research is the analysis of the functioning industrial services 

and studying advanced technologies opportunities to create a unified specialized 

information and industrial network, able to satisfy the business and industry needs at the 

level of the network accessibility and unauthorized access security. 

A considerable impact of the information sphere on the social progress specifies the 

necessity of closer attention to expand and introduce private industrial networks for the 

purpose of increasing the efficiency of functioning of specialized information and 

industrial networks that may be used in the coal and metallurgical industries. 

In accordance with the current social challenges and possible risks, occurring in 

private networks, the thesis considers alternative approaches and methods of expanding 

and constructing private industrial networks.  

Based on the approaches, it is suggested that a flexible radio access system should 

be expanded, to work under special radio conditions and coordinate the work of enterprise 

structural subsystem (М2М devices, Smart-gauges). Instead of autonomous subsystem 

network of telemetry and control device networks, solutions, maintaining inter-machine 

connection, able to monitor and standardize agent actions all over the chain of enterprise 

business process cooperation, are put at the forefront. Network cooperation of М2М 
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devices will make it possible to decrease emergent operational expenditures and to 

increase enterprise flexibility.  

Development of such a methodology will make it possible to create a flexible system, 

meeting needs of the business, related to industrial production automation and information 

security. 

Due to the system of network elements authenticity, access to the IoT platform will 

be restricted, making it possible to minimize risks of hackers’ attack isothermic methods 

via a smart-gadget. 

While considering model systems of constructing and administering industrial 

networks infrastructure, four separate levels are defined that are combined into a unified 

information and communication industrial infrastructure: an enterprise level; a production 

level; a level of machine cooperation; a telemetry and gauges level. Such models of 

infrastructure construction are aimed at ensuring the main industrial services for 

enterprises of coal, mining and heavy industries, demanding services to ensure: 

accounting mobile equipment and material means (usage of up-to-date ERP-systems); 

managing drones and machines (М2М devices cooperation); the service of operative 

group communication (Voice/Video/РтТ); telemetry service (cooperation of smart-

gaugesв); staff and equipment GPS tracking service (GPS-tracking/ Tiger-tracking); the 

service of access security and alarm (monitoring and perimeter security service / video 

surveillance); alarm and advance warning service (danger signaling / sound and light 

alarm); conference communication service (selector communication, video conference); 

data communication service. 

For the purpose of developing the methodology the research analyzes the networks, 

based on open networks under the international standards and adjusted to demands at all 

automation levels, ensuring simplicity and optimality of the equipment choice. Networks 

capabilities and demands are also analyzed: the industrial Ethernet, as a network, 

functioning according to the principle of the environment access, based on the conflict 

(collision) detection; Modbus, as a network, cooperating with М2М devices; CAN, as a 
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controllers’ network, ensuring executive devices functioning; AS-I, as a network 

subsystem, ensuring the work of industrial and informational tasks. 

The analysis of the functioning models of industrial networks has resulted in 

detecting considerable failures, caused by the signal propagation environment. That is 

why there emerges the need to develop a universal methodology of creating specialized 

protected systems, improving the efficiency of providing industrial services, based on 

theoretical and practical solutions, using electromagnetic emission under special 

conditions. 

To develop such a methodology, special environment is analyzed and mathematical 

schemes of electromagnetic emission spread in mines are calculated. The mathematical 

calculations result in the conclusion that radio waves spread under special conditions is 

radically different from radio waves spread on the Earth surface. Radio waves spread in a 

tunnel, in a mine can be reflected in a ray path theory that is more acceptable as the wave 

length becomes very small in comparison with the tunnel transverse diameter. The tunnel 

with the sides which can be compared with the wave length will ensure signal propagation 

due to echoing from walls, under which conditions most materials demonstrate high echo 

rates. As a result of a great number of echoed signals lines, radio waves spread will occur 

with multi-ray characteristics, with relay or Rician fading. Tunnel interference can be also 

caused by radio waves of frequencies, much higher than the margin one, which will mainly 

spread at big angles, thus, interfering with the echoing process. Following the interference, 

diffraction losses occur due to shading. The main reason for it is a radio attenuation 

coefficient while being spread in tunnels, depending mainly on discontinuity, tunnel 

direction changes, interference, as well as electrical peculiarities of rocks. The work 

considers the most common methods of defining electrical peculiarities of rocks. 

In modern mines a considerable level of electrical and magnetic interference is 

caused by the functioning electrical equipment in underground mining workings. To 

tackle the issue of electrical and magnetic interference impact in underground mines, it is 
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necessary to conduct separate research with a proper list of the used equipment, or can be 

used in coal mines with special conditions. 

The calculations analysis has proven that a signal power will differ depending on the 

antenna height and location. The signal can spread in a line pattern, be echoed or be 

deflected. The reception quality will depend on several factors, such as: reception 

conditions, frequency changes, time delays and modulation type. In a similar way the 

signal reception can be influenced by unwanted signals from other sources that can use 

the same frequencies as a useful signal uses or neighboring frequencies. 

 The research outcomes have shown that while planning a specialized radio access 

network it is necessary to take into account additional indices of signal fading for the 

purpose of organizing reliable communication channels under the special conditions of 

electrical and magnetic waves spread. The theoretical experimental research of electrical 

and magnetic field spread in various frequency ranges in rocks has shown the possibility 

of distant transmission of signals, exceeding 200 m, in "clear" underground mining 

workings and more than 1 km with the beam antenna application. 

Based on the outcomes of mathematical assessment of radio waves spread, two 

scenarios of developing a protected private industrial network in a mine have been 

suggested. To meet the network accessibility demands, in case of an incident in the 

underground mine part, the methodology of reserving a RAN system part, as well as 

reserving a far-flung Core (EPC) subsystem.  

Due to the current public challenges and potential risks, available in private 

networks, it is suggested that an alternative approach and a methodology of industrial 

networks development should be considered. In accordance with the obtained theoretical 

results of the developed methods research, it is suggested that private industrial networks 

should be introduced at the Yuvileyna mine for the purpose of creating a scientifically 

grounded specialized information and industrial network, based on the LTE technology. 

The thesis has been completed at the State Telecommunications University.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

OSI – (Open System Interconnection), модель взаємодії відкритих 

систем; 

3GPP – (3rd Generation Partnership Project), консорціум який 

розробляє специфікації для мобільної телефонії; 

NGN – (Next Generation Networks), мережі нового покоління 

\мультисервісні мережі, ядром яких є опорні IP-мережі; 

MNO – (Mobile network operator), оператор стільникового зв'язку, та 

надає послуги; 

LTE –  (Long-Term Evolution), стандарт бездротової 

високошвидкісної передачі даних для мобільних терміналів 

на базі методу цифрової обробки сигналів та модуляції; 

EPC – (Evolved Packet Core), Еволюційна система архітектури ядра 

мережі LTE; 

eNodeB – елемент в 3GPP мережах, який виконує функції базової 

станції мережі LTE; 

NB-IoT – (Narrow Band Internet of Things), стандарт стільникового 

зв'язку для пристроїв телеметрії, інтернет речей з низькими 

обсягами обміну даними; 

IoT – (Internet of Things), концепція мережі передачі даних між 

фізичними об'єктами, з вбудованими засобами і 

технологіями з метою взаємодії один з одним, або з 

зовнішнім середовищем; 

RAN – (Radio access network), мережу радіодоступу в різних 

стандартах стільникового зв'язку. Являє собою сукупність 

елементів, що дозволяють абонентам стільникового зв'язку 

отримувати доступ до мережі; 
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Core – (Core Network), ядро мобільної мережі зв'язку різних 

стандартів, представляє центральну систему мережі, або ядро 

мережі, яка призначена для зберігання абонентських даних, 

узгодження та аутентифікації абонентів; 

DAS – (Distributed Antenna System), розподільча антенна система;  

OFDM – (Orthogonal frequency-division multiplexing), 

мультиплексування з ортогональним частотним розділенням 

каналів; 

VNF – (Virtualization Network Functions) Віртуалізація Мережевих 

Функцій, може бути розгорнуть поверх однієї або декількох 

віртуальних машин; 

M2M – (Machine-to-Machine), машинно-машинне взаємодія що 

дозволяє обмінюватися інформацією; 

Manufacturing – це видобуток сировини, виробництво товарів, за допомогою 

автоматизованої праці машин, інструментів; 

В2В – (Business to business), сектор ринку, який спрямований для 

надання сервісів іншому бізнесу, а не кінцевому споживачу; 

В2С – (Business-to-consumer), сектор ринку, який спрямований на 

надання сервісів приватними особами, кінцевими 

споживачами сервісів; 

В2G – (Business-to-government), сектор ринку, який спрямований на 

надання сервісів приватними особами, кінцевими 

споживачами сервісів; 

АСУП – Автоматизована Система Управління Підприємством; 

  

АСУ ТП – Автоматизована Система Управління Технологічними 

Процесами. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В умовах розвитку та впровадження сучасних 

інформаційних технологій в життєдіяльність сьогоденного суспільства, що 

виступає каталізатором розвитку різних сфер життєдіяльності, пріоритетного 

значення набуває розвиток та діджиталізація важкої промисловості. 

Значний вплив інформаційної сфери на суспільний прогрес зумовлює 

необхідність посилення уваги до розгортання та впровадження приватних 

промислових мереж, з метою створення досконалих, безпекових, науково 

обґрунтованих спеціалізованих інформаційно-промислових мереж, які можуть бути 

використані в вугільній та металургійній промисловості.   

Ключова роль у забезпеченні стабільного функціонування та безпеки доступу 

до спеціалізованої інформаційно-промислової мережі в специфічних умовах, а 

також розгортання та використання такої мережі. Розгортання промислової 

інфраструктури, або модернізація промислових сервісів є важливою місією 

спрямованою на вирішення комплексу завдань з фізичної безпеки, експлуатації, та 

в цілому розвитку важкої промисловості. Аналіз результатів дослідження, 

допоможе прискорити перехід України до якісно нової стадії розвитку – 

інформаційно-діджиталізованого монофактурінгу. Ефективність впровадження 

приватних інформаційно-промислових мереж, вплине на технічні процеси 

підприємств, якість наданих сервісів, та зменшить операційні витрати на підтримку 

старої інфраструктури.  

Необхідно розробити новий підхід автоматизації процесів підприємства, 

використовуючи устаткування та нові технологічні схемами, що враховуватимуть 

специфічне середовище, температуру, гірські породи. При цьому автоматизація 

гірничих, промислових робіт можлива на основі впровадження нових технологій 



21 

 

телемеханіки та телеметрії з використанням спеціальних каналів передачі 

інформації. 

В сучасній технічній літературі розкриваються та розглядаються проблеми 

пов’язані з розгортанням сервісних високошвидкісних мереж на поверхні землі, 

зокрема проблеми пов’язані з підтримкою інформаційної безпеки підприємств, 

відбиття зовнішніх кібератак на критичну інфраструктуру енергетичного та 

фінансового сектора. 

В сучасному науковому світі, зарубіжними вченими приділяється багато уваги 

сценаріям, моделюванню та теоретичним розрахункам вірогідності кіберзагроз, 

втручанню в приватні мережі що можуть впливати на бізнес-процеси підприємства. 

До вчених, що приділяють значну увагу цій проблематиці можна віднести: A.P. 

Moore, R.J. Ellison, A. Mussmann, R. Breu, S.K. Lim, L. Bilge, Y. Han, M. Dell’Amico, 

Sauerwein, C. Sillaber, M.M. Huber, Cuppens, H. Debar, A.P. Moore, R.J. Ellison, R.C. 

Linger, та інші. 

В Україні, багатьма авторами було досліджено мережеву інфраструктуру, що 

істотно вплинуло на побудову, інформаційну безпеку та розвиток інфраструктури 

сучасних мереж в Україні. Зокрема можна виділити сучасні праці українських 

вчених:  Л.Н. Беркман, А.О. Макаренко, В.А. Савченко, С.В. Тюлюпа, О.В. 

Барабаш, В.О. Хорошко, Г.І. Гайдур, О.М. Ткаченко, О.К. Юдін, А.О. Смірнов, та 

інші. 

Визначальний внесок у розвиток побудови мережевої інфраструктури 

радіодоступу було запропоновано зарубіжними вченими: Г.Ф. Вороний, І.М. 

Гельфанд, М.І. Граево, В.Г. Романов, P. Dirichlet, L. Santalo, A. Mathai, R. Schneider, 

W. Weil, D. Stoyan, T.-L. Tora, W. Kendall, J. Mecke, V. Isham, D. Cox., A. Shaik, R. 

Borgaonkar, N. Asokan, V. Niemi, J.P Seifert, R. Jover, та інші. Основною метою яких, 

було вирішення проблем інфраструктури, запропоновано створення моделей і 

методів аналізу бездротових мереж доступу, що в використовують методи 

стохастичною геометрії, інтегральної геометрії, і геометричних ймовірностей.  
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Треба зауважити, цікаві теоретичні результати в цій галузі були отримані M. 

Haenggi. В його роботі, зазначені методи розширення для аналізу мереж 

радіодоступу 5G, розглянуто побудову моделей, що враховують фізичні 

властивості,  вузькі діаграми спрямованості передаючої та приймаючої сторони, 

випадкові висоти прийомо-передатчиків, блокування поширення радіосигналів. 

Основною умовою безпеки, надійності та відмовостійкості передачі інформації 

є вибір надійного каналу зв'язку. При використанні в шахті, значно більш надійним 

каналом передачі інформації є бездротова система, яка дозволяє здійснити передачу 

інформації уздовж гірських виробок та гірських порід. У зв’язку з цим, дослідження 

методики створення спеціалізованої інформаційно-промислової мережі 

радіодоступу, в умов поширення радіохвиль в гірських шахтах, металургійних 

комбінатах є актуальним завданням сучасної інформаційної галузі та інженерних 

наук. 

Комплексне дослідження по створенню спеціалізованої інформаційно-

промислової мережі, для підприємств вугільної та металургійної промисловості, 

послідовно формує сценарії розгортання промислової мережі, з метою вирішення 

сучасних проблем в інфраструктурі мереж. 

На підставі ознайомлення вітчизняних і міжнародних публікацій та 

дослідницьких робіт, сформувалося комплексне питання, яке стосується розробки 

методики створення захищених спеціалізованих мереж з метою підвищення 

ефективності надання промислових сервісів. Каталізатором цього питання, стали 

певні наукові протиріччя загальновідомих наукових тверджень. Такі дослідження 

представлені в наукових статтях: T.B. Leyser, A.Y. Wong, Swapan Kumar Haldar, 

Maged Marghany, J.F. Artiola. До цих протирічь, варто віднести питання 

розповсюдження електромагнітного випромінювання на поверхні землі та 

розповсюдження електромагнітного випромінювання в специфічному середовищі. 

Дискусійне питання впливу специфічного середовища на поширення 
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електромагнітного випромінення, загасання сигналів та проникнення 

електромагнітних хвиль в гірські породи.  

Окреме питання, яке формується в процесі теоретичного осмислення методики 

розгортання, – це виконання умов доступності спеціалізованої мережі в особливих 

умовах, та в умовах виникнення інциденту на мережі доступу. 

Розбираючи та аналізуючи сутність цих питань, та протиріч існує необхідність 

вирішення актуального наукового завдання, яке потребує подальшого дослідження 

і розробки методики створення захищених спеціалізованих мереж для підвищення 

ефективності надання промислових сервісів. 

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у підвищенні 

доступності мереж та сервісів в особливих умовах гірничої та вугільної 

промисловості.  

Вказана мета дослідження вимагає вирішення таких завдань: 

- теоретичний аналіз поширення радіохвиль в специфічних умовах та шахтного 

середовища;  

- визначення основних параметрів радіоканалу передачі інформації в особливому 

середовищі;   

- розробка підходів об'єднання корпоративної та технологічної мережі в єдину 

промислову інфраструктуру з усіма необхідними промисловими сервісами для 

вугільної та металургійної галузі, на базі відомих модельних рішень; 

- фізична доступність та інформаційна безпека доступу спеціалізованої 

промислової мережі; 

Об’єктом дослідження є процес функціонування спеціалізованих 

промислових мережі радіодоступу на об’єктах гірничої та вугільної промисловості. 

Предметом дослідження є доступність мереж та сервісів на об’єктах гірничої 

та вугільної промисловості.  
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Методи дослідження. В основі дослідження лежить використання 

загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. Використання діалектичного 

методу дало можливість дослідити динаміку розвитку спеціалізованих 

інформаційно-промислових мереж, вказати на зміни, що відбувалися в процесі 

розвитку промислових мереж. Методи аналізу та синтезу використовувалися в 

процесі всього дослідження, зокрема під час аналізу та вивчення специфічного 

середовища в якому відбувається поширення електромагнітних хвиль. Системно-

структурний метод використовувався при дослідженні підсистем промислових 

мереж та сервісів промислової необхідності.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у дисертаційній 

роботі: 

вперше запропоновано модель процесу функціонування захищеної 

інформаційної мережі в особливих умовах, яка базується на моделі процесу 

розповсюдження радіохвиль у неоднорідному середовищі з урахуванням 

потужності випромінювання, загасання радіосигналу та діелектричного 

проникнення хвиль, що дає можливість кількісно оцінювати параметри поширення 

сигналу у мережі та визначати оптимальні режими роботи мережевого обладнання 

в умовах підприємства гірничої (вугільної) промисловості; 

удосконалено методику оцінки впливу гірських порід на загасання 

радіосигналу, яка, на відміну від існуючих, враховує тип породи, імпеданс поля 

біля межі розділу гірських порід, хвильове число повітря, потужність шару та 

шаруватість структури поверхонь порід у зоні розповсюдження сигналу, що дає 

можливість проектувати топологію високошвидкісної мережі доступу у залежності 

від прогнозованих умов її функціонування; 

удосконалено методику забезпечення доступності промислових 

високошвидкісних мереж в особливому середовищі, яка, на відміну від 

існуючих, враховує параметри базових технологій розгортання мережі та її 

інфраструктуру, перелік сервісів, які надаються мережею, алгоритми аварійної 
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маршрутизації та резервування. Реалізація зазначеної методики дозволяє динамічно 

змінювати конфігурацію мережі у залежності від зміни умов функціонування та 

необхідного рівня доступності мережі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в роботі, на 

прикладі шахти Ювілейна, проведено дослідження допустимих рівнів сигналів в 

горних виробках в вугільній шахті на різних відстанях в діапазоні частот 

900\1800\2600 МГц, при однаковій випромінюваній потужності передавача, що 

задовольняє умовам фізичної безпеки (в межах 2‒3 вт), з метою організації 

бездротового каналу зв'язку. Здійснено розрахунок пропускної спроможності 

станційного обладнання, виконано розрахунок площі покриття та потужносте 

отриманого сигналу від однієї базової станції в специфічному середовищі 

захищеної промислової мережі LTE. 

У роботі надано практичні рекомендації, щодо розгортання промислових 

мереж, сервісів в особливому середовищі та обґрунтування спеціальних вимог до 

обладнання високошвидкісних мереж, які використовуються у 

вибухонебезпечному середовищі. 

Особистий внесок автора. Всі представлені наукові результати, приклади та 

експериментальні розрахунки, викладені у дисертації, одержані здобувачем 

одноосібно. У наукових роботах, що опубліковані у співавторстві, в дисертаційній 

роботі використані лише ті результати, які становлять індивідуальний внесок 

автора. У статтях із співавторами автору належить: в [1] здійснено аналіз 

розповсюдження сигналу в рідких та плазмових провідниках; в [2] здійснено аналіз 

сучасних інформаційних технологій, що використовується для надання 

промислових сервісів в особливих умовах для вугільної та гірничої промисловості; 

в [3] розроблено методику науково-методичних підходів щодо забезпечення 

доступності мережі та промислових сервісів; представлено обґрунтування 

архітектури спеціалізованої захищеної промислової мережі; в [4] проведено аналіз 

методів організації прав доступу користувачів мереж та систем; в [5] проведено 
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аналіз проблем ЕМС з метою розробки ефективної моделі проектування приватних 

мереж на базі радіодоступу.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

Навчально-наукового інституту захисту інформації “Державного університету 

Телекомунікацій ”, доповідалися на 3-х наукових конференціях: 

– IX Міжнародна науково технічна конференції студентства та молоді 

«Світ інформації та телекомунікацій: розвиток приватних і комерційних мереж IoT, 

а також ризики пов’язані з використанням IoT (Development of private and 

commercial IoT & risks of use Internet of Things)» (10 жовтня 2019 р., м. Київ); 

– ITU Workshop for Europe and CIS Regions «ICT infrastructure as a basis 

for digital economy / Инфраструктура ИКТ как основа цифровой экономики»: 

«Private LTE&Smart Manufacturing»  (14-16 травня 2019 р., м. Київ); 

– Науково-практична конференція «Проблеми компютерної інженерії»: 

«Нові сфери застосування сучасних інформаційних мереж» (02 грудня 2020 р., 

м. Київ). 

Публікації. За результатами проведеного дисертаційного дослідження 

опубліковано 8 наукових праць. Основні наукові положення були підготовлено і 

надруковано в 5 наукових статтях, серед яких 4 опубліковані у фахових науково-

теоретичних виданнях, затверджених ВАК, а також одна публікація – у науковому 

журналі, що входить до бази SCOPUS. За матеріалами виступів на науково-

технічних конференціях опубліковано 3  тез-доповіді. 

Обсяг і структура дисертації. 

Дисертація складається зі вступу, 4-х розділів, та списку використаних джерел 

із 110 найменувань на 11 сторінках. Повний обсяг дисертації складає 190 сторінок, 

з них 173 сторінки основного тексту, 49 рисунків і 2 додатки. 
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РОЗДІЛ 1. 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ  

 

 

1.1. Аналіз сучасних інформаційних технологій, що використовуються для 

надання промислових сервісів в особливих умовах 

 

 

Поява перших інформаційних технологій в середині ХХ ст. дала початок 

інформаційно-технологічній революції, результатом якої є поступове становлення 

нового інформаційного суспільства [1], а також інформатизації та автоматизація 

промисловості. Пріоритетного значення в світі та в Україні зокрема, набуває 

діджиталізація та розвиток нових сервісів для важкої промисловості та металургії. 

Такі пріоритети зумовлені активним розвитком та впровадженням сучасних 

інформаційних технологій в життєдіяльність сьогоднішнього суспільства. У такому 

суспільстві вирішальну вагу мають не традиційні матеріальні фактори  

виробництва, а нематеріальний фактор – інформація. Промислові об’єкти важкої та 

металургійної промисловості, постійно накопичують значні обсяги конфіденційної 

інформації про своїх співробітників, клієнтів, виробництва продукції, наукові 

дослідження, розробки та фінансові результати. 

Тому, можна з упевненістю говорити про те, що інформатизація стає одним з 

стратегічних ресурсів держави і суспільства, ресурсом соціально-економічного, 

технологічного і культурного розвитку [2].  

Подібно до інших важливих сфер життєдіяльності суспільства, – інформаційні 

технології, як телекомунікаційна сфера зокрема, не може залишатися поза увагою 

таких процесів, як автоматизації виробництва та інформаційна безпека 

промисловості.  Для вирішення завдань інформаційно безпеки та автоматизації, 
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особливої актуальності набувають питання створення нової спеціалізованої 

інфраструктури для надання сервісів промислової необхідності, що 

відповідатимуть сучасним вимогам та викликам.  

Відправною точкою у дослідженні є аналіз працюючих промислових сервісів 

та вивчення можливостей сучасних технологій для створення універсальної 

спеціалізованої інформаційно-промислової мережі, що зможе забезпечити потреби 

бізнесу та промисловості на рівні безпеки та доступності мережі.  

Завданням спеціалізованої інформаційно-промислової мережі – є забезпечення 

сервісами промислової необхідності підприємства для потреб бізнес-процесів. До 

сервісів промислової необхідності відносяться: 

1) забезпечення сервісу обліку рухомої техніки і матеріальних засобів 

(використання сучасних ERP-систем); 

2) забезпечення сервісу управління апаратами, машинами та верстатами 

(взаємодія М2М пристроями); 

3) забезпечення сервісу оперативного групового зв'язку (Voice/Video/РтТ); 

4) забезпечення сервісів телеметрії (взаємодія smart-датчиків); 

5) забезпечення сервісу передачі геолокації співробітників і техніки (GPS-

tracking/ Tiger-tracking); 

6) забезпечення сервісу безпеки доступу та сигналізації (система моніторингу 

та безпека периметру / відеонагляду); 

7) забезпечення сервісу сигналізації та аварійного оповіщення (оповіщення 

про небезпеку / звукова та світлова сирена); 

8) забезпечення сервісів конференц-зв’язку (селекторний зв'язок, 

відеоконференція); 

9) забезпечення сервісів передача даних (Data); 

10) забезпечення сервісів передача голосу (Voice); 

Основними характеристиками вимог сервісів промислової необхідності до 

інфраструктури є: 
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- обсяг переданої інформації; 

- затримки та необхідний час реакції на запит.   

Такий підхід встановлює фундаментальні принципи при розгортанні та 

використанні інфраструктури промислової мережі [3,4,5,9]. 

З урахуванням технологічних сервісних потреб, можна виділити чотири 

окремих рівня технологічних мереж, які об'єднуються між собою в 

телекомунікаційну промислову інфраструктуру:  

1. Інфраструктурний рівень підприємства; 

2. Інфраструктурний рівень виробництва; 

3. Інфраструктурний рівень машинної взаємодії; 

4. Інфраструктурний рівень телеметрії та датчиків. 
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Рис. 1.1. Архітектура системи управління промисловим підприємством 
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Промислова інфраструктура мережі складаються з таких елементів [16]: 

- програмованих логічних контролерів (ПЛК або PLC); 

- діалогових панелей для роботи операторів; 

- комп'ютерів і пристроїв вводу / виводу, об'єднаних разом за допомогою 

мідних або волоконна-оптичних ліній; 

- радіозв'язку та радіодоступу; 

- допоміжних комунікаційних пристроїв (мережеві карти, шлюзи); 

Велика кількість наукових досліджень технічних, організаційних, правових, 

управлінських, та інших аспектів функціонування телекомунікаційної сфери, 

зокрема такими науковими міжнародними авторами як: A.P. Moore, R.J. Ellison, A. 

Mussmann, R. Breu, S.K. Lim, L. Bilge, Y. Han, M. Dell’Amico, Sauerwein, C. Sillaber, 

M.M. Huber, Cuppens, H. Debar, A.P. Moore, R.J. Ellison, R.C. Linger.  

Українські науковці, такі як: Л.Н. Беркман, А.О. Макаренко, В.А. Савченко, 

С.В. Тюлюпа, О.В. Барабаш, В.О. Хорошко, Г.І. Гайдур, О.М. Ткаченко, О.К. Юдін, 

А.О. Смірнов, О.А. Лаптєв, та інші, вже дослідили та виробили чіткі 

загальноприйняті стандарти по розгортанню мереж та організації інформаційної 

безпеки.  

У зв’язку з цим, існує потреба на основі методу аналізу поглядів науковців, 

нормативно-правових джерел, висновків, стандартів міжнародних інститутів, які 

досліджують розвиток інформаційних технологій, а також рекомендацій 

підприємств – розробників телекомунікаційного обладнання, виконати аналіз 

інформаційних технологій, що надають сервіси в особливих умовах. 

Переважна більшість підприємств та організації в Україні та у всьому світі в 

цілому, переходять до розгортання мережі передачі даних за технологією IP, або 

Over IP [7]. Такими підприємствами є як профільні в телекомунікаційній галузі, так 

і не профільні. До профільних підприємств відносять операторів 

телекомунікаційних послуг, а саме суб’єктів господарювання, які мають право на 

здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне 
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обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж [8] (зазвичай це 

оператори і провайдери, що створюють та надають послуги в галузі мобільного чи 

фіксованого зв’язку). Ключовим завданнями профільних підприємств зв’язку, на 

сьогодні – є надання кінцевих сервісів споживачам (голосові сервіси, Voice\Data), 

при цьому немає різниці, чи це клієнти В2В, В2С, чи В2G. 

До не профільних підприємств та організацій відносяться суб’єкти, які 

потребують спеціалізованого мережевого інфраструктурного рішення, з метою 

забезпечення промисловими сервісами бізнес-підрозділи підприємства, а також 

сервіси що задіяні в автоматизації виробництва. До таких суб’єктів відносяться 

підприємства важкої та легкої промисловості, гірничо-збагачувальні, вугільні, 

паливні, енергетичні підприємства тощо[7].  

Становлення промислової автоматизації можна вважати 60-і роки ХХ ст. коли 

було розроблено концепцію програмованого логічного контролера – пристрою, 

невеликого розміру який відповідає широкому колу потреб, які виникають при 

управлінні технологічними процесами [9]. 

Програмований логічний контролер (ПЛК або просто «контролер») – це 

пристрій, аналог комп'ютера, що використовується для того, щоб автоматизувати 

технологічний процес, наприклад, управління обладнанням на конвейерній лінії 

заводу. ПЛК складається з центрального пристрою управління (ЦПУ), джерела 

живлення (на основі постійного, або змінного струму), та модулів відповідних 

вимог і завдань, такі як: модуль введення для підключення датчиків, кнопок і інших 

вхідних сигналів; модуль виводу для підключення виконавчих механізмів, світлової 

індикації, клапанів; комунікаційний модуль; модуль віддаленого вводу-виводу; 

спеціалізований модуль (високошвидкісний лічильник, модулі зважування); модуль 

управління переміщеннями робочих пристроїв, верстатів і машин [10]. 

Розвиток комунікаційних промислових мереж йшов етапами, спочатку у 

вигляді шин послідовного обміну. Обміни даними були формалізовані у вигляді 

протоколів, таких як MODBUS (1979, скорочення від MODicon BUS)[11]. 
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Протокол MODBUS за короткий час став фактичним стандартом послідовного 

обміну цифровими даними в промисловості. Архітектура такої системи 

автоматизації технологічними процесами розгортається на базі топології «польова 

шина». 

В 70-х роках ХХ ст. був запропонований протокол Xerox PARC Ethernet – 

об'єднання метафізичного ефіру (ether) з мережею (network). Через десятиліття цей 

протокол став міжнародним стандартом, практично для всього комп'ютерного 

обладнання. Розповсюдження інформаційних технологій у всіх галузях 

промисловості загострило проблему інформаційних потоків [12]. 

У 90-х роках ХХ століття виробники промислового устаткування почали 

розвивати промисловий Ethernet, для об'єднання бізнес-систем і технологічної 

систем за допомогою програмованих логічних контролерів. В результаті 

об’єднання промислового Ethernet та ПЛК, були розроблені нові концепції такі як 

Transparent Ready, що засновано на доповненні існуючих стандартних елементів 

Ethernet промисловим інструментарієм, та спеціальними протоколами Modbus.  

Промисловий Ethernet дозволив стикувати широкий набір модулів, аналого-

цифрових, або цифро-аналогових перетворювачів, модулів дискретного вводу-

виводу з гальванічною розв'язкою і релейними ланцюгами, для взаємодії бізнес-

систем на підприємствах. Виробники промислового обладнання (Schneider Electric, 

Bosch, Intel), широко використовують Ethernet-інтерфейс для підключення до 

промислової мережевої інфраструктури. Технологія Ethernet дозволяє 

використовувати IT-інфраструктуру, як базову для завдань спеціалізованих 

промислових мереж [4,5]. Промисловий Ethernet працює за принципом доступу до 

середовища, заснованого на механізмі виявлення конфліктів (колізій), при передачі 

інформації. Кожна робоча станція (хост) ідентифікується унікальним кодом, або 

MAC-адресом або ім’ям хоста. При роботі потрібно забезпечити кожен хост, серед 

доступних в мережі вузлів, унікальним MAC-адресом [9]. 



33 

 

Internet

ERP 
(АСУП)

Firewall

Віддалений 
користувач

Робоча станція

Джерело
Живлення

Система  SCADA
(АСУТП)

Розробка\Діагностика\
Тестування

АТС\SoftSwitch

IР-шлюз інтерфейсів

Маршрутизатор Маршрутизатор

Радіодоступ РtТ

Радіодоступ до 
користувача

ПЛК ПЛК

Підприємство

Виробництво

Телеметрія

Машинна 
взаємодія

Промислова телефонія

Датчики тиску, повітря Датчики аварійного 
оповіщення

Транспортна телеметрія
Компоненти 

розпізнавання

Виконавчі верстати Виконавчі механізми

Датчики геолокації

Виконавчі пристрої

Рис. 1.2. – Інтерфейсне з’єднання промислової мережі 

 

Розвиток промислового Ethernet викликало появу стандарту IEEE 802.3, який 

визначає характеристики фізичного рівня. Принцип доступу до мережі та формат 

фрейму даних визначається на вищому  рівні (прикладному). Комбінація 

промислових протоколів і інтернет протоколів дозволила використання Ethernet для  

промислового використання. Структура моделі стеку протоколів TCP\IP, а також 

згадані протоколи прикладного рівня представлені на малюнку 1.3. 
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Рис. 1.3. Протоколи Ethernet 
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Протокол прикладного рівня MODBUS взаємодіє з М2М пристроями на базі 

промислових інтерфейсів передачі даних (RS-485, RS-422, RS-232,)[9]. 

Сервіси промислового Ethernet розділяються на два типи: 

І. Забезпечення взаємодію пристроїв між собою; 

ІІ. Забезпечення взаємодію між пристроями автоматизації і системами 

управління; 

 

Рис. 1.4. Комунікаційні сервіси промислового Ethernet 

 

Наступною інформаційною технологією що використовується в промисловості 

є інформаційно-промислових мереж CAN. Мережі на базі технології CAN 

розроблені для систем управління переміщенням, транспортування агрегатів, 

зварювання. Використовується в однокабельних з'єднаннях багатохідних блоків 

датчиків, інтелектуальних датчиків, пневматичних вентилів, зчитувачів штрих-

кодів, приводів і операторських пультів. Промислова мережа CAN є гнучкою і 

надійною системою, що широко використовується в виробничих процесах. 

Технологія CAN заснована на моделі «Відправник-Одержувачі», в якій 

«Відправник» посилає повідомлення «Одержувачу». CAN розроблялася для 

архітектури широкомовного обміну. Відправник відсилає повідомлення з 

ідентифікатором. Одержувачі фільтрують повідомлення, отримані по шині, 

ґрунтуючись на певних умовах, і якщо повідомлення призначено конкретному 

одержувачу, він (одержувач) читає його і обробляє, після чого одержувач може 

стати відправником [9,13]. 
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CAN також підтримує режим пріоритету прийому. Одержувач (клієнтський 

вузол) може відправляти повідомлення, ґрунтуючись на запиті віддаленої передачі 

(RTR), що є фреймом CAN з міткою RTR (бітовий стан). При отриманні такого 

запиту вузол відповідає відповідним повідомленням [9,10]. 

У широкомовній архітектурі мережеві, вузли можуть вести передачу даних в 

один і той же час. У технології CAN є два шляхи для вирішення цього завдання:  

1. перший шлях - відправник опитує мережеве середовище з метою 

перевірки наявності передачі від інших  вузлів. Якщо магістраль вільна, мережевий 

вузол починає передачу;  

2. другий шлях - системи пріоритетів, кілька мережевих вузлів можуть 

одночасно почати передачу повідомлень, але повідомлення буде отримано по 

пріоритету відповідного мережевого вузла приймаючої сторони. 

Фрейм CAN починається зі стартового біта (SOF), за яким слідують 11 

ідентифікаційних бітів, починаючи від найстаршого, а закінчуючи молодшим. 

Наступний біт, це біт запиту на віддалену передачу (RTR), за яким слідують 5 бітів 

поля управління і до 8 байтів корисних даних.  

Біти поля управління мають наступний вигляд: ознака розширеного формату 

фрейма (IDE), зарезервований біт r0 і 3 біти, що вказують розмір корисних даних в 

байтах (DLC). За корисними даними (Data), йде контрольна послідовність фрейму 

(FCS), що займає 15 біт. Відправник посилає рецесивний біт підтвердження (ACK), 

який замінюється одержувачем на домінантний біт (при отриманні фрейма без 

помилок). Біт закінчення фрейму (EOF) вказує на закінчення передачі кадру.  

SOF Identifier RTR IDE r0 DLC DATA FCS ACK EOF IFS 

Рис. 1.5. Кадр (фрейм) CAN. 
 

Біт, що заповнює «простір» між фреймами (IFS) до початку наступного 

фрейму, повинен бути рецесивним «1». Якщо жоден з вузлів не готовий до передачі, 

стан шини зберігається. Якщо два вузла починають передачу в один і той же час, в 

одного вузла біт може бути домінантним «0», а в другого рецесивним «1». Вузол 
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«відправник-одержувач» побачить лише домінантне значення. У двійковому коді 

«0» відповідає домінантним значенням, а «1» - рецесивним. При передачі вузол 

завжди прослуховує шину. Якщо він передає рецесивний біт і отримує домінантний 

у відповідь, він припиняє передачу і продовжує отримувати домінантні біти. Така 

система дозволяє запобіганню колізій в шині CAN: повідомлення з меншим 

значенням ідентифікатора має пріоритет [14]. 

CAN є шиною, що забезпечує множинний доступ з контролем несучої, 

виявлення колізій і арбітражем на основі пріоритету повідомлень (CSMA / CD + 

AMP). Шина CAN є шиною множинного доступу з контролем несучої та 

запобіганням колізій яку ще називають CSMA / CA (carrier sense multiple access and 

collision avoidance). 

Для додатків, що вимагають більшої кількості ідентифікаторів, існує 

розширений формат фреймів CAN. Розширений фрейм включає 18 додаткових 

ідентифікаційних бітів в заголовку [11]. Це значно розширює область різних 

ідентифікаторів. В одній шині можуть співіснувати два типи фреймів. 

 
Рис. 1.6. – Фрейм (кадр) повідомлення CAN  
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В технології CAN є кілька методів виявлення помилок, це: 

1. контрольна послідовність фрейма (FCS), що містить циклічний 

надлишковий код CRC (одержувач перевіряє CRC фрейм і порівнює результат з 

FCS. Якщо вони не збігаються, в фреймі помилка контрольної суми); 

2. одержувач визначає помилки в структурі фрейму (якщо структура 

фрейму невірна, в фреймі помилка формату); 

3. одержувач фрейма публікує домінантний біт підтвердження (ACK) при 

отриманні фрейма без помилок. Якщо відправник не одержує цього біта, він формує 

ознака помилки передачі; 

4. CAN використовує кодування без повернення до нуля (NRZ) із 

заповненням бітів (відправнику необхідно переслати послідовно 5 однотипних 

бітів, він включає в послідовність біт протилежного значення. Заповнення бітів 

дозволяє одержувачеві синхронізуватися з ланцюжком бітів. Одержувач прибирає 

заповнені біти з фрейма даних. Якщо присутній більше 5 послідовних бітів одного 

типу, одержувач виявляє помилку заповнення. 

Існує кілька протоколів прикладного рівня, які створені на основі CAN, такими 

є DeviceNet і CANopen. 

CANopen - це відкрита промислова мережа, створеною на основі Controller 

Area Network (CAN) - мережа контролерів. Стандарт CAN (ISO 11898) описує 

перший та другий рівень моделі OSI, CANopen описує інші п'ять. Мережа 

контролерів є послідовною системною шиною, розробленої компанією Bosсh для 

автомобільної промисловості, з метою зменшення довжини кабельних з'єднань за 

допомогою об’єднання всіх органів управління на базі однієї шини. Висока 

стійкість до електромагнітних впливів поряд з надійністю при роботі в реальному 

часу привернули увагу інженерів, що працюють в різних галузях промисловості.  

The CANopen Application Layer and Communication Profile (CiA DS 301) –

визначає обмін даними між пристроями та описує інтерфейс нижчих рівнів мережі. 

СANopen є стандартом при розгортанні сучасних систем управління в 
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машинобудуванні, залізничному та спеціальному транспорті, складному 

медичному обладнанні, ліфтах.  

Протокол CANopen визначає кілька методів передачі повідомлень по мережі 

CAN. Ці повідомлення називаються об'єктами зв'язку (communication objects). 

CANopen підтримує синхронну передачу повідомлень. Асинхронні повідомлення 

можуть пересилатися в будь-який момент часу.  

CANopen визначає чотири типи повідомлень (communication objects): 

І. Управління мережею (повідомлення Layer Management LMT \ Network 

Management (NMT); 

ІІ. Повідомлення даних про послугу (Service Data Objects SDO); 

ІІІ. Повідомлення процесу обробки даних (Process Data Objects PDO - PDO 

може передавати дані відразу декількома вузлам одночасно); 

IV. Попередньо встановлені повідомлення (Об'єкти синхронізації, аварійні 

об'єкти); 

До особливостей та характеристик інтерфейсу CANopen треба віднести: 

А. Стійкість до електромагнітних впливів що дозволяє машині, або 

технологічної лінії працювати із заданою точністю навіть в умовах високих 

електромагнітних перешкод. Короткі фрейми CANopen і з'єднання CANground 

забезпечують високошвидкісну передачу даних для кожного пристрою, 

підключеного до мережі, і при цьому захищають їх від електромагнітного впливу. 

Б. Забезпечення надійної передачі даних, завдяки автоматичному формуванню 

пріоритету повідомлень. Кадр не може бути втрачений через колізію, і немає 

затримки в очікуванні наступного моменту незайнятого стану лінії для передачі, 

тобто створюються умови для абсолютно надійної передачі даних.  

В. Забезпечення мінімального часу затримок. Протокол CANopen розроблений 

так, щоб звести втрати часу до можливого мінімуму. Використовується кодування 

з відстанню по Хеммінга 6, тому CANopen володіє дуже високою ймовірністю 

виявлення помилок і хорошим механізмом їх виправлення.  
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Г. Забезпечення продуктивності та гнучкості відповідно до потреб обробки 

даних. CANopen може передавати дані в широкомовному режимі, в режимі «точка-

точка», або циклічно. Дані можна передавати за необхідності, або за певними 

часовими умовами. Об'єкти технологічних даних (PDO) можна конфігурувати 

індивідуально (параметри можуть бути змінені в будь-який час). Шина CANopen 

володіє високою гнучкістю, мережевий відгук дуже швидкий (256 дискретних 

точок введення / виведення можуть бути оброблені на швидкості в 1 Мбіт/с менш, 

ніж за 1 мс. Шина Profibus-DP зазвичай вимагає близько 2 мс на швидкості в 12 

Мбіт /с для передачі такого ж обсягу даних). 

Ще однією технологією, що використовується в промисловості – це технологія 

взаємодії виконавчих пристроїв та датчиків (AS-i).  

AS-і це промислова інформаційна мережа, призначена для передачі сигналів. 

AS-Interface є «відкритою» технологією [14]. AS-Interface (англ. Actuator Sensor 

Interface) - це інтерфейс датчиків і виконавчих пристроїв. Розгортання мережі 

переважно відбувається за топологією «Шина», «Кільце», «Дерево». 

AS-Interface являє собою польовою шиною типу основний/ підпорядкований 

(Master/Slave), де в ролі основного може виступати комп'ютер, ПЛК, або 

спеціалізований контролер, який отримує інформацію з датчиків та управляє 

виконавчими пристроями промислового устаткування. Специфікація розроблена і 

підтримується провідними виробниками систем автоматизації, такими як Siemens, 

Schneider Electric, Bosch [9]. Середовище передачі є спеціальний мідний кабель. 

Датчики підключаються до спеціального плоского кабелю з з’єднувальною клемою. 

Промислові інформаційні мережі на базі інтерфейсу AS, використовують безліч 

виконавчих механізмів (actuators), та датчиків (sensors). Перевага промислових 

мереж з інтерфейсом AS-і – це електроживлення і передача даних по одному 

кабелю, до якому можна швидко і зручно підключитися.  

Мережева інфраструктура AS-Interface, складається з чотирьох основних 

компонентів: 
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I. Сканери та шлюзи; 

II. Блоки живлення та повторювачі; 

III. Модулі; 

IV. Мережевий кабель; 

Сканери та шлюзи виконують дві функції. Обмін даними з модулями і зміна їх 

вхідних / вихідних даних. 

Блок живлення забезпечує підключення будь-якого елементу AS-Interface. 

Мережа живлення 24В. Однак, напруга 24В пристрою не може бути використано 

для прямого живлення сегмента мережі, тому блоки живлення мають певні 

індивідуальні характеристики, щодо внутрішньої схеми і вихідної напруги. 

Загальна протяжність AS-Interface мережевого кабелю в одному сегменті повинна 

бути не більше 100 метрів. Для збільшення довжини можуть бути використані 

повторювачі. 

Модулі - це найбільша група компонентів. Вона включає цифрові і аналогові 

модулі вводу-виводу, кнопки, датчики з вбудованим ASIC (application-specific 

integrated circuit - інтегральна схема, спеціалізована для вирішення конкретного 

завдання). Модуль це будь-який пристрій, який може обмінюватися даними з ПЛК 

[9,10]. Кожен модуль повинен мати унікальну адресу в мережі. Для AS-Interface 

адресний простір має діапазон від 0 до 31, де 0 не може бути використаний, він 

зарезервований для автоматичної заміни одного вузла.  

Мережевий 2-жильний кабель для станції AS-Interface, виключає можливість 

виникнення помилок в монтажі. Підключення мережевих компонентів проводиться 

методом проколювання ізоляції кабелю [14]. 

Інтерфейс AS-i розроблений для функціонування без узгодження опору на 

кінцях лінії. Принцип роботи заснований на модуляції струму відповідно до коду 

Manchester (імпульсно-кодова модуляція). Два елемента індуктивності, розміщені в 

джерелі живлення, роблять струм синусоїдальним. Форма генерованого сигналу 

дозволяє не використовувати екранований кабель. 
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 Обмеження довжини пов'язані з спотворенням сигналу і падінням напруги. 

Максимальна довжина між двома підпорядкованими пристроями не повинна 

перевищувати 100 м., збільшувати яку можна шляхом використання додаткових 

повторювачів при наступних обмеженнях: не більше двох повторювачів на шині; 

максимальна відстань до основного пристрою не повинен перевищувати 300м; 

пасивний повторювач збільшує відстань від 100м. до 200м.; активний повторювач 

збільшує відстань до 300 м. 

Роботу шини організовує основний пристрій. Пристрій надсилає запит всім 

підпорядкованим пристроям, які в свою чергу пересилають запити до кінцевого 

пристрою [17]. Коли всі підпорядковані пристрої відповіли, починається новий 

цикл. Час циклу залежить від кількості підпорядкованих пристроїв. 

 

Start I3 I2 I1 I0 Parity End  
 

  

 

     

  

     

Стартовій біт  Інформаційний біт Біт Біт завершення 

завжди  0 (залежить від типу запита) 
 
доповнення (завжди 1)  

 

Рис. 1.7. – Фрейм основного та підпорядкованого пристрою AS-Interface 

використовує кілька варіантів забезпечення надійності 

 

AS-Interface використовує кілька варіантів забезпечення надійності передачі 

даних. Сигнал перевіряється одержувачем. Якщо форма неправильна, то 

повідомлення відкидається. Біт контрольної суми, який додається до повідомлень, 

забезпечує додаткову перевірку передачі. Мовчання основного пристрою викликає 

відповідь підпорядкованого пристрою. 
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Рис. 1.8. Структура часу запити та відповіді 

 

Інтервал для передачі біта є 6 мкс. При частоті 166.67 Кбіт/с, та додаванні 

можливих бітів затримки, час циклу не може перевищувати 5082мкс. 

Кожен цикл умовно поділяється на 3 частини: обмін даними; перевірка 

системи; оновлення / додавання ведених пристроїв [17,18]. 

Профіль основного пристрою AS-Interface пристосований до відповідного 

завданням, та виконує наступні функції: 

1. ініціалізація системи; 

2. ідентифікація підключених підлеглих пристроїв; 

3. пересилання параметрів підлеглим пристроям; 

4. перевірка технологічних даних, отриманих від підлеглих пристроїв; 

5. системна діагностика (стан підлеглих пристроїв, стан джерел 

живлення); 

6. передача інформації про всі виявлені несправності до головного 

пристрою промислової системи - ПЛК; 

7. переконфігурація системи при внесенні змін. 

Основні пристрої шифрують запити, отримані від підлеглого, і пересилають 

відповідь без затримки. При неправильному запиті, підлеглий пристрій не 

відповідає на запит головного пристрою. 
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1.2. Аналіз доступності мереж та сервісів на об’єктах гірничої та вугільної 

промисловості 

 

 

Рушійною силою сьогоднішнього розвитку інформатизації та автоматизації 

суспільства, виступає телекомунікаційна сфера, яка під впливом науково-

технічного прогресу стрімко та успішно розвивається. Але, одночасно з 

інформаційно-технологічним розвитком, збільшуються ризики пошкодження, 

втрати, або викрадення інформації. 

Аналізуючи кібератаки за останні п’ять років які мали місце в промисловості, 

на підприємствах (BlackEnergy, TeleBots, CryptoLocker, GreyEnergy, Industroyer, 

Petya та NotPetya, BadRabbit, Buhtrap, WannaCry, TeslaCrypt, Nyetya), більшість атак 

припало на критичну інфраструктуру, енергетичних, транспортних, логістичних 

підприємств. В результаті таких кібератак, були визначені вразливі місця в 

промислової інфраструктурі підприємств [22,87,94,95]. 

Вразливими місцями промислової інфраструктури інформаційних технологій  

(IT-підприємства), на об’єктах гірничої та вугільної промисловості є: 

1. Резервування та доступність промислової мережі для доступу користувачів 

промислових сервісів, пристроїв, обладнання; 

2. Інфраструктура доступу до АСУ ТП; 

3. Застаріла специфікація протоколів веде до ризиків пов’язаних з протоколами 

обміну між технологічним обладнанням та взаємодії М2М пристроїв. 

Необхідно розуміти відмінність між інфраструктурою доступу АСУ ТП і 

доступністю промислової мережі. Промислова мережа – це бізнес-система, що 

повинна забезпечити передачу, збереження даних та конфіденційність. 

Підсистема АСУ ТП (автоматизована система управління технологічним 

процесом) – забезпечує підтримку цілісності виробничого процесу. Захист 

інформації теж важливий, але зупинка виробництва веде до фінансових наслідків. 
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До прикладу загрози виробничого процесу треба віднести: погіршення якості 

продукції, втрата контролю, пошкодження виробничого обладнання, аварійні 

ситуації [2]. 

Резервування та доступність промислової мережі передбачає постійний доступ 

до промислових сервісів 24\7\365, з метою забезпечення своєчасного та надійного 

доступу до інформації та вчасного використання такої інформації [1]. При 

інтеграції, або об’єднанні інфраструктури приватних промислових мереж з 

комп’ютерними мережами, або з мережами загального користування, 

масштабованість яких досягається шляхом доступу через радіодоступ, чи шляхом 

підключення до профільних телекомунікаційних компаній (телекомунікаційних 

операторів, провайдерів), збільшуються ризики підключення до мережі 

недобросовісних користувачів, або злочинно-спрямованих осіб, дії яких спрямовані 

на шкоду, або цілеспрямоване заволодіння конфіденційною інформацією. Такі 

з’єднання  «інтерконекти», повинні забезпечувати безпеку в доступі, легку 

ідентифікацію та завчасну відмову в доступі абонентських пристроїв, що не 

відповідають критеріям та вимогам промислової безпеки [15,1]. 
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Рис. 1.9. Вимоги до промислової мережі 

 



45 

 

Основними характеристиками та вимоги до сервісів промислової необхідності є: 

- обсяг переданої інформації; 

- затримки, час реакції на запит.   

Такий підхід встановлює фундаментальні принципи при розгортанні та 

використанні інфраструктури промислової мережі [9]. 

Основні завдання та технічні вимоги до інфраструктури мережі та 

промислових сервісів наведено в Таблиці №1. 

Технічні вимоги до інфраструктури мережі та промислових сервісів 

Таблиця №1. 
Рівень 

промислової 

інфра-ри 

Сервіси Завдання Вимоги 
Обсяг 

даних 

Час 

реакції 

(затримки) 

Відстань 
Топологія 

мережі 

Середа 

передачі 

Підприємство 

Voice;      

Data;     

Video;     

SMS;          

РтТ; 

1.Обмін даними; 

2.Передача пакетів; 
Кібербезпека 

файли 

Mbit 
до 60 сек. 

Без 

обмежень 

Шина          

Зірка 

Мідні лінії; 

ВОЛЗ; 

Радіодоступ 

Виробництво 

Data;       

ERP;        

SCADA 

1.Обмін даними;  

2.Передача пакетів;  

3.Синхронізація 

ПЛК при передачі 

даних в межах 

локальної системи 

в режимі «Клієнт - 

сервер» із засобами 

управління; 

Режим реального 

часу; 

дані 

Kbit 

від 50            

до 500 

мсек. 

 

2-40 км. 

Шина          

Зірка 

Мідні лінії; 

ВОЛЗ; 

Радіодоступ 

Машинна 

взаємодія 

взаємодія 

М2М 

1.Інтегровані 

функції; 

2.Обмін даними;  

3.Підключення 

джерел живлення 

для виконавчих 

пристроїв 

Режим реального 

часу;  

Розподілена 

архітектура; 

Мінімальні витрати 

на підключення; 

дані 

Kbit 

від 5              

до 100 

мсек. 

від 10 м.    

до 1 км. 

Шина          

Зірка 

Мідні лінії; 

ВОЛЗ; 

Радіодоступ 

Телеметрія 

smart-

датчик      

real-time 

/off-line 

1.Передача пакетів; 

2.Підключення 

джерел живлення 

для датчиків; 

Режим реального 

часу;  

Розподілена 

архітектура; 

Мінімальні витрати 

на підключення та 

монтаж; 

дані 

Bit 

від 5              

до 100 

мсек. 

від 1 м.       

до 100 м. 

Шина          

Зірка 

Мідні лінії, 

радіодоступ 

 

Всі сервіси промислової необхідності характеризуються технічними вимогами 

та засобами безпеки доступу, що забезпечують стабільність та доступність сервісів. 

Основними технічних вимогами при наданні сервісів промислової необхідності 
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відносяться фізичні властивості: ширина каналу, пропускна здатність каналу (лінії), 

затримки, електромагнітні завади, тощо. 

Вся телекомунікаційна промислова інфраструктура складається з топології 

мереж, а саме розташування основних елементів – обладнання промислової мережі 

(топологія мережі використовується для визначення, або опису розміщення різних 

типів мереж, в тому числі мережами радіозв'язку, промислових та комп'ютерних 

мереж). Відстані між вузлами, фізичне з'єднання, швидкість передачі даних можуть 

відрізнятися між двома різними мережами, але їх топології при цьому можуть бути 

ідентичними. 

Топологія мережі – це структура побудови, розташування, або 

взаємовідношення мережевих пристроїв, а також взаємозалежність між ними. 

Топології локальних та глобальних мереж можна розглядати в двох площиннах[17]: 

1) Фізична топологія мережі – це топологія технічних засобів та  архітектури, 

що передбачає розміщення різних компонентів мережі, та використовується для 

позначення фізичних підключень, визначає тип інтерфейсу підключення кінцевого 

пристрою, та пристроїв мережевої інфраструктури. 

2) Логічна топологія використовується для позначення способу передачі кадрів 

від одного вузла до наступного. Топологія складається з віртуальних з'єднань між 

вузлами мережі. Логічні шляхи сигналу визначені протоколами канального рівня. 

Спеціалізовані промислові мережі використовують такі фізичні топології: 

–  «Шина»; 

– «Кільце»; 

– «Зірка»; 

– «Мережа». 

Топологія «Шина» – є найпростішою топологією в спеціалізованих 

промислових мережах. Всі елементи з'єднані разом уздовж однієї лінії передачі. 

Топологія «шина» відноситься до фізичної лінії, і є досить простою в реалізації. 

Вихід з ладу вузла, або елемента мережі не перешкоджає працездатності інших 
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пристроїв. Спеціалізовані мережі, що забезпечують роботу та взаємодію машинних 

механізмів, верстатів та різноманітних датчиків, використовують топологію 

польові шини.  

Топологія «шина» реалізується шляхом підключення до основного кабелю 

через розподільчі коробки, або шляхом з'єднання пристроїв в ланцюг. 

Машинна 
взаємодія

Шина

Шина

 

Рис. 1.10.  Топологія машинної взаємодії (М2М) «Шина» 

 

Топологія «зірка» – найбільш часто використовувана на рівнях підприємства і 

виробництва. Топологія «зірка» передбачає приєднання хостів мережі до 

центрального вузла (комутатор), утворюючи фізичний сегмент мережі. Подібний 

сегмент мережі може функціонувати як окремо, так і в складі складної мережевої 

топології – «дерево». Весь обмін інформацією йде виключно через вузол агрегації, 

на який покладено мережеве навантаження.  

Перевага такої топології в експлуатації виробничої мережі та більшої гнучкості 

при модернізації. Кінцеві станції об'єднуються через проміжні пристрої 

(повторювачі, концентратори, комутатори). Вихід з ладу вузла не перешкоджає 

роботі всієї мережі в цілому, проте проміжні пристрої, що з'єднують вузли, є 

слабкими ланками, і критичними для безперебійної роботи промислових сервісів. 

Топологія «кільце» зазвичай використовує апаратні засоби, що і «зірка», але 

забезпечує більш високу ступінь доступності до системи. У мережі з топологією 

типу «кільце» всі вузли з'єднані каналами зв'язку в нерозривне кільце, по якому 

передаються дані. Почавши рух з однієї точки, дані в кінцевому рахунку, 

потрапляють на його початок. Дані в топології «кільце» завжди рухаються в одному 
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і тому ж напрямку. У мережі з топологією «кільце» використовується маркерний 

доступ, який надає станції право на використання кільця у визначеному порядку. 

Топологія «мережа» не отримала широкого застосування в промисловості, її 

недолік в великій кількості з'єднань та комунікаційних портів. Найчастіше ця 

топологія може використовуватись на підприємстві для розгортання ядра мережі, з 

метою забезпечення маршрутизації, та доступу до мережі «змішаної топології». 

Нижче зображені топології які можуть використовуватись, або використовуються 

при розгортанні інфраструктури промислових мереж [6,17].  

Комутатор

... host N... host 1

host ... host ...

host N host 1

host ... host ...

host N

Топологія «Зірка» Топологія «Кільце» Топологія «Мережа»

 
Рис. 1.11. Топології що використовуються 

 

Для об’єднання рівнів промислової інфраструктури та подальшим наданням 

промислових сервісів, використовують інтерфейси, що взаємодіють з різними 

інформаційними технологіями. 

Інтерфейс визначає набір, сукупність засобів, правил, протоколів для заданого 

типу комунікацій в комп’ютерних, інформаційних та периферійних пристроях. В 

промисловій інфраструктурі такими інтерфейсами виступають протоколи. 

Спочатку в промислових мережах «протокол» використовувався для опису процесу 

взаємодії різних пристроїв на одному рівні розгляду. Тепер цей термін розширився 

до позначення правил взаємодії між декількома рівнями в одній системі. 
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1.3. Аналіз науково-методичних підходів щодо забезпечення доступності 

мереж та сервісів на об’єктах гірничої та вугільної промисловості 

 

 

Під впливом інформаційних технологій і стандартів промисловості, прихід 

нових технологій в виробничі сфери зробив великий крок в бік проектування та 

конструювання систем та мереж з електрообладнанням. Обмін цифровими даними 

спричинив широке використання комунікаційних мереж, у свою чергу, це призвело 

до необхідності використовувати уніфікованих підходів, які можуть взаємодіяти на 

одній мережевій інфраструктурі [16,2]. Такі підходи дозволять створенню 

спеціалізованих інформаційно-безпечних систем та мережі. Результати таких 

підходів дозволять:  

1) зменшення ризиків інформаційної безпеки в мережах; 

2) зменшення помилок в лінійних та канальних з’єднаннях; 

3) спрощення технічного обслуговування систем та мереж. 

Аудитори інформаційної безпеки, виділяють декілька методів, щодо 

забезпечення інформаційної безпеки підприємств. До основних підходів та методів 

відносять: 

1. Метод «перешкод» – це метод фізичної перешкоди зловмиснику до 

інформації (нормативно-розпорядчі дії що спрямовані на обмеження доступу до 

об’єкта зв’язку, реалізований відповідним регламентом, політикою державного 

регулятора в сфері зв’язку та інформатизації, а також законом України). 

2. Метод «управління доступом» – це метод захисту інформації, з 

використанням всіх технічних засобів автоматизації інформаційних систем 

підприємства.  

Управління доступом включає наступні функції захисту:  

a) ідентифікацію користувачів, персоналу та ресурсів інформаційної 

системи (присвоєння кожному об'єкту персонального ідентифікатора); 
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b) аутентифікація об'єкту або суб'єкта після виконання процедури 

ідентифікації, перевірка повноважень; 

c) реагування при спробах несанкціонованих дій (сигналізація, 

відключення, відмова в доступі). 

3. Метод «маскування» – це метод захисту інформації в автоматизованій 

інформаційній системі підприємства, шляхом криптографічного закриття, 

кодування. 

4. Метод «регламентація» – це метод захисту інформації, що створює такі умови 

автоматизованої обробки, зберігання та передачі інформації, при яких можливість 

несанкціонованого доступу до інформації зводилися б до мінімуму. 

На рисунку 1.12 зображено методи та засоби інформаційної безпеки 

промислових мереж.   

ЗАСОБИ

МЕТОДИ

Метод 
перешкоди

Метод 
управління доступом

Метод 
маскування

Метод
 регламентації

Фізичні 
перешкоди отримання 

інформації 

Апаратні 
перешкоди отримання 

інформації 

Криптографічне 

кодування інформації  

Створення організаційно-
розпорядчих умов 

виконання доступності, 
зберігання  та обробки

 

Рис. 1.12. Методи та засоби інформаційної безпеки 

 

У підземній частині вугледобувного підприємства, використовуються різні 

технологічні системи зв'язку [21], що забезпечують роботу шахтних конвеєрів, 

системами зв’язку та оповіщення робітників підземних станцій, тобто забезпечують 

функціонування будь-яких підземних засобів зв’язку. В шахтній промисловій 

інфраструктурі налічується більше 50 типів промислових мереж такі як: Modbus, 

Profibus, DeviceNet, CANopen, LonWorks, ControlNet, SDS, Seriplex, ArcNet, 

BACnet, FDDI, FIP, FF, ASI, Ethernet, WorldFIP, Foundation Fieldbus, Interbus, BitBus 

та багато інших. Однак реальне широке застосування в промисловості, отримало 
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тільки частина з них. Більшість цих з'єднань використовують гнучкі проводові лінії, 

які в минулому задовольняли необхідним вимогам по передачі дискретних і 

аналогових сигналів. В останні роки АСУ ТП дозволяє обробляти дані набагато 

швидше, зокрема і виникає необхідність до вимог затримки та обсягу переданих 

даних.  

Потреба у гнучкості розгортання мереж, вимог до затримок та обсягу 

переданих даних, змушує віддавати перевагу мережам і протоколам, розробленим 

спеціалізованими вендерами для промислового та мережевого використання. 

Комбінації промислових протоколів та Інтернет-протоколів, змусила прийняти 

Ethernet для промислового застосування. Саме тому бездротова промислова мережа 

дозволить забезпечити гнучку експлуатацію, а також залучити великих гігантів – 

виробників телекомунікаційного обладнання та IT-ринку, таких як: Ericsson, Cisco, 

Huawei, Nokia, Samsung, Intel, IBM та інші [15]. Основною метою залучення 

великих виробників – це створення конструктивної, вендоро-незалежного 

майданчика, для професійного вирішення завдань по створенню спеціалізованої 

промислової мережі гірничо-металургійної промисловості [21].  

Велике значення на працездатність електрообладнання впливає специфічне 

шахтне середовище. До основних факторів впливу є умови експлуатації, а саме: 

1) різкий температурний режим роботи в середовищі (від +3 до +20 0С зимою, 

від +15 до +28 0С в літку); 

2) велика відносна вологість (середнє значення вологості в Донецькому басейні 

становить 90%); 

3) запиленість повітря з можливістю викидів газу метану (при роботі комбайна, 

навантаженні та транспортуванні вугілля, порід відбувається інтенсивне утворення 

пилу). 

Тому, відповідаючи вимогам доступності мережі та сервісів - що наведені 

вище, розглянемо сучасні методи моделювання бездротових спеціалізованих 
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мереж, та запропонуємо комбінований підхід, який враховує специфічне 

середовище поширення електромагнітних хвиль. 

Українські та міжнародні науковці, виділяють такі методи дослідження 

характеристик радіомереж доступу [65,87]: 

Метод моделювання мереж – є основним методом аналізу бездротових мереж 

зв'язку, які протягом останнього десятиліття досяг найбільшого розвитку. 

Стохастична геометрія аналізує випадкові події в двох або трьох-вимірному 

просторі, та використовує просторові процеси (Пуассона, Матерна та інші) для 

моделювання місць розташування підсистеми радіодоступу (RAN), а також 

випадкових граф та просторової теселяції (наприклад, теселяція Діріхле) для 

моделювання зон обслуговування базових станцій. 

Метод перетворення випадкових величин – використовується для оцінки 

базових характеристик обслуговування абонентів в бездротових мережах зв'язку, а 

також для функціонального перетворення випадкових величин. Використання 

цього методу дозволяє отримати розподіл базових характеристик каналів зв'язку, 

таких як співвідношення сигнал\шум, відношення сигнал\перешкоди, відношення 

сигнал до шуму та перешкод, спектральної ефективності та швидкості передачі 

даних. 

Математичний опис електромагнітного поля, при різних умовах, описано в 

рівняннях Максвелла – Лоренца. Але для отримання повного аналізу рівнів сигналу 

використовуються різні методи моделювання розповсюдження рівнів 

електромагнітного випромінення.  

Для загального випадку відношення сигнал шум (ВСШ) описано в такому 

вигляді: 

𝑆(𝑥) =
𝑃𝑇𝐺𝐴𝐺𝑈

𝐵𝑁𝑂𝐿(𝑥)𝐶𝐿𝑀𝐼𝑀𝑆
  ,                                                        (1.1) 

де  B – смуга пропускання;  
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𝑃𝑇 - випромінювана потужність;  

𝐺𝐴 і 𝐺𝑈 - посилення антени на прийомі та на передачі;  

𝐿 (𝑥) - втрати при розповсюдженні сигналу на відстані 𝑥;  

𝑁0 - тепловий шум;  

𝐶𝐿 - втрати сигналу на передавачі; 

𝑀𝐼 – перешкода; 

𝑀𝑆 - завмирання каналу пов'язані з великим об'єктом. 

В наведеній формулі (1.1) тепловий шум 𝑁0 є константою, = -174 дБм/Гц. 

Коефіцієнт 𝐶𝐿 залежить від технології виробництва приймача і також є константою. 

У загальному випадку 𝑀𝑆 і 𝐿(𝑥) залежать від місця, території на якій розгортається 

система та моделюються випадковими величинами. 𝑀𝐼 є функцією щільності 

абонентів радіодоступу. 𝐺𝐴 і 𝐺𝑈 залежать від типу антенної решітки, кількості 

антенних елементів, і орієнтації передавача і приймача відносно один одного.  

Для моделювання розповсюдження рівнів електромагнітного випромінення, в 

дисертаційному дослідженні використовуються наступні моделі: 

Модель на базі моделювання променів – для побудови високоточних моделей 

поширення в специфічних умовах, використовуються моделі на основі трасування 

променів. Метод трасування променів дозволяє вирішити рівняння Максвелла 

імітаційним шляхом.  

Цей метод є загальним інструментом моделювання поширення 

електромагнітного випромінення, який оцінює втрати при поширенні кута падіння 

променів. На відміну від теоретичних і емпіричних моделей, метод трасування 

променів не дозволяє отримати прості вирази для розрахунку витрат на 

розповсюдження [33,44,45]. 
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Емпіричні моделі розповсюдження  променів – засновано на пошуку функції 

апроксимуючого вимірювання, проведені в деякій досліджуваній області. 

Використання емпіричних моделей обґрунтовується схожістю геометрії поширення 

в різних середовищах, в яких були проведені вимірювання.  

Еталонним підходом вважається уточнення коефіцієнтів теоретичної моделі 

поширення Фріїса, яка визначається наступним чином: 

𝐿𝑑𝐵(𝑥) =  32,5 + 20 lg(𝑥) + 20 lg(𝑓𝑐),                                              (1.2) 

де 𝑥 - відстань між передавачем і приймачем в кілометрах;  

𝑓- несуча частота в МГц; 

 

 

1.4. Постановка наукового завдання 

 

 

Розвиток новітніх технологій вплинув на бізнес-процеси підприємств 

задовольнивши надання сервісів в бездротовому доступі. Існуючі безпроводові 

технології радіодоступу, що надають сервіси на поверхні землі, здебільшого 

спроектовані на роботу в якості публічних мереж доступу, відповідно такі мережі 

використовують частотний спектр, що дозволений для використання в приватному 

або комерційному секторі економіки.  

Сьогодні, діджиталізація та автоматизація промисловості є стратегічним 

розвитком високо-технологічного мануфактурінгу (Smart Manufacturing). 

Промислові об’єкти важкої та металургійної промисловості, постійно накопичують 

значні обсяги конфіденційної інформації про своїх співробітників, клієнтів, 

виробництва продукції, наукові дослідження, розробки та фінансові результати [7]. 
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Окрім зберігання та обробки інформації, інформаційно-промислова 

інфраструктура повинна забезпечити бізнес-процес сервісами промислової 

необхідності. В зв’язку з цим, при регулярному збільшенні кількості інформації, що 

передається, промисловість потребує впровадження гнучких високошвидкісних 

сервісів на базі мережі радіодоступу. Існуючі безпроводові технології доступу 

(WiFi, WiMax, GSM, UMTS, LTE), використовуються в якості публічних мереж 

доступу.  

Основними вимогами до інфраструктури інформаційних технологій 

підприємств що забезпечує роботу бізнес-процесів, є мінімальні затримки в каналах  

зв’язку, а також конфіденційність, доступність та цілісність інформації та данних. 

Для досягнення зазначених вимог в промислових мережах, вугільна, 

металургійна та важка промисловість потребує нових рішень з розгортання 

структурованої, уніфіковано-технологічної інформаційно-промислової мережі 

радіодоступа. 

Разом з тим, створення такої моделі захищеної спеціалізованої мережі, що 

працюватиме в шахтах, є складним і одночасно важливим завданням. Тому існує 

необхідність вирішення наукового завдання, яке потребує глибокого дослідження 

розповсюдження електромагнітного випромінення в специфічних умовах, та 

порівняння результатів з електромагнітним випромінення в вільному просторі, або 

на поверхні землі. Результат цього дослідження, повинен привести до розробки 

моделі створення мультисервісної мережі з конвергентними промисловими 

сервісами.  

Актуальне наукове завдання полягає в підвищенні доступності мереж та 

конвергентних промислових сервісів що зможуть працюють в особливих умовах 

гірничої та вугільної промисловості. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні доступності мереж та сервісів 

в особливих умовах гірничої та вугільної промисловості. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі необхідно виконати: 
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- теоретичний аналіз поширення радіохвиль в специфічних умовах та шахтного 

середовища;  

- апроксимувати параметри поширення радіоканалу в особливому середовищі; 

- розробити модель процесу функціонування захищеної технологічної мережі в 

єдину промислову інфраструктуру з усіма необхідними промисловими 

сервісами для вугільної та металургійної галузі, на базі відомих модельних 

рішень; 

- запропонувати рішення фізичної доступності та інформаційної безпека доступу 

спеціалізованої промислової мережі, що працюватиме в особливих умовах; 

Об’єктом дослідження виступає процес функціонування спеціалізованих 

промислових мереж радіодоступу для об’єктів гірничої та вугільної промисловості.    

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Переважна більшість підприємств та організації в Україні та у всьому світі в 

цілому, переходять до розгортання мережі передачі даних за технологією IP, або 

Over IP. При постійному збільшенні кількості інформації що передається, 

промисловість потребує впровадження захищених високошвидкісних мереж 

передачі даних. Існуючі безпроводові технології (Wi-Fi, Wi-Max, LTE), що з самого 

початку були запроектовані на роботу в якості публічних мережах доступу, без 

урахування особливостей специфічного середовища, яке може спостерігатись на 

підприємствах гірничої та вугільної промисловості. 

Для повноти розуміння бізнес потреб промисловості було виконано:  

1. Аналіз спеціалізованих промислових мереж та сервіси, які 

розгортаються для роботи у специфічних середовищах, та базуються на різних 

технологіях побудови мереж (MODBUS, CAN, ASi, промисловий Ethernet), де за 
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основу взято проводові лінії зв’язку, які не дозволяють швидко розгорнути мережу 

для потреб бізнес-процесів в вугільній та гірничозбагачувальній промисловості. 

2. Аналіз конвергентних сервісів промислової необхідності, таких як: 

- сервіс обліку рухомої техніки та матеріальних засобів; 

- сервіс М2М, управління безпілотними апаратами та машинами; 

- сервіс оперативного групового зв'язку Voice/ РтТ; 

- сервіс передачі потокового відео; 

- сервісів телеметрії та взаємодії датчиків; 

- сервіс передачі геолокації співробітників та техніки; 

- сервіс безпеки доступу, сигналізації та аварійного оповіщення; 

- сервіс селекторного, конференц та відеоконференц-зв’язку; 

3. За результатами аналізу конвергентних сервісів, показано що основними 

вимогами до спеціалізованих промислових мереж є: 

- пропускна спроможність каналу доступу; 

- затримки та мінімальний час реакції хостів, вузлів мережі; 

- доступність та конфіденційність . 

4. Наведенні проблеми, складності та ризики промислових мереж що 

працюють в особливих умовах, такі як: 

- фізичний вплив середовища; 

- нормативні вимоги до розгортання мереж в особливих гірничих умовах;     

5. Наведенні методи для вирішення проблем з моделювання приватної 

високошвидкісної мережі радіодоступу та проаналізована їх ефективність: 

- механізм впливу та теорію поширення радіохвиль 

- механізм доступності  

- системи планування мереж радіодоступу  

6. Сформовано мету та поставлено завдання в дисертаційному дослідженні.  
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РОЗДІЛ 2.  

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХИЩЕНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ  

 

 

2.1. Обґрунтування архітектури спеціалізованої захищеної промислової 

мережі для особливих умов застосування 

 

 

В дисертаційному дослідженні пропонується модель спеціалізованої 

високошвидкісної мережі, що зможе виконувати завдання опорної мережі доступу 

для промислових сервісів, в умовах що відповідають Європейському стандарту 

ATEX M1 (робота обладнання в потенційно вибухонебезпечному середовищі).  

Можливість побудови спеціалізованої промислової мережі сфокусовано на 

основі відкритих мережах, які засновані на міжнародних стандартах і адаптовані до 

вимог на всіх рівнях автоматизації, які забезпечують простоту і оптимальність 

вибору обладнання. Використання сучасних комунікаційних мереж в промисловій 

автоматизації, дозволить створювати гнучку систему, яка вирішуватиме потреби 

бізнесу пов'язаного з автоматизацією промислового виробництва. Не профільні 

телекомунікаційній сфері компанії – промислові підприємства, які не займаються 

розгортанням і створенням телекомунікаційних сервісів для В2В\В2С напрямку, 

потребують рішень в швидкому розгортанні та простоті експлуатації промислових 

мереж [7].  

Спеціалізована високошвидкісна мережа повинна відповідати вимогам 

інформаційної безпеки, легкості та гнучкості модернізації інфраструктури 

промислового устаткування, а також можливості швидкого розгортання 

технологічних ліній зв’язку на підприємстві [15]. Розробка моделі приватної 

спеціалізованої мережі розраховується з метою поширення радіохвиль в підземній 
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частині шахти, для надання мобільного широкосмугового доступу та передачі 

даних, голосу, відео, обміну повідомленнями та взаємодії Інтернет речей (IoT), а 

також з можливістю функціонуванням M2M пристроїв по радіо-інтерфейсу [16]. 

Шляхи реалізації цього завдань, можуть бути досягнуті при використанні 

оптимальних, стандартних і відкритих рішень, правильного вибору фізичного – 

частотного спектру, а також раціонального вибору технології для промисловості. 

Реалізація можлива при ефективних і раціональних рішеннях на основі 

математичних розрахунків та аналізу поширення радіохвиль в неоднорідному 

середовищі, та оцінки точності діелектричного проникнення в гірські породи.  

З метою реалізації завдання по розробці моделі, взята за основу сучасну 

структуру побудови мережі радіодоступу на базі ортогонального частотного 

рознесення (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDMA) та рішення Nb-

IoT (Narrow Band Internet of Things) [25]. Відкриті мережі, на відміну від мереж з 

закритою інформацією, надають можливість вільного вибору виробників пристроїв 

автоматизації.  

Мережі, що задовольняють міжнародним стандартам, створюють умови для 

тривалого часу експлуатації і можливості модернізації. Обґрунтований баланс 

продуктивності мережі та вимог до промислового устаткування, систем управління 

технологічним обладнанням - є засобами оптимізації інвестицій, або мінімізація 

операційних витрат підприємства. 

Приватні виробничі мережі M2M (між машинна взаємодія «Machine-to-

Machine»), зосереджені на сервісах промислової необхідності, телеметрії, 

автоматизації процесу виробництва, контроль бізнес-процесів, контроль якості та 

безпеки виконання робіт [16]. 

Пропонується архітектура системи управління промисловим підприємством на 

базі рішення ортогонального частотного рознесення та NB-IoT, що матиме вигляд: 
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Рис. 2.1. Запропонована архітектура спеціалізованої  

інформаційно-промислової мережі. 

 

Телеметрія, сенсори, та пристрої М2М –  пропонуються розгортати на базі 

NB-IoT рішення, що входить в структуру спеціалізованої промислової мережі. 

NB-IoT мережа – це система фізичних елементів, які підтримують фізичне 

з'єднання та взаємодіють за допомогою різних фізичних технологій для передачі 

інформації. Віддалені фізичні елементи мережі NB-IoT, з’єднуються за принципом 

останньої милі для кінцевого пристрою, який в свою чергу інтегрується в центр 

управління, або в платформу IoT\М2М пристроїв [15].  

Основним завданням IoT-мережі є ідентифікація пристроїв, вимірювання та 

відправка повідомлень про зміну даних, з подальшою передачею та обробкою таких 

даних на сервері. Принципом концепції Інтернет речей є виконання всіх операцій в 

режимі максимально наближеного до реального часу. Автоматична обробка 
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вхідних і вихідних даних від переданих IoT-пристроїв, гарантує актуальність усіх 

даних в системі. Доступ до віддалених сегментів мережі IoT–пристроїв 

здійснюється по радіодоступу. Радіо-IoT-пристрої характеризуються такими 

параметрами як дальність, швидкість та енергоефективність. Причому одночасно 

можна відповідати лише 2-м параметрам з 3-х [26]. 

Фізичну архітектуру NB-IoT-рішень, в промисловій мережі, необхідно умовно 

поділити на три типи, або три підсистеми, які включають в себе: 

1. Сенсори – велика кількість периферійних пристроїв з малими 

обчислювальними потужностями, низьким енергоспоживанням, високою 

швидкістю реакції на події; 

2. М2М пристрої – виконавчі механізми, верстати та пристрої з вимогами 

до мінімальної мережевої затримками; 

3. Хмарні сервера з високою обчислювальною потужністю для обробки 

великого масиву даних, їх зберігання та класифікація з елементами машинного 

інтелекту і аналітики (знаходиться на рівні ядра цифрового аналізу) [15]. 

В результаті інтеграції та синергії сенсорів\М2М-пристроїв з платформами 

цифрової аналітики, реалізується комплексне рішення IoT з необхідними 

промисловими сервісами. До системи промислових рішень, щодо впровадження 

інтернет речей відносяться датчики, які поділяються на: 

а) активні – випромінюють самі сигнали та приймають інформацію; 

б) пасивні – працюють тільки на прийом; 

Пасивні датчики мають перевагу перед активними, за параметрами 

енергоспоживання. Більшість датчиків працюють на приймання хвиль – звукових, 

ультразвукових, світлових різного діапазону, теплових. Однак є категорія датчиків, 

заснованих на зміні їх фізичних характеристик: індуктивність, ємність, тиск. Гарні 

результати виходять від комбінації декількох датчиків, наприклад PIR детектор та 

ємнісний датчик для визначення руху [26]. 
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Всі датчики формують аналоговий сигнал, який необхідно перевести в цифру 

для подальшої обробки, чим займається A2D перетворювач. Після перетворення в 

цифровий формат, інформація з датчика повинна бути оброблена локальним 

процесором. Головне його завдання проставити тег (Tag) отриманої інформації, для 

подальшої класифікації сигналу та ідентифікації. Теги (Tag) можуть бути простим, 

як наприклад – передача руху, так і складними – рух з даними про швидкість. Іноді 

потрібні багатовимірні теги (обсяг даних) [11]. Чим складніший тег, тим більше 

навантаження на процесор, в результаті збільшується енергоспоживання пристрою 

– датчика. З іншого боку, чим більше інформативний тег, тим менше необхідно 

кількість інформації, що передається в ядро цифрового аналізу [26]. Всі теги мають 

часову мітку, для відображення, оновлення даних за часовий період. Після обробки 

отриманих сигналів локальним процесором, отримані дані агрегуються на сервері – 

в ядрі цифрового аналізу.  

Агрегація даних відбуватиметься за сценарієм фільтрації інформація, від 

різних датчиків та пристроїв, що підсумовуватиметься по однотипним тегам. При 

цьому самі типи пристроїв, які моделюють дані (датчики), можуть бути різні. 

Зібрана інформація від всіх об'єктів, що підсумовують теги, систематизуватиметься 

в аналітичному блоці. В аналітичному блоці закладено основний алгоритм, або 

основна послідовність системи. В результаті роботи основного алгоритму системи 

(аналітичний блоку системи – прикладний рівень), данні передаватимуться в блок 

презентації для візуалізації користувачеві. Це може виглядати, як відправка 

повідомлення на мобільний пристрій, графік на WEB інтерфейсі, або інші варіанти 

візуалізації і нотифікації інформації [27]. 

Мережева інфраструктура виробництва – підсистема спеціалізованої 

промислової мережі, що розглядається та пропонується як мережа доступу на базі 

ортогонального частотного рознесення, складається з продуктів та проектів 3-го 

покоління (3GPP), а також використовує ті самі технології, що розроблені для 

загальнодоступних публічних мереж [21]. 
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Запропонована інфраструктура мережі доступу на базі ортогонального 

частотного рознесення, розглядається для забезпечення сумісності та готовністю до 

підтримки технологій нової генерації (5G). Мережа з ортогональним частотним 

рознесенням забезпечуватиме найкращу продуктивність, швидкість, та зменшить 

затримку з гнучким розподілом ресурсів [25]. 

Інфраструктура приватної спеціалізованої мережі включає всі частини, 

необхідні для роботи автономної мобільної мережі [27]. Така приватна мережева 

інфраструктура повинна включати: 

1) обладнання виділеного радіодоступу до мережі, що забезпечуватиме 

підключенням обладнанням користувача (RAN система);  

2) обладнання мобільних клієнтських станцій (UE), наприклад мобільні 

пристрої та обладнання з SIM-картами; 

3)  обладнання функціональної базової мережі (Core система); 

4) обладнання транспортної мережі (Transport); 

5) обладнання системи підтримки та керування функціями мережі 

(OSS\NMS).  

Додатково можуть бути додані функції, передачі голосового трафіку, або 

спеціальні функції для відповідної галузі, з можливістю підключення приватної 

мережі до зовнішніх систем. 

Обладнання 
віддаленого 

радіодоступу (RAN)

Клієнтська станція 
(UE) Обладнання 

функціональної 
базової мережі (Core)

Обладнання системи підтримки та керування 
(OSS\NMS)

Обладнання транспортної мережі (Transport)

Обладнання\ПО для додаткових можливостей 
підтримки промислових сервісів (PtT\IoT)

Спеціальні аналітичні 
функції та програмні 

додатки (API)

Внутрішня мережа  
та Internet

 

Рис. 2.2. Архітектура системи взаємодії обладнання запропонованої 

спеціалізованої інформаційно-промислової мережі. 
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Розглянемо підсистему вказаної архітектури (Рис. 2.2.) запропонованої 

спеціалізованої інформаційно-промислової мережі: 

UE (User Equipment) мобільна станція, або виконавче обладнання – це 

пристрій, телефон, камера, сенсор, модем, або інший CPE-пристрій з інтегрованою, 

або підключеною SIM-картою, що взаємодіє з обладнанням підсистеми базових 

станцій (RAN) [25].    

3GPP здійснює класифікацію клієнтських терміналів (UE) в залежності від 

максимальної швидкості передачі (Downlink-DL – на видачу, та Uplink-UL – на 

завантаження в каналах), у необхідній конфігурації MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) та відповідній підтримуваній модуляції. Дана інформація дозволяє базовій 

станції (eNB) вибудувати ефективну взаємодію з усіма підключеними до неї 

пристроями, в залежності від їх можливостей. Також 3GPP визначає виділені 

категорії швидкості для пристроїв вузько-смугового доступу NB-IoT (від 1 до 2,5 

Мбіт/с) [70,77,108]. 

RAN (Radio Access Network) – підсистема радіодоступу до приватної 

інформаційно-промислової мережі, що забезпечує бездротовій зв'язок між 

користувачами (UE), мобільними станціями, або виконавчим обладнанням. 

Система RAN є проміжною системою, що сполучає абонентські пристрої з ядром 

мережі. Такий проміжний шлюз на базі ортогонального частотного рознесення має 

назву eNodeB (eNB), або базова станція (BS) [25].  

Базова станція, або eNB повинна включати в себе наступні модулі, що 

забезпечують роботу підсистеми RAN: 

А) обладнання системи передачі, що забезпечує доступ та керування eNB; 

Б) система живлення активного обладнання eNB; 

В) пасивні антонно-фідерні системи АФС (антени, сплітери, джампери); 

Г) активні радіомодулі (RRU, pRRU, mRRU); 

Д) базовий блок керування радіомодулів BBU (Base band Unit). 
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Основним завданням RAN системи, це створення невеликих стільників (Cell), 

що зможуть покрити необхідну територію шахти, або промислового підприємства, 

що дозволить організувати доступ до мобільних станцій, СРЕ, а також дозволить 

керування виконавчими пристроями, та як наслідок отримання та формування 

необхідного трафіку [25]. 

Для підключення RAN системи до ядра мережі, необхідно організувати 

надійне транспортне з’єднання, що гарантовано забезпечить фізичний і логічний 

рівень підключення. Аналізуючи можливості гнучкого використання транспортних 

мереж та технологій, пропонується розгорнути промислову магістральну IP-мережу 

(IP Backhaul).  

IP Backhaul складатиметься з центральних, вузлових маршрутизаторів, та 

маршрутизаторів агрегації. Центральні вузлові маршрутизатори, повинні 

забезпечити повне резервування 1+1. Кожен з центральних маршрутизаторів, 

перехресно підключається до ядра мережі через оптичний інтерфейс. Центральні 

вузлові маршрутизатори повинен забезпечити сервісом (1GE) кожний 

маршрутизатор агрегації (інтерфейс 1GE дозволить створити до 10 малих 

стільників – Small Cell). Маршрутизатор агрегації оптичним інтерфейсом 

підключає в оптичний порт eNB. У відповідності фізичного ресурсу, та планових 

показників KPI, є можливість включення в каскад, послідовно до трьох станцій 

eNB. 

Ядро приватної інформаційно-промислової мережі засновано на базі 

технології IP. Таку структуру відносять до All-IP Network (AIPN).  

Ядро приватної інформаційно-промислової мережі – складається з: 

1. обслуговуючого шлюзу S-GW (Serving Gateway); 

2. шлюз для виходу на пакетні мережі P-GW (Packet Data Network Gateway);  

3. сервер MME (Mobility Management Entity) управління мобільністю мережі; 
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4. керуючий сервер PCRF (Policy and Charging Resource Function), що 

забезпечує централізоване управління ресурсами мережі, облік і 

пріоритизація послуг, що надаються; 

5. керуючий сервер MCPTT (Group-Radio) - забезпечу критично важливі 

промислові функція push-to-talk, пропонує рішення для групового 

спілкування; 

6. керуючий сервер HSS (Home Subscriber Server) абонентських даних. 

EPCRAN

UE

eNB 
(NB-IoT)

eNB 
(NB-IoT)

S\P-GW

MME

MCPTT

PCRF

Internet

HSS
Сигналізація
Данні

 

Рис. 2.3. Фізичне та сигнальне підключення приватної спеціалізованої 

інформаційно-промислової мережі. 

 

HSS (Home Subscriber Server) - сервер абонентських даних (HSS) є елементом 

ядра мережі, що призначений для авторизації, ідентифікації, місце знаходження 

абонента\ пристроїв в приватній мережі, з відповідними правами доступу. Сервер 

абонентських даних є централізованою базою даних прав доступу абонентських 

пристроїв, що дозволяє виконувати спеціалізовані функції, такі як заборона або 

дозвіл певних послуг та функцій, активація та деактивація SIM-карт, доступ для 

використання сервісів наприклад РтТ (МСРТТ). 

HSS передає інформацію в мережу за допомогою протоколу Diameter. HSS 

взаємодіє з лементом ядра мережі ММЕ через інтерфейс S6a, виконує функцію 

управління сеансом обслуговування-виклику (S-CSCF) і призначає її користувачеві 

[89,101]. 
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MME (Mobility Management Entity) – сервер управління мобільністю приватної 

мережі, що призначений для обробки сигналізації, переважно пов'язаної з 

управлінням каналами на інтерфейсах до інших елементів ядра мережі, та 

забезпечує взаємодію сигналізації між CN (Core Network) і UE (User Equipment) 

MME відповідає за хендовер, переміщення клієнтського обладнання (UE) в 

приватній мережі, перевіряє авторизацію та права доступу до сервісів через сервер   

HSS. 

S-GW (Signaling Gateway) – це обслуговуючий шлюз, що забезпечую обробку 

трафіку користувача (UE) завдяки комутації пакетів. 

P-GW (PDN GW, Public data network Gateway) – це шлюз маршрутизації 

трафіка користувача (UE) приватної промислової мережі LTE, до зовнішніх IP-

мереж передачі даних (Інтернет, PSTN, мереж MVNO) [89]. 

Шлюз маршрутизації PGW працює як точка входу і виходу для трафіку даних 

UE, зазвичай інтегрується з функціями визначення політик та керування послугами 

PCRF (Policy and Charging Enforcement Function). 

PCRF (Policy Control and Charging Rules Function – політика контроля та 

керування послугами, сервісами) – сервер розгортається для контролю і управління 

послугами, промисловими сервісами в приватній мережі з метою забезпечення 

аналізу трафіка, обмежень щодо використання абонентами окремих мережевих 

протоколів, або їх пріоритезації. 

Основні функції PCRF - це збір статистичної інформації абонента, обмеження 

використання, або пріоритезація мережевих протоколів, призначення відповідних 

послуг абоненту, обмеження швидкості передачі даних у відповідності до 

встановлених правил, відправка нотифікації абоненту або групі абонентів. 

    MCPTT (Mission-Critical Push-To-Talk) – сервер системи з функцією 

критичного групового виклику – напівдуплексного зв’язку, що працює за 

принципом «Натисни і говори», а також відправкою групових текстових 

повідомлень, файли та відео, інформацію про місцезнаходження [58,59,60]. 
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Сервер «Push-to-Talk» (PTT) надасть можливість спілкуватися багатьом 

працівникам  людям одночасно. Такий спосіб голосового зв'язку, є швидший за 

здійснення звичайних телефонних викликів. Цей спосіб спілкування є важливим 

для бізнес-критичних процесів на підприємстві. Час виклику абонента становить 

менше однієї секунди порівняно з 5-10 секундами, коли мобільний дзвінок робить 

виклик на мобільну станцію – телефон [21]. 

MCPTT підтримує вимоги користувачів PMR, має можливість підключення до 

однієї або декількох частот / груп та залишатися на зв'язку до подальших дій. Час 

відповіді є критичним, відповідь надається після натискання кнопки РtТ [58,59,60].  

Для виконання моніторингу та управління приватної опорної інформаційно-

промислової мережі доступу на базі технології LTE, повинно бути встановлено 

обладнання системи підтримки та керування функціями мережі (OSS\NMS). 

Локальна підтримка технічного обслуговування здійснюється після запуску 

приватної системи LTE.  

Enterprise OSS використовується для локальної підтримки та обслуговування 

розгорнутої приватної промислової мережі LTE. OSS поставляється як програмне 

забезпечення, що встановлюється на багатоцільовому сервері, та забезпечує 

моніторинг рівня послуг, тобто агрегування та оцінку даних про якість послуг 

протягом певного часу, включаючи аналіз тенденцій, прогнозування та 

попередження аварійних ситуацій. 

OSS (Operations Support Systems) - це система експлуатації та підтримки, 

спеціально розроблена для приватних додатків LTE, та повинна включати в себе: 

- Моніторинг аварій активного обладнання (система RAN, Core); 

- Аналіз та маршрутизація трафіку; 

- Моніторинг ключових показників RAN-системи (KPI); 

- Моніторинг термінів ліквідації аварійно-відновлювальних робіт; 

- Сервіси з оптимізації працюючої мережі; 

- Моніторинг доступу мульти-систем мережі (датчики IoT). 
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2.2. Удосконалення методики оцінки загасання радіосигналу в гірських 

породах 

 

 

Поширення радіохвиль в тунелях, шахтах, для яких характерна певна 

закономірність, можна віднести до термінології теорії хвилеводів. Залежно від 

діапазону використання частот, радіохвилі будуть поширюватися по довжині 

тунелю у вигляді поперечної електричної, або поперечної магнітної хвиль, в яких 

електрична і магнітна складові, відповідно, розташовуються тільки в поперечному 

напрямку до осі тунелю. У кожного типу хвилі є критична частота, нижче якої хвиля 

не поширюватиметься. Вище своєї критичної частоти, хвиля кожного типу 

поширюється зі своїми власними коефіцієнтами поширення і фази. Тип хвилі з 

найменшою частотою визначає граничну частоту хвилеводу, нижче якої поширення 

неможливе. Для прямокутних хвилеводів гранична частота відповідає довжині 

хвилі, що дорівнює подвійної ширині більш довгої сторони. Для складних 

профільних тунелей може бути застосована така апроксимація, як довжина хвилі 

дорівнює периметру поперечного перерізу [28]. 

Поширення УКХ радіохвиль в тунелі, в шахті, також можна віднести до 

променевої теорії, і в загальному, дана теорія є більш прийнятною, оскільки 

довжина хвилі стає дуже малою в порівнянні з поперечним діаметром тунелю. 

Тунель зі сторонами, які можна порівняти з довжиною хвилі, буде забезпечувати 

поширення сигналу за рахунок відбиття від стін (кут відображення), при яких 

більшість матеріалів демонструють високі коефіцієнти відображення. Внаслідок 

великої кількості ліній відбитих сигналів, поширення радіохвиль відбуватиметься з 

багатопроменевими характеристиками, з релеевском або райсовскім завмиранням. 

Також перешкоди в тунелі будуть створювати радіохвилі з частотами, значно 

вищими за граничну, які, в основному, будуть розсіюватися під великими кутами, а 

отже, будуть переривати процес відображень при ковзному падінні. Відразу за 
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перешкодою виникнуть дифракційні втрати за рахунок затінення. Основними 

причинами коефіцієнта ослаблення радіосигналу при поширенні в тунелях істотно 

розрізняються, а також зокрема залежать від неоднорідносте, змін в напрямку 

тунелю, перешкод, а також електричних властивостей гірських порід [27,28]. 

Існує велика кількість різних методів визначення електричних властивостей 

гірських порід в лабораторних і польових умовах. Більш достовірними є визначення 

електричних властивостей гірських порід в природних та польових умовах. Але 

далеко не завжди можна поставити експеримент в польовій реаліях, в ряді випадків 

проведення його пов'язане з надзвичайно великими труднощами, серед яких не 

останнє місце займають міркування забезпечення чистоти експерименту. Крім того, 

при проведенні лабораторного експерименту є можливість в якійсь мірі керувати 

умовами експерименту, вивчати вплив того чи іншого чинника на вимірювану 

величину і тим самим з великою зручністю і простотою визначати закономірності, 

що існують між цими факторами і досліджуваними електричними властивостями 

гірських порід. 

Лабораторні методи знаходять широке застосування, де знання електричних 

характеристик не відіграє суттєвої ролі. Для перевірки достовірності отриманих 

значень електричних характеристик гірських порід в лабораторних умовах 

необхідно провести дослідження електричних характеристик порід і в польових 

умовах, а саме електричні властивості, їх поведінку при використанні в різних 

радіочастотних діапазонах, що можуть використовуватись. 

При дослідженні на змінному струмі в лабораторних умовах використовується 

ряд методів, причому застосування того чи іншого методу визначається діапазоном 

частот, властивостями гірських порід і необхідною точністю вимірювання [29]. 

Розглянемо методи, які можуть бути рекомендовані для визначення електричних 

характеристик гірських порід. 

Резонансний метод дозволяє проводити спільні визначення електричного 

опору і діелектричної проникності на високих частотах. Цей метод докладно 
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розглянуто в роботі Л. Герхорна [30]. Резонансний метод має два різновиди: метод 

варіації частоти і метод варіації ємності. При методі варіації частоти зміна ємності 

компенсується зміною частоти генератора. Цей метод має малу точність через 

низьку роздільну здатність генератора по частоті. Більш точним є метод варіації 

ємності. Точність його визначається роздільною здатністю еталонної ємності. 

Метод вертикального електричного зондування (ВЕЗ) представляє велику 

практичну цінність і дозволяє судити про електричний опір і потужність різних 

шарів гірських порід, які знаходяться на глибині. Цей метод знайшов широке 

застосування в практиці електро-розвідувальних робіт. Метод ВЕЗ докладно 

описаний в геофізичної літературі [31, 32]. Він дає можливість по виміряним 

значенням ефективної електропровідності постійного струму, знайти локальну 

електричну провідність окремих шарів пласта що зондується. Інтерпретація 

отриманих даних з технічного боку цілком відпрацьована і досить проста при 

наявності двох шарів, можлива при наявності трьох і чотирьох шарів. Основний 

недолік цього методу полягає в тому, що метод не дозволяє оцінити електричні 

характеристики полів на радіочастотах. 

Метод вимірювання загасання радіохвиль з глибиною занурення в ґрунт, 

запропонований В.Є. Кашпровским [33], заснований на вимірюванні електричної, 

або магнітної складових електромагнітного поля радіомовних станцій при 

опусканні приймального пристрою в ствол шахти, або тунелю. Метод дає уявлення 

про локальну, діючу на даній частоті електропровідності ґрунту. Цей метод 

дозволяє інтерпретувати отримані дані і дати можливість встановити істинні 

значення електричних провідносте окремих шарів, та їх потужність.  

Недоліком методу є вимога: обов'язкова наявність шахт і колодязів, які не 

мають металевих провідників.  

Метод компарування поля знайшов широке застосування для вимірювання 

провідності ґрунтів. Він заснований на вимірах напруженості поля радіостанції, що 

проводяться на різних відстанях. Електропровідність ґрунту визначається шляхом 
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порівняння результатів вимірювання з теоретичними кривими, отриманими для 

відомих значень електричних властивостей гірських порід. Розрахунок ведеться за 

відомою формулою ідеальної радіопередачі, яка доповнена безрозмірним 

множником ослаблення, враховуючи поглинаючу дію гірських порід [34].  

Цей метод дає уявлення про електропровідність гірських порід на трасі, дійсної 

тільки для даної частоти, даної відстані і певної місцевості. Виміряна цим методом 

електропровідність може значно відрізнятися від визначених іншими методами 

локальних провідносте гірських порід.  

Метод радіохвильового просвічування застосовується при наявності підземних 

виробок. Цим методом можна визначити електричний опір і діелектричну 

проникність гірських порід [35]. Електромагнітна хвиля, проходячи через масив 

пород, частково поглине і прийде до приймача послаблена. А.Г. Тархов [36] 

запропонував вимірювати інтенсивність прийнятої хвилі на двох фіксованих 

частотах та шляхом розрахунку знаходити електричні характеристики гірської 

породи. Цей метод є найбільш поширеним і найбільш придатним для визначення 

електричних характеристик гірських порід в підземних умовах. Але слід 

враховувати, що формули виведені А.Г.Тарховим в припущенні однорідності і 

ізотропності масиву гірських порід для далекої зони, тобто на відстанях, значно 

перевищують довжину хвилі, коли фронт хвилі стає плоским, що не завжди має 

місце в практичних випадках. 

Цей метод має ряд різновидів, розглянутих в роботах А.П.Краєва [37], 

А.Г.Тархова [36], А.І.Заборовского [38], що відрізняються між собою вибором 

різних антенних пристроїв і їх орієнтацією, діапазоном частот відстанню і 

методикою інтерпретації отриманих результатів напруженості електромагнітного 

поля. 

Метод імпедансу або метод радіоелектромагнітного профілювання, полягає в 

одночасному вимірі азимутального магнітного і радіального електричного поля в 
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гірській породі [39,40]. Обчислення ефективного електричного опору проводиться 

за такою формулою (без урахування 휀): 

𝜌 = 60𝜆|𝑍|2                                                               (2.1) 

де Z - імпеданс в точці вимірювання, що визначається за виміряно ним значенням 

Er і 𝐻𝜑: 

|𝑍| = 
|Er| 

| 𝐻𝜑 |
                                                                  (2.2) 

Метод імпедансу може бути використаний і для визначення діелектричної 

проникності гірських порід, але для цього необхідно замір амплітуди і фаз 

електромагнітних складових, що значно ускладнює вимірювальну апаратуру. У разі 

використання тільки електричного опору цей метод слід вважати найбільш 

ефективними з усіх можливих методів роботи апаратури, що використовує 

електромагнітні поля широкомовних радіостанцій. 

Аналізуючи зазначені методи визначення електричних характеристик порід, 

які є найбільш використовувані в даний час, необхідно відзначити, що вони 

визначають, по суті, різні величини електричних характеристик. Одні методи 

дозволяють отримати значення електричних характеристик, які визначаються 

тільки фізико-хімічними властивостями гірських порід, інші визначають деяке 

значення електричних характеристик, де враховується неоднорідна по глибині 

структура гірських порід. 

Ці методи дозволяють з’ясувати значення електропровідності, та ряд інших 

факторів, що істотно впливають на поширення електромагнітного випромінення. 

Використання наведених методів для розрахунків досягаються шляхом 

емпіричного отримання розрахунків від статистичних показників, та подальшого 

логарифмування для отриманих математичних результатів. У зв'язку з цим 

виникають суттєві розбіжності в результатах вимірювань, одержуваних різними 

методами. Для удосконалення одержаних математичних розрахунків необхідно 

враховувати відносну похибку отриманих показників. 
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2.3. Розробка моделі процесу розповсюдження радіохвиль в особливих 

умовах  

 

 

Проводячи дослідження та аналізуючи інформацію про різні фактори, що 

істотно впливають, або можуть вплинути на поширення радіохвиль в підземній, 

наземні частині шахти, вугільно-добувного підприємства, необхідно враховувати 

наступні фактори при плануванні, та проектуванні спеціалізованої інформаційно-

промислової мережі радіодоступу, а саме: 

1. Потужність сигналу радіовипромінення; 

2. Поляризація сигналу випромінювання; 

3. Затінювання та завмирання сигналу радіовипромінювання; 

4. Розсіювання радіохвиль для віддаленого приймача; 

5. Багатопроменеве поширення радіосигналів; 

6. Відбиття від стін, шахтних виробок, місцевих предметів; 

7. Кореляція та просторове рознесення радіовипромінення; 

8. Обмеженість висоти при встановленні радіовипромінювачів; 

9. Втрати та погіршення приймального радіосигналу приймача при 

використанні в одежі люди [28].       

В роботах науковців Дж. Р. Уейта [41] і М. П. Долуханова [34] пропонуються 

три основних варіанти передачі сигналів по радіоканалам, організованим в товщі 

земної кори. 

Перший варіант передбачає розміщення антен, зазвичай з горизонтальними 

диполями, які розташовані в гірській породі, які існують в термодинамічних умовах 

з електропровідністю  10-2 См/м. на глибині декількох десятків метрів. 

Електромагнітна енергія передається від передавача А в верх до поверхні землі (так 

звана бічна хвиля), потім уздовж поверхні за допомогою вертикально поля-

ризованої хвилі і вниз до приймача Б (рисунок 2.4.а).  
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Рис. 2.4.а Розповсюдження радіохвиль в земній корі 

 

В залежності від параметрів апаратури, може бути досягнута дальність 

передачі до декількох кілометрів. При цьому відношення сигнал / перешкода, 

очевидно, мало відрізняється від випадку, коли антена знаходиться на земній 

поверхні. Основними перешкодами для систем подібного роду є атмосферні шуми. 

Цей варіант розповсюдження радіохвиль може мати місце при здійсненні 

радіозв’язку в "чистих” виробках для неглибоких шахт, розташованих в середній 

смузі, коли зв’язок здійснюється на відстанях, значно перевищуючих глибину 

шахти.  

Другий варіант розповсюдження радіохвиль в приймально-передавальних 

пристроях та антен, що представляють собою вертикальні електричні диполі, 

розташовуються в свердловинах, пройдених в кристалічних породах з 

електропровідністю 10-4 См./м. на глибинах кілька сотень метрів.  

В цьому випадку зазвичай електромагнітна енергія не виходить на земну 

поверхню, а поширюється між передавачем і приймачем цілком в земній корі 

двома шляхами (рисунок 2.4.б). Один шлях проходить прямо через гірські породи, 

інший – виникає за рахунок відбиття радіохвиль від низько-омному шару наносів 

(інтерференційний спосіб). Розрахунки, проведені Дж.Р. Уейтом [41], показують 

можливість здійснення зв'язку в однорідному поглинаючому середовищі на кілька 

кілометрів при електричній провідності 10-3 - 10-4 См./м і на десятки кілометрів 

при електропровідності порід нижче 10-5 См./м. Неоднорідність електричних 

властивостей порід може сильно зменшити ці розрахункові дані.  

Осадові породи 

𝜎 = 10−2 См/м 

 

А Б 
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Рис. 2.4.б Розповсюдження радіохвиль в земній корі 

 

Цей варіант радіозв'язку може мати місце для осадових гірських порід (пласт 

вапняка, сланцю), при здійсненні радіозв'язку в шахтах, розташованих на глибині 

від 2-х до 5 км. Звичайно, наведені нижче розрахунки вимагають експериментальної 

перевірки. Такий варіант розповсюдження радіохвиль використовується на золотих 

копальнях в Швеції, ЮАР де була досягнута дальність зв'язку в глибоких шахтах 

до 765 м. [18,42]. В цьому випадку зв'язок здійснювався лише одним шляхом - 

вертикально через гірські породи. 

Для використання в вугільних шахт, досягнення відстані 2-5 км. неможливо в 

зв’язку з відповідності вимогам іскровибухобезпеки, де потужність шахтних 

радіостанцій обмежена, що зменшить відстань поширення радіохвиль в 10-кі разів.  

Третій варіант поширенням радіохвиль в глибоких шарах, де 

електропровідність нижче 10-6 См/м. В цьому варіанті, антени з вертикальною 

поляризацією опускаються на глибину кількох кілометрів, приблизно до середини 

кристалічного фундаменту. Поширення радіохвилі відбувається по принципу 

«Хвилевода», який заповнено слабо провідним середовищем з обмеженою зверху і 

знизу провідними шарами (рисунок 2.4.в). 

Свердловини 

Кристалічні породи 

𝜎 = 10−4 См/м 

Осадові породи 

А Б 
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Рис. 2.4.в Розповсюдження радіохвиль в земній корі 

 

 Середовище з обмеженими провідними шарами (з верху та з низу ) мають 

направлену дію, не дозволяючи енергії радіохвилі вийти за межі цієї області. За 

теоретичними підрахунками Дж. Р. Уейта [41], при сприятливих умовах дальність 

хвильового поширення, може досягати до сотень кілометрів. 

Цей варіант механізму поширення радіохвиль може спостерігатися в вугільних 

шахтах при проходженні радіохвиль по пласту вугілля, як по хвилеводу, значно 

збільшуючи дальність радіозв'язку в умовах шахт середньої смуги за рахунок того, 

що електропровідність вугільного пласта на один-три порядки нижче 

електропровідності порід.  . [43]. 

Перевага передачі інформації підземним способом полягає в тому, що високо 

провідні осадові породи екранують канал зв'язку від атмосферних перешкод. Умови 

прийому визначаються відношенням рівня сигналу до рівня перешкод [16].  

В сучасних шахтах значний рівень електромагнітних перешкод в підземних 

гірничих виробках створюється працюючими електричними установками. Для 

вирішення питання впливу рівнів електромагнітних перешкод в підземних шахтах, 

необхідно проводити окреме дослідження з відповідним переліком обладнання, що 

Кристалічні породи      𝜎 = 10−6 См/м 

Осадові породи 

Поверхня Мохоровичича (нижня межа земної кори) 

А Б 
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використовується, або може використовуватись в вугільних шахтах з особливими 

умовами. 

 

 

2.4. Дослідження електромагнітного випромінення антен у неоднорідному 

середовищі об’єктів гірничої та вугільної промисловості 

 

 

Земна кора представляє собою середовище, електричні характеристики якої 

залежать від координат. Визначення електричного поля або магнітного диполя, 

розташованого в неоднорідному середовищі, являє собою досить складну 

математичну задачу. Крім того, значну відмінність реальних структур земної кори 

від теоретичних моделей, як за рахунок наявності геологічних порушень, так і за 

рахунок неоднорідності електричних властивостей складових порід, не дає 

можливості створити інженерний метод розрахунку безпроводової передачі 

інформації через гірський масив. Тому зазвичай приймають припущення, що 

навколишнє середовище однорідне, а її електричні властивості визначаються 

інтегральними ефективними параметрами. Це поняття запропоноване А. А. 

Петровським [44], випливає з визначення еквівалентного середовища - однорідної і 

ізотропної породи, яка характеризується певним загасанням електромагнітних 

хвиль і коефіцієнтом скорочення довжини хвилі. 

 Вихідний математичний апарат для розрахунку поля в напівпровідному 

середовищі залишається тим же, що і для середовища без втрат і являється деякою 

видозміною класичної задачі Зоммерфельда. Роботи з розрахунку поля в 

напівпровідному середовища займалися А. А. Петровський [44], Л. М. Бреховських 

[45], Е. Л. Фейнберг [46], Дж. Р. Уейт [24], дали найбільш повний аналіз задачі 

розповсюджування радіохвиль в напівпровідному специфічному середовищі, яка 
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відрізняється від класичної тим, що джерело розташоване в середовищі з втратами 

і стале поширення радіохвиль являється комплексною величиною. 

𝐾2 = 𝜔2𝜇휀𝜅 = 𝜔𝜇
2𝜇 (휀 + 𝑗

𝜎

𝜔
) = 𝑎 + 𝑗𝑏                                          (2.3) 

Де  휀𝜅𝑛 = 휀 + 𝑗
𝜎

𝜔
       комплексна діелектрична проникність середовища; 

𝜎, 𝜔 і 𝜇  – провідність, діелектрична проникність та магнітна проникність 

середовища; 

𝜔 – кутова частота. 

Матеріальна частина хвильового числа, яка дорівнює 

𝑎 = 𝜔√
𝜇

2
[√1 + (

𝜎

𝜔
)

2
+ 1]                                                        (2.4) 

характеризує коефіцієнт фази, а уявна частина, що дорівнює 

𝑏 = 𝜔√
𝜇

2
[√1 + (

𝜎

𝜔
)

2
− 1]                                                                 (2.5) 

характеризує загасання сигналу на одиницю довжини шляху. 

Варто зазначити, що однорідна модель землі являє собою ідеалізацію 

реальних умов. Однорідна модель виправдана в тих випадках, коли неоднорідність 

електричних властивостей землі не вносить великих змін в характер поширення 

радіохвиль. Це можливо, при неглибокому встановлені антен, коли механізм 

поширення радіохвиль визначається в основному боковими хвилями. 

При розрахунку зручніше користуватися відносними електричними і 

магнітними проникностями: 

 휀′ =
0
 , та 𝜇′ =

𝜇

𝜇0
                                                                         (2.6) 

Де  휀𝑜 =
1

36𝜋
⋅ I0−9 Ф/м,  𝜇𝑜=4�̅� ⋅ I0−7Гн/м                                            (2.7) 

Гірські породи відносяться до числа немагнітних середовищ [48], і тому: 

𝜇 = 𝜇0                                                                       (2.8) 
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Тоді формула коефіцієнту поглинання приймає наступний вид:  

 

𝐵 =
𝜔

𝑐
√

1

2
√(휀′)2 + (60𝜆𝜎)2 −

′

2
 ,                                        (2.9) 

 

де    C - швидкість світла, рівна 3.108 м/сек; 

         𝜆 - довжина хвилі у вільному просторі. 

Якщо частоту вимірювати в кГц, а електропровідність в См/м, то розрахунок 

можна вести за такою формулою: 

 

𝐵 =
𝜋𝑓

2,13⋅105
√√(휀′)2 +

3,24⋅10+9⋅𝜎2

𝑓2
− 휀′.                                                      (2.10) 

 

У величезному діапазоні частот, властивості середовища змінюються досить 

значно. Розглянуто вплив електропровідності і діелектричної проникності 

середовища де коефіцієнт поглинання радіохвиль в діапазоні частот від 10 кГц до 

2ГГц, який знайшов найбільше застосування при організації передачі інформації 

через гірські породи. 

При розгляді залежності коефіцієнта поглинання від частоти при 

електропровідності I0−I, I0−2, I0−3 та I0−4 См/м і діелектричній проникності 

середовища від I до 60, (представлений на рис. 2.5), ми бачимо, що при 

електропровідності середовища I0−I, I0−2 См/м, яка відповідає гірським породам 

середньої смуги, діелектрична проникність в розглянутому діапазоні частот не 

впливає на коефіцієнт поглинання. При електропровідності середовища 

I0−3 та I0−4 См/м, діелектрична проникність впливає з частоти 30кГц при 

електропровідності середовища I0−3  і практично у всьому розглянутому діапазоні 

при електропровідності I0−4 См/м.  
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Рис. 2.5. Залежність коефіцієнта поглинання від частоти поля 

 

Коефіцієнт поглинання зі збільшенням діелектричної проникності значно 

зменшується, особливо в високочастотній частині діапазону, та при великих 

значеннях майже не залежить від частоти, що особливо просліджується при 

електропровідності См/м. 

При розгляді впливу напівпровідного середовища при умові поширення в ній 

радіохвиль формулу коефіцієнту поглинання в значній мірі спрощують, якщо 

напівпровідному середовищі переважають відповідно струм зміщення, або струм 

провідності. Тому більшого практичного значення набирає знання відношення 

струму зміщення зі струмом провідності, які визначаються за наступною 

формулою: 
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|
icM

inp
| =

Е∗

60о
 в,Нп/м                                                                  (2.11) 

 

Відношення струму зміщення до струму провідності є міра оцінки властивості 

середовища на фіксованій частоті. Нами розглянуто відношення струму зміщення 

до струму провідності в діапазоні частот від  104 до 109 Гц для електропровідності 

середовища 10−3 см/м, при змінах величин відносно діелектричної проникності від 

1 до 80 (зображено на рис. 2.6). Отримані графічні залежності дозволяють швидко 

та з потрібною точністю визначити ту область частот, в якій розрахунок коефіцієнта 

поглинання можна проводити по спрощеній формулі.  

 Якщо розглянути точність розрахунку по спрощеній формулі, неберучі до 

уваги струм зміщення (до 5%), то область використання спрощених формул можна 

визначити по номограмі (зображено на рис. 2.7.), де дано відношення між частотою 

в діапазоні 10–109 Гц і електропровідності в інтервалі від 10−1  до 10−6 См/м при 

різних значеннях діелектричної проникності. 

 

Рис. 2.6. Відношення струмів зміщення до струмів провідності в залежності від 

частоти поля для електропровідності середовища 10-3 см/м 
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Рис 2.7. Номограма для визначення області використання спрощеної формули при 

знехтуванні струмами зміщення з точністю до 5% 

 

 В роботах вказаних вище авторів [45, 46, 47] були знайдені вирази для 

компонентів електромагнітного поля електричного і магнітного диполів та 

приведені до графічних побудов із знехтуванням струмами зсуву, коли формули 

значно спрощуються. Таке спрощення неможна допускати для розрахунку 

поширення радіохвиль, що мають електропровідність від 10−3 См/м і нижче, так як 

тут струми зміщення на низьких частотах, як можна переконатись вище, стають 

сумарними зі струмами провідності. В цьому випадку визначення електромагнітних 

полів необхідно проводити за повними формулами, які в сферичній системі 

координат будуть мати наступний вигляд для електричного диполя [49]: 

𝐸𝜃 = 𝜌
𝑘3⋅𝑒𝑗𝑘𝑟

4𝜋( +𝑗
𝜎

𝜔
)

[
1

(𝑘𝑟)3
− 𝑗

1

(𝑘𝑟)2
−

1

kr
] sin 𝜃                                 (2.12) 

𝐸𝑟 = 𝜌
𝑘3⋅𝑒𝑗𝑘𝑟

2𝜋( +𝑗
𝜎

𝜔
)

[
1

(𝑘𝑟)3
− 𝑗

1

(𝑘𝑟)2
] cos 𝜃                                          (2.13) 

𝐻𝜑 = −𝜌
�̇�𝜔𝑘2⋅𝑒𝑗𝑘𝑟

4𝜋
[

1

(𝑘𝑟)2
− 𝑗

1

(𝑘𝑟)
] sin 𝜃                                      (2.14) 
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та для магнітного диполя: 

𝐻0 = 𝑚
𝑘3⋅𝑒𝑗𝑘𝑟

4𝜋
[

1

(𝑘𝑟)3
− 𝑗

1

(𝑘𝑟)2
−

1

(𝑘𝑟)
] sin 𝜃                                 (2.15) 

𝐻2 = 𝑚
𝑘3⋅𝑒𝑗𝑘𝑟

2𝜋
[

1

(𝑘𝑟)3
− 𝑗

1

(𝑘𝑟)2
] cos 𝜃                                           (2.16) 

𝐸𝜑 = 𝑚
𝑖𝜔𝜇𝑘2⋅𝑒𝑗𝑘𝑟

4𝜋
[

1

(kr)2
−

1

𝑘𝑟
] sin 𝜃                                             (2.17) 

 

де p і m - моменти електричного і магнітного диполів: 

 

𝑝 = 𝑗
𝐽𝑙

𝜔
   ,             𝑚 = 𝐽𝑛𝑆  , 

 

r - відстань від центру диполя до точки, в якій визначається поле;  

J - струм в диполі;  

l - довжина електричного диполя;  

S - площа рамки;  

n - число витків рамки.  

Аналіз параметрів поля ведеться з метою розуміння складових амплітуд 

електромагнітного поля. При цьому отримані рівняння, зручні для розрахунку 

амплітуди компонентів електромагнітного поля для електричного диполя: 

 

|𝐸𝜃| =
𝐽𝜌√(2𝑏𝑟+1)2𝑎2𝑟2+(1+𝑏𝑟−𝑎2𝑧2+𝑏2𝑟2)2

4𝜋𝜔 r√1+(
𝜎

𝜔𝐸
)

2
⋅𝑒𝑥𝜌(𝑏𝑟)

  ,                                  (2.18) 

|𝐸𝑧| =
𝐽𝑙√(1+𝑏𝑟)2+𝑎2𝜏2

2𝜋𝜔 𝑟3√1+(
𝜎

𝜔𝜀
)

2
⋅exp (𝑏𝜏)

  ,                                                     (2.19) 

|𝐻𝜑| =
𝐽𝑙√(1+𝑏r+𝑎2𝑟2

4𝜋𝑟2⋅𝑒𝑥𝜌(𝑏𝑟)
  ,                                                                   (2.20) 

 

та для магнітного диполя: 

 

|𝐻𝜃| =
𝐽𝑆√(2𝑏𝑟+1)2𝑎222+(1+𝑏𝑟−𝑄2𝛾2+𝑏2𝑟2)2

4𝜋𝑟3⋅𝑒𝑥𝑝(𝑏𝑟)
  ,                                 (2.21) 

|𝐻𝑧| =
𝐽𝑆√(1+𝑏𝑟)2+𝑎2𝜏2

2𝜋𝜏2⋅𝑒𝑥𝜌(𝑏𝑟)
  ,                                                                (2.22) 

|𝐸𝜑| =
𝐽𝑆𝜔𝜇√(1+𝐵𝑟)2+𝑎2𝑟2

4𝜋𝑟2⋅𝑒𝑥𝜌(𝐵𝑟)
                                                              (2.23) 
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Для знайдених формул виконані розрахунки та проведені розрахунки всіх 

складових поля для електропровідностей 10−3, та 10−4См/м, діелектричних 

проникностей 10 і 20 на відстанях від 20 до 400 м в діапазоні частот від 1мГц до 

1ГГц.  

За отриманими даними побудовані графічні залежності складових 

електромагнітного поля від частоти і відстаней для різних значень 

електропровідності та діелектричної проникності, причому моменти електричного 

і магнітного диполя прийняті рівними одиниці.  

На номограмах (Рисунки 2.8 та 2.9) наведено графіки складових напруженості 

електромагнітного поля для електричного і магнітного диполя в залежності від 

частоти при різних відстанях для електропровідності 10−3 См/м і діелектричної 

проникності 10 (суцільні лінії) і 20 (пунктирні лінії).  

 

Рис. 2.8. Залежність складових електромагнітного поля від частоти для 

електричного диполя 
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Аналізуючи графіки, можна сказати, що в ближній зоні (на частотах до 10 

мГц) складові електромагнітного поля для електричного і магнітного диполів 

поводяться так само, як і розраховані за спрощеними формулами, без обліків 

струмів зміщення. На більш високих частотах майже всі складові мають чітко 

виражені оптимуми, особливо при роботі з магнітним диполем, причому зсунуті в 

більш високочастотну область, а амплітуди складових значно вищі за ті, котрі 

розраховані за спрощеними формулами. 

 

 
Рис. 2.9. Залежність складових електромагнітного поля від частоти для 

електричного диполя 

 

Більш різке збільшення з частотою спостерігається для складових 

електромагнітного поля електричного і магнітного диполів в середовищі з 

електропровідністю 10−4См/м. На рисунку 2.10 та 2.11 видно, що всі складові окрім 

радіальних, для електричного диполя різко зростають зі збільшенням частоти і не 

мають максимуму в розглянутому діапазоні. Це відбувається за рахунок струмів 
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зміщення над точками провідності, які зростають зі збільшенням частоти набагато 

швидше, чим зменшуються струми провідності. 

В реальних шахтних умовах, складові електромагнітного поля матимуть 

максимуми за рахунок дисперсії електричних характеристик середовища та 

зменшення моментів диполів зі збільшенням частоти, причому величина 

максимуму та оптимальна частота будуть залежати від параметрів антенних 

пристроїв, відстані радіозв'язку та електричних властивостей середовища. 

 
Рис. 2.10. Залежність складових електромагнітного поля від частоти для 

електричного диполя 
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Рис. 2.11. Залежність складових електромагнітного поля від частоти для 

магнітного поля 

Для оцінки впливу величини діелектричної проникності середовища на 

величину напруженості поля, розрахована залежність відносно напруженості 

складових магнітного поля в точці прийому до напруженості поля в точці передачі 

при відстані між ними 400 м, для електропровідності середовища 10 См/м. На 

номограмах (рис.23) видно, що зміна діелектричної проникності від 1 до 40 змінює 

амплітуду напруженості поля на частоті 200 кГц на порядок, а на частоті 109 Гц - 

вже на 9 порядків, різко збільшуючись з подальшим зростанням частоти. На 

частотах нижче 50 кГц вплив діелектричної проникності практично можна не 

враховувати. 

 На Рис. 2.12, побудовано залежності складових електромагнітного поля від 

частоти для електричного і магнітного диполя, що дозволяє проводити 

моделювання експериментальних результатів по вимірюванню напруженості 

електромагнітного поля в гірських виробках, враховуючи, що в розглянутому 

діапазоні частот гірничі виробки (з огляду на те що довжина хвилі в середовищі 
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значно більше поперечних розмірів "чистих" виробок) не впливають на характер 

розподілу електромагнітного поля в гірських породах. 

 
Рис. 2.12. Залежність відношення напруги поля (в точці прийому до напруги поля 

в точці передачі – від частоти для електропровідності середовища) 10-3 См/м на 

відстані до 400 м. при різних значеннях діелектричної проникності. 

 

 

2.5 Удосконалення методики оцінки діелектричного проникнення в 

гірських породах 

 

 

Для розрахунку діелектричної проникності гірських порід в їх природному 

заляганні [50] А.Г. Тарховим було запропоновано формулу: 

ε=
22,8∙1018

𝑓1
2∙𝑓2

2 ∙
𝛽1

4𝑓2
2∙𝛽2

4𝑓1
2

𝛽2
2−𝛽1

2  ,                                                (2.24) 

де ε - відносна діелектрична проникність;  

𝛽1, та 𝛽 2 - коефіцієнти поглинання, виміряні на різних частотах; 

f1 та f2 - частоти, на яких відповідно вимірюються коефіцієнти поглинання. 
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Коефіцієнт поглинання дорівнює:  

𝛽 =
𝑙𝜋

𝐸1
𝐸2

𝑟2−𝑟1
,                                                                     (2.25) 

де Е, та Е2 - величини напруженості електромагнітного поля, отримані на 

різних відстанях від генератора;  

r, та r2 - відстані від точок, в яких вимірюються відповідно Е1 и Е2, до 

генератора.  

Для розрахунку ε необхідно провести вимірювання не менше шести величин, 

та бажано знати, як впливатимуть помилки вимірювань окремих величин на 

помилку обчислюваної діелектричної проникності.  

Було проведено аналіз визначення граничної відносної помилки 

діелектричної проникності - по відомим граничним відносним помилок вимірювань 

окремих величин: δbгран, δfгран, δEгран, δrгран. Далі по тексту це індекс граничної помилки 

(гран.). 

Е – функція кількох змінних. У відповідності теорії помилок [51] відомо, що 

гранична відносна помилка лінійної функції декількох змінних дорівнює 

диференціалу натурального логарифма цієї функції, причому варто брати суму 

абсолютних величин цього виразу. 

Такий вираз має вигляд: 

𝐸 = 22,8 ∗ 1018 ∗
1

𝑓1
2 ∗

𝐵1
4−𝐵2

4∗
𝑓1

2

𝑓2
2

𝐵1
2−𝐵2

2 ,                                           (2.26) 

гранична відносна помилка δЕ буде дорівнювати: 

𝛿Е = 𝑑𝑙𝑛[𝐵 ∗
1

𝑓1
2 ∗

𝐵1
4−𝐵2

4∗
𝑓1

2

𝑓2
2

𝐵1
2−𝐵2

2 ],                                                  (2.27) 

логарифмуючи, отримуємо: 

δe= [
2(1+Q4K2)

1-Q4K2
+

1+Q2

1-Q2
] *2δg+

1+Q4K2

1-Q4K2
*2δf,                             (2.28) 

де    𝑄 =
𝐵2

𝐵1
,    𝐾 =

𝑓2

𝑓1
, 
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за умовою вимірювань 𝑓2 > 𝑓1, отже 𝐾 < 1. 

Так як коефіцієнт поглинання електромагнітних хвиль зі збільшенням частоти 

збільшується (𝐵2 − коєфіціент поглинання, виміряний на частоті  𝑓2, а 𝐵1 −

 на частоті 𝑓1), то 𝐵2 > 𝐵1, 𝑄 < 1, тоді: 

1+Q2

1-Q
2  ≥ 1                                                                                     (2.29) 

Так як Е – величина функції кількох змінних що є додатня, то: 

𝐵1
4 − 𝐵2

4 ∗ 𝐾 ≥ 1 або 𝑄4𝐾2 < 𝐼, звідки 

1+𝑄4𝑘2

1−𝑄4𝑘2
> 1                                                                              (2.30) 

Отже:   𝛿𝜉мин > 6𝛿𝑏 + 2𝛿𝑓 > 6𝛿6, тобто найменша гранична помилка 

діелектричної проникності при вичислені її за формулою, що наведена вище, буде 

завжди більше шестикратної відносної помилки виміру коефіцієнта загасання.  

 Якщо генератор стабілізований кварцом, то 𝛿𝑓 < 0,01%, то в цьому випадку 

другим доданком можна нехтувати, та матиме вигляд: 

𝛿 = [
2(1+𝑄4𝑘2)

1−𝑄4𝑘2
+

𝑄2+1

𝑄2−1
] ⋅ 2𝛿𝐵 ,                                              (2.31) 

 У відповідності розрахункам [50] 𝛿  без урахування впливу помилки при 

вимірі частот пропонує наступний вираз: 

𝛿 =
2Δ𝑏

𝜈
                                                                                         (2.32) 

де 𝜈 = 𝑏2 −  𝑏1 ; 

∆𝑏 - гранична абсолютна помилка при вимірі коефіцієнта поглинання. 

 При порівнянні значень 𝛿  , що визначені вище за формулами, видно, що 

остання формула занижує величину 𝛿  у кращому разі в два рази і вказує повну 

залежність 𝛿  від відношення частот 𝑓1/𝑓2 , яка дуже істотна. 

 Ввівши позначення: 

2(1+𝑄4𝑘2)

1−𝑄4𝑘2
= 𝑚,             

𝑄2+1

𝑄2−1
= 𝑛,        𝑚 + 𝑛 = 𝑦,                              

вираз матиме наступний вигляд: 



92 

 

𝛿 = (𝑚 + 𝑛)2𝛿𝑏 = 2𝑦𝛿𝑏                                                            (2.33) 

Проаналізуємо графічно окремо коефіцієнти 𝑚 , 𝑛 та їх суму в цікавій для нас 

області значень 𝑄 і 𝑘. 

 На рисунку 2.13 зображено криві 𝑚, 𝑛 та 𝑦 при постійних значеннях 𝑘. 

Значення суми визначені між двома асимптотами, одна з яких 𝑄 = 1– є загальна для 

усіх сум, а друга залежить від значення 𝑘 і визначається як: 

𝑄 = √
1

𝑘
                                                                                  (2.34) 

 Асимптота є – загальна для суми 𝑦 і доданка 𝑚. 

 При зменшенні 𝑘 мінімальні значення суми 𝑦 зменшуються, асимптота 

зміщується в бік більших значень 𝑄, мінімум стає менш різким, і область значень 

𝑄, при яких значення 𝑦 не виходять в задані межі. 

 Щоб знайти загальний вираз 𝑄 = 𝜑(𝑘), при якому сума 𝑦 = 𝑚 + 𝑛 має 

мінімум, необхідно вирішити рівняння четвертого ступеня. Тому для практичних 

розрахунків точніше користуватися графіками 𝑦 = 𝑓(𝑄), задаючи певні значення 𝑘. 
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Рис. 2.13. Залежність m,n та y від Q 

 

На рисунку 2.14 побудовані криві залежності граничної відносної помилки 

діелектричної проникності від граничної відносної помилки у визначенні 

коефіцієнта поглинання. 

 
Рис. 2.14. Залежність ΔЕ від Q і K 
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 Графіки побудовані у вигляді виразу: 

𝛿 = 𝛿𝑏 ⋅ 𝜑(𝑄);  при 𝑘 = cons𝑡,           

де 𝜑(𝑄) = 2 [
2(1+𝑄4𝑘2)

1−𝑄4𝑘2
+

𝑄2+1

𝑄2−1
]                                                               (2.34) 

 В цьому виразі не враховується вплив помилки на вимір частоти, що 

справедливо за умови 𝛿𝑓 ≪ 𝛿𝑏. 

Згідно з визначенням граничної відносної помилка δ , вираз можна записати у 

вигляді 

𝛿 = (𝑚 + 𝑛)2𝛿𝑏 + 𝑚𝛿𝑓.                                         (2.35) 

 На графіках (Рис. 2.13) видно, що в області мінімальних значень 𝛿  𝑚 ≈ 𝑛, 

тобто для даної області: 

𝛿 = 𝑚 (4𝛿𝑏 + 𝛿𝑓).                                                   (2.36) 

 Звідси випливає, що при 𝛿𝑓 ≤ 𝛿𝑏, що не враховує вплив 𝛿𝑓 , занижує величину 

𝛿  в області її мінімальних значень не більш, чим на 20-25%. 

 Тепер враховуючи вплив 𝛿  можемо побудувати уточнені графіки з 

врахуванням 𝛿𝑓 у такому виді 

𝛿 =  𝛿𝑏𝜑(𝑄),                                                            (2.37) 

при k = const, де: 

𝜑 (𝑄) = (2 + 𝑔)𝑚 + 2𝑛, а 𝑔 =  
𝛿𝑓

𝛿𝑏
                            (2.38) 

 На графіку (Рис. 2.14) для порівняння наведені дві криві 4' і 5', відповідні 

кривим 4 і 5, але з врахуванням впливу 𝛿𝑓 , тобто відповідні виразам  Граничної 

відносної помилки для 𝛿𝑓 = 𝛿𝑏 . 

 При оцінці 𝛿  по графікам (Рис. 2.13) видно, що для того, щоб отримати 

відносну помилку при розрахунку 휀 не більше 30% при 𝛿𝑏 = 2%, необхідно 
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виміряти коефіцієнти поглинання на частотах, що розрізняються не менше, ніж в 3 

рази (крива 3), тобто 𝑓2 ≥ 3𝑓1.  

Для деяких гірських порід, навіть при цих умовах, відносна помилка при 

розрахунку 휀 може бути більше 30%. Більш сприятливими для розрахунку 휀 є 𝑏1 і 

𝑏2, які були виміряні на частотах, що відрізняються в 10 разів (𝑓2 = 10𝑓1 або 𝑘 =

0,1). У цьому випадку відносна помилка при обчисленні 휀 не буде перевищувати 

значення 10𝛿𝑏 для значного діапазону порід, для яких: 

1,45 ⩽  𝑄 ⩽ 2,30 при 𝑓2 = 10𝑓1. 

 Для визначення граничної відносної помилки коефіцієнта поглинання 

обчислення 𝑏1 і 𝑏2 здійснюються за формулою: 

𝑙𝜋
𝐸1
𝐸2

𝑟2−𝑟1
;                                                                                 (2.39) 

 де 𝑟2 > 𝑟1 а отже, 𝐸1 > 𝐸2. 

Як і раніше, 

  𝛿𝑏 = 𝑑ln 
ln

𝐸1
𝐸2

𝑟2−𝑟1
,                                                                        (2.40) 

або  𝛿𝑏 =
2𝛿𝐸

ln
𝐸1
𝐸2

+
𝑟1+𝑟2

𝑟2−𝑟1
𝛿𝑟.                                                                 (2.41) 

А. Г. Тарховий [50] вказує тільки загальні шляхи підвищення точності, яка 

обчислюється за формулою діелектричної проникності гірських порід в 

природному середовищі з зменшенням помилок окремих вимірювань і збільшення 

числа спостережень. Виведення логарифмічних виразів для 𝛿  (2.31) і 𝛿𝑏, (2.41) та 

їх аналіз дозволяють більш конкретно окреслити шляхи підвищення точності 

обчислення діелектричної проникності: 

А) Щоб виключити вплив помилки при вимірюванні частоти достатньо 

досягнути умов: 

                                                         𝛿𝑓 ⩽ (0,3 ÷ 0,2)𝛿𝑏 ,                                           (2.42) 

при яких, залежить від 𝛿𝑓,(2.36) та (2.37) буде приблизно в 10 разів менше 

доданка, що залежить від 𝛿𝑏. 
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Б) При вимірюванні коефіцієнту поглинання необхідно виміряти 

безпосередньо відстань між точкам вимірювання 𝐸1 та  𝐸2, а не використовувати 

його обчислення як різниці відстаней від точок обчислення до генератора. Це 

значно знижує вплив похибки при обчисленні відстаней на похибку обчислюваного 

коефіцієнту поглинання, особливо якщо τ1<<τ2. 

В) Виміряти 𝐸1 та 𝐸2 необхідно в точках на максимально можливих відстанях 

одна від одної. Зі збільшенням r1 збільшується відношення 𝐸1/𝐸2 , і вплив похибки 

вимірювання напруги поля на похибку обчислювального коефіцієнта поглинання 

зменшується. 

Г) Похибка при обчисленні діелектричної проникності істотно залежить від 

розносу частот 𝑓1 та 𝑓2 , на яких обчислюються коефіцієнти поглинання. При 

збільшенні розносу частот похибка обчислення діелектричної проникності 

зменшується (при однакових значеннях δB та δf ), при цьому область мінімальних 

значень похибок - розширюється. Особливо різке зменшення мінімальних значень 

δε відбувається при вимірюванні k від k = 1 до k=0,1 (від 𝑓2=𝑓1 до 𝑓2=10𝑓1). 

Подальше збільшення розносу частот відносну похибку зменшує, але область її 

мінімальних значень продовжує значно розширюватися (відображено на рис. 2.13). 

 

 

2.6. Узагальнення методика оцінки впливу гірських порід на загасання 

радіосигналу 

 

 

 При розгортанні шахтного радіозв'язку в підземній частині шахти, поширення 

радіохвиль відбувається відповідно моделі поширення направлених радіохвиль. На 

поширення направлених хвиль впливатиме електропровідність, електромагнітна 
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провідність гірських порід, імпеданс гірських порід, потужність випромінення 

сигналу та частота випромінення. 

Для врахування впливу гірських порід з підвищеною електропровідністю, 

необхідно вирішувати задачу за допомогою імпедансу, який являє собою 

відношення електричної та магнітної складової поля біля межі розділу гірських 

порід 

𝑧 =
𝐸𝑟

𝐻𝜑
                                                                            (2.43) 

 Для розрахунку наведеного поверхневого імпедансу однорідного 

багатошарового геоелектричного розрізу використовувалось рекурентне 

співвідношення [62]: 

𝑧шр = 𝑧1𝑐𝑡ℎ {−𝑗𝑘1ℎ1 + arcth [
𝑧2

𝑧1
𝑐𝑡ℎ(−𝑗𝑘2ℎ2 +

+𝑎rcth [
𝑧3

𝑧2
𝑐𝑡ℎ (−𝑗𝑘3ℎ3 + 𝑎𝑟𝑐𝑡ℎ

𝑧4

𝑧3
)] ⋯ )]}

                                       (2.44) 

де ℎ𝑖 та 𝑘𝑖 - потужність та хвильове число кожного шару,  

𝑧𝑖 - імпеданс однорідного півпростору з параметрами даного шару. 

Верхній півпростір (повітря) прийнято з індексом «0», причому хвильове число 

повітря визначається наступним виразом 

𝑘0 =
2𝜋𝑓

3 ⋅ 105 
                                                                  (2.45) 

Нумерація шарів йде зверху вниз. 

Якщо випромінювач і приймач розташовуються на поверхні однорідної землі, 

поверхневий імпеданс дорівнює [63] 

𝑧 =
1

√휀′ + 1
                                                                   (2.46) 

де 휀′ = 휀 +
1,8⋅107

𝑓⋅𝜌
𝑗                                                  (2.47)  

В такому випадку модуль та аргумент імпедансу однорідної землі дорівнюють 

𝑍 =
1

√( +1)2+
3,24⋅1014

(𝑓𝜌)2
4

                                                    (2.48)  
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𝑎𝑟𝑔𝑍 = −
1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡ℎ 

1,8⋅107

 𝑓𝜌( +1)
                                         (2.49)   

Множник  𝑧ш/𝑧𝑖 , який характеризує шаруватість структури, може бути 

представлений у вигляді [63]: 

𝑧ш

𝑧𝑖
 = 

1−𝑣𝑖(𝑖+1) 𝑒
j2𝑘𝑜ℎ𝑖√𝜀′𝑖

1+𝑣𝑖(𝑖+1) 𝑒
j2𝑘𝑜ℎ𝑖√𝜀′𝑖

                                                    (2.50) 

де 𝑣 – коефіцієнт відображення від шаруватої структури, який дорівнює  

𝑣 =
𝑍𝑖−𝑍𝑖+1

𝑍𝑖+𝑍𝑖+1
                                                                       (2.51) 

Модуль та аргументи вказаних виразів відповідно рівні: 

|
𝑧сл

𝑧𝑖
| = √

1+|𝑣|2𝑒𝑥𝑝{
−8𝜋ℎ𝑖𝑓𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑔∆)

3∙105|∆|
}∓2|𝑣|𝑒𝑥𝑝{

−4𝜋ℎ𝑖𝑓𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑔∆)

3∙105|∆|
}𝑥

1+|𝑣|2𝑒𝑥𝑝{
−8𝜋ℎ𝑖𝑓𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑔∆)

3∙105|∆|
}±2|𝑣|𝑒𝑥𝑝{

−4𝜋ℎ𝑖𝑓𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑔∆)

3∙105|∆|
}𝑥

= √
𝑥cos (𝑎rg𝑣+

4𝜋ℎ𝑖𝑓cos (argΔ)

3⋅105|Δ|
)

𝑥cos (𝑎𝑟𝑔)+
4𝜋ℎ𝑖+cos (𝑎𝑟𝑔Δ)

3⋅105|Δ|
)
  (2.52) 

 

𝑎𝑟𝑔
𝑧сл

𝑧𝑖
= ±𝑎𝑟𝑐𝑡ℎ

−2|𝑣|𝑒𝑥𝑝{
−4𝜋ℎ𝑖𝑓𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑔∆)

3∙105|∆|
} sin(𝑎𝑟𝑔𝑣+

4𝜋ℎ𝑖𝑓𝑐𝑜𝑠(𝑎𝑟𝑔∆)

3∙105|∆|
)

1−|𝑣|2𝑒𝑥𝑝{
−8𝜋ℎ𝑖𝑓𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑔∆)

3∙105|∆|
}

 (2.53) 

 |𝑣| = √
1+|

𝑧𝑖+1
𝑧𝑖

|
2

−2|
𝑧𝑖+1

𝑧𝑖
| cos(𝑎𝑟𝑔𝑧𝑖+1−𝑎𝑟𝑔𝑧𝑖)

1+|
𝑧𝑖+1

𝑧𝑖
|
2

+2|
𝑧𝑖+1

𝑧𝑖
| cos(𝑎𝑟𝑔𝑧𝑖+1−𝑎𝑟𝑔𝑧𝑖)

                                   (2.54) 

arg 𝑣 = arcth
−2|

𝑧𝑖+1
𝑧𝑖

|𝑠𝑖𝑛 (𝑎𝑟𝑔𝑧𝑖+1−𝑎𝑟𝑔𝑧𝑖)

1−|
𝑧𝑖+1

𝑧𝑖
|

                                       (2.55) 

де |∆| і 𝑎𝑟𝑔∆ обчислюються за параметрами 𝑖 –того слоя за формулами 

|Δ| =
1

√( 𝑖−1)2+
3,24⋅1014

1+𝜌)2
4

                                                                      (2.56) 

𝑎𝑟𝑔Δ =
1

2
arcth

1,8⋅107

𝑓⋅𝜌𝑖( 𝑖−1)
                                                                 (2.57) 

Потужність шару, в якому відбувається загасання хвилі в е2 разів, тобто 

практично вдвічі збільшена потужність скін-шару, яку приймають за граничну 

дальність розповсюдження радіохвиль, що дорівнює: 
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𝒟(𝑚) = ℎ1 + ℎ2 + ⋯ + ℎ𝑖 + ⋯ + ℎ𝑛−1 + 𝑑                               (2.58) 

де  𝑑 =
2−ln |

1−𝑣ш
𝑤ш

|

𝐼𝑚𝑘𝑛
                                                                               (2.59) 

 𝐼𝑚- уявна частина числа хвилі, 

 𝑤ш  - коефіціент проходження шарової структури, який дорівнює 

𝑤ш = ∏  𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑧𝑖+𝑧𝑖 ш

𝑧𝑖+1+𝑧𝑖 ш
⋅ 𝑒𝑗𝑘𝑖𝑑𝑖                                                                     (2.60) 

притому для двохшарового розрізу |𝑤2| буде мати наступний вигляд 

|𝑤2𝑖| = 𝑒
− 

2𝜋𝑓

3⋅105 (
ℎ2 sin(− 𝑎𝑟𝑔 𝑧2)

|𝑧2|
) ⋅ 2|𝑧1|  ×  

× √
1

[|𝑧2|cos (𝑎𝑟𝑔 𝑧2)+|𝑧1|cos (𝑎𝑟𝑔 𝑧1)]2+[|𝑧2|sin (arg 𝑧2)+|𝑧1|sin (𝑎rg 𝑧1)]2
×  

× √
[|𝑧2|cos (𝑎𝑟𝑔 𝑧2)+|𝑧21|cos (𝑎𝑟𝑔 𝑧21)]2+[|𝑧2|sin (arg 𝑧2)+|𝑧21|sin (𝑎rg 𝑧21)]2

[1+|𝑧21|cos (𝑎𝑟𝑔 𝑧21)]2+[|𝑧21|sin (𝑎rg 𝑧21)]2
                          (2.61) 

Метод поверхневого імпендасу достатньо точний до тих пір, поки ми маємо 

справу з простором, який є добре провідним, або сильно діелектричним, тобто в 

межах цього простору для будь-якого шару виконується гранична умова 

імпедансного типу: 

|휀𝑖
′′| ≫ 1. 

Якщо ця нерівність задовольняється, то головні члени асимптотичних 

розкладів точного і наближеного розв'язання завдання практично збігаються. 

За результатами наведених вище математичних розрахунків поверхневого 

імпедансу, що враховує вплив гірських порід, коефіцієнт відображення та 

поглинання електромагнітного випромінення гірськими породами, виконано 

моделювання припущень, відносно витрат потужності випромінення при 

поширенні радіохвиль в особливому середовищі та відношенню до можливості 

встановлення випромінювача на різній висотах шахтної виробки (Рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Моделювання припущень поширення довжини електромагнітної хвилі 

відносно відстані, потужності випромінення, обраної частоти та висоти 

встановлення генератора 

 

Підводячи підсумок, треба зазначити що в кожному конкретному випадку, 

електромагнітна проникність середовища поширення, а також оцінка впливу різних 

гірських порід на загасання радіохвиль буде різною. Такі параметри необхідно 

враховувати при виборі оптимальної частоти для розгортання шахтного 

радіозв'язку, з метою отримання мінімального значення похибки отриманих 

розрахунків для планування мережі радіодоступу. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

За результатом теоретичного дослідження поширення радіохвиль в гірських 

породах, було встановлено моделі поширення електромагнітного випромінення 

А) модель загасань та втрат потужності сигналу в вільному просторі, що 

спостерігається в однорідному середовищі; 

Б) модель поширення направлених радіохвиль, що спостерігається в 

хвилеводі;  

1. Результати вивчення специфічного середовища показали, що 

потужність сигналу буде змінюватися в залежності від температури, вологості, 

місця діелектричного поглинання, поглинання сигналу гірськими породами, 

лінійності розповсюдження, відбиття або заломлювання. Якість прийому 

радіосигналу буде залежати від декількох факторів, таких як: умови прийому, 

частотних зрушень, тимчасових затримок, та типу модуляції. Аналогічним чином 

на прийом сигналу можуть впливати небажані сигнали від інших джерел, що 

можуть використовуватись в шахті. 

2. Розглянуто причини, що впливають на електричні характеристик 

гірських порід, які розраховуються в лабораторних умовах, а також залежать від 

частоти та параметрів радіоканалу. Отримані результати теоретичних розрахунків, 

можуть бути покладені для планування приватних мережевих рішень. 

3. Встановлено, що електричні параметри гірських порід схильні до 

частотної дисперсії, особливо в діапазоні частот до 100 кГц. Діелектричні втрати 

різко зменшуються з ростом частоти і зниженням температури. При теоретичних 

дослідженнях виведено формули залежності електромагнітного опору. Також 

встановлено, що діелектрична проникність зразків пісковиків  (найбільш 

представницькі породи з яких складають вугільні родовища) знаходяться в 

діапазоні частот 0,1-1 МГц.  
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4. Теоретичне експериментальне дослідження, поширення 

електромагнітного поля різних діапазонах частот в гірських породах, показало 

можливість передачі сигналів на відстань що перевищують 200 м, в "чистій" 

гірничій виробці і понад 3 км. з використанням направлених антен. Теоретично 

встановлено, що електропровідність гірських порід в вугільних шахтах становить 

10-3См/м, а коефіцієнт поглинання радіохвиль для цих же порід на частоті 200 кГц 

знаходяться в межах 0,017-0,027 Нп/м. 

5. Виконані теоретичні дослідження поширення електромагнітного поля 

електричного і магнітного диполів в гірських породах з урахуванням струмів 

зміщення, а також провідності до різних значень електропровідності та 

діелектричної проникності від частоти і відстані, що дозволяє визначати електричні 

характеристики середовища, а також оптимальний частотний діапазон, відстань і 

найбільш ефективну складову електромагнітного поля при здійсненні радіодоступу 

в шахтах. 

Отримані теоретичні результати досліджень повинні бути використані для 

проектування радіоканалів передачі інформації, з метою надання промислових 

сервісів (контроль тиску, теплового, газового, пилового режиму роботи шахт, 

управління технологічними процесами) на підприємствах вугільної та гірничої 

промисловості. 
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РОЗДІЛ 3. 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХИЩЕНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ 

МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ В ОСОБЛИВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

 

3.1. Обґрунтування сценаріїв розгортання захищеної промислової мережі 

в особливому середовищі підприємства гірничої та вугільної промисловості 

 

 

Досліджуючи інтенсивність телекомунікаційного розвитку у світі, зокрема, в 

Україні [7, 95, 96], необхідно зазначити, що за останні 10-15 років все більше 

сервісів з’являються і надаються саме в бездротовому доступі, що в свою чергу є 

каталізатором розвитку нових технологій радіодоступу до кінцевого споживача 

сервісів. На сьогоднішній день споживачі послуг і сервісів в Україні все ще 

користуються стандартами мереж 2G і 3G, але все частіше у світі згадують та 

пропонують нові технології такі як LTE, LTE –Advanced, мережі четвертої, п’ятої 

та шостої генерації (4G, 5G, 6G). Все це супроводжується достатньо масштабним 

виробництвом кінцевого клієнтського обладнання, різноманітних гаджетів, 

розумних смартфонів і пристроїв, що підтримують нові мобільні стандарти 4-5G. 

Це, в свою чергу, дає можливість адаптувати використання таких стільникових 

мереж для використання сервісів в приватних телекомунікаційних мереж під 

промислові процеси, що допоможе забезпечити автоматизацію виробництва, 

зменшити промислові ризики, а подекуди і збереження людського життя в тих 

сферах та галузях економіки, де телекомунікаційна сфера на перший погляд не є 

засобом вирішення основних проблем [64, 70,71, 95].  

Приватна промислова мережа проектується для використання спеціального 

радіообладнання з метою обслуговування та надання промислових сервісів з 
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безпроводовим підключенням. Покриття радіомережі не повинно залежати від 

публічних мобільних мереж, що надаються операторами мобільного зв’язку 

(MNO), з перевагами та можливостями, а також гарантіями якість послуг з 

урахуванням потреб бізнесу із виділеною пропускною здатністю мережі [7, 64, 102]. 

В Україні, акцент технологічного розвитку фокусується саме на технологію 

LTE. Розберемо чому не віддається перевага технологіям Wi-Fi та Wi-Max, на яких 

вже збудовано радіодоступ до промислових сервісів, та які вже довгий час 

використовуються на підприємствах [7, 64,93].  

В світі та в Україні зокрема, вже не можна уявити корпоративну мережу без 

використання обладнання радіодоступу до опорної корпоративної мережі, тому 

пропонується розглянути питання технології радіодоступу в комплексі, а саме як 

можливість технологічної платформи, що може забезпечувати надання нових 

сервісів, при цьому гарантувати безпеку в доступі, задовольняти потреби в 

швидкості і масштабованості сигналу, та доступність мережі для кінцевого 

користувача – промислового абонента [7, 15, 102]. 

Щоб зрозуміти переваги використання технології в приватних мережах 

пропонується провести порівняння технологій LTE и WiFi за наступними 

ключовими факторами: 

1) Частотний спектр в Україні; 

LTE має ліцензоване використання (ексклюзивне використання). Це 

забезпечує гарантовану якість наданого сервісу, але при цьому в Україні відсутнє 

державне регулювання, стосовно використання частотного спектру в приватних 

мережах.  

WiFi має частотний спектр не ліцензованого використання (спільне 

використання). Відповідно не гарантує якість наданого сервісу. WiFi є 

безкоштовним для використання в приватних мережах, питання спільного 

використання частково врегульовано державними нормативними актами [7, 64, 

102].  
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В інформаційно-розвинутих країнах світу (США, Канаді та деяких країн ЄС) 

при використанні частот в стандарті 900 МГц, для приватних мереж що, 

використовують технологію LTE, технологія і спектр не ліцензується, що 

обумовлює розвиток приватних технологічних рішень на платформі технології LTE 

[7, 15, 64]. 

2) Здатність мережі забезпечити необхідний сервіс, задати пріоритет; 

Технологія LTE підтримує сервіси QoS; QCI; GBR. Завдяки підтримці QoS 

досягається якість обслуговування із затримкою 5мс.; QCI надають сервіси в 

реальному часі за протоколом UDP\IP; GBR надають виділені канали з 

гарантованою швидкістю передачі.  

Технологія WiFi забезпечує лише QoS  якість обслуговування із різними 

затримками в мережі (до 50мс.). 

Таким чином, технологія LTE передбачає меншу швидкість при наданні 

сервісу, але гарантує пропускну можливість клієнтського каналу для всіх 

підключених абонентів з мінімальною затримкою. 

3) Покриття території; 

Базова станція в стандарті LTE, що працює в міській місцевості на діапазоні 

900\1800\2600 МГц надає сервісні послуги на відстань від 1,5 до6 км.  

Базова станція в стандарті WiFi, що працює в діапазоні 2,4, або 5 ГГц на 

відстань 150-350м. з направленими антанами.  

В Україні з 2020 року дозволено операторам мобільного зв’язку 

використовувати частотній спектр в стандарті 900 МГц з шириною каналу 5МГц. В 

інформаційно-розвинутих країнах світу (США, Канаді та деяких країн ЄС) [7, 64, 

97, 99] використовуються частоти в смузі 700 - 900 МГц в стандарті LTE, що 

дозволяє збільшити площу покриття, а також є вільні, нетральні діапазони для 

використання різних технології, втому числі LTE в діапазоні 5-6 ГГц. 

4) Потужність випромінювання; 
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В технології LTE потужність випромінювання складає 23 dBm, в той же час 

для технології WiFi – це від 3 до 20 dBm. При цьому, потужність випромінювання 

в стандарті LTE, може змінюватись апаратно, або при використанні певного класу 

антен [64, 97 ,98]. 

5) Потужність споживання живлення; 

В стандарті LTE потужність споживання живлення становить 5-80Вт, для WiFi 

– 1,8Вт. Потужність споживання в LTE може бути різною в залежності від кількості 

кінцевих абонентів, кількості передавачів в радіоблоці та антен, що підключено до 

радіовипромінювачів. 

6) Лінійність та продуктивність; 

Стандарт LTE дозволяє забезпечити підтримку біля 200 активних клієнтів, 

точна кількість залежить від ширини каналу, що надає сервіс.  

В стандарті WiFi, кількість несучих каналів обмежено (13-14), крім того, 

обмежено кількість ресурсних одночасних підключень клієнтських пристроїв.  

В стандарті LTE кожному клієнту гарантується свій канал, що задовольняє 

потребам в постійному доступі до мережі та сервісів. 

7) Проникнення та перешкоди; 

В стандарті LTE застосовано нові методи модуляції: OFDM на downlink і SC-

FDMA на uplink. OFDM (механізм мультиплексування – ущільнення, який має 

високу ефективність використання радіочастотного спектру, яка пояснюється 

майже прямокутною формою огинаючого спектра при великій кількості 

піднесучих, проста та апаратна реалізація що базується на методі цифрової обробки, 

що добре протистоїть міжсимвольним перешкодам та інтерференції між 

піднесучими, та як наслідок досить лояльна до багатопроменевого розповсюдження 

[65, 71, 72]). OFDM може бути застосовано в різних схем модуляції для кожної 

піднесучої, що дозволяє адаптивно варіювати завадостійкість і швидкості передачі 

інформації. SC-FDMA (множинний доступ з частотним поділом каналів з однією 

несучою частотою). 
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Ефективна пропускна здатність мереж WiFi будь-яких типів приблизно 

дорівнює половині пікової швидкості передачі даних. При цьому, на мережу 

впливає безліч факторів: це сусідні WiFi станції, погода, відстані, розташування, 

тип використовуваних антен, інтенсивність використання бездротових каналів і 

кількість одночасно підключених клієнтів, перепони на шляху сигналу тощо. 

8) Безпека; 

Стандарт LTE використовує багаторівневу схему ідентифікації абонента через 

IMSI (захист абонентів; захист переданих повідомлень; шифрування повідомлень; 

аутентифікація абонента, і мережі) [94, 96, 108]. 

У WiFi застосовуються методи обмеження доступу (аутентифікації та 

шифрування фільтрація фізичного MAC-адресу, використання режиму 

прихованого ідентифікатора SSID, або відкрита аутентифікація, можлива 

аутентіфікація с загальним ключем). 

Складна процедура автентифікація абонента в мережі LTE мінімізує ризики 

несанкціонованого доступу до мережі. Аналіз IMSI (процес визначення 

приналежності абонента до будь-якої мережі, а також перевірка того, чи дозволено 

абоненту цієї мережі користуватися послугами тієї чи іншої мережі, в якій 

знаходиться абонент. 

9) Мобільність; 

LTE швидко розгортається та легко масштабується і має різні сценарії 

розгортання. Мережа LTE може розгортатись як повноцінне рішення Core з indoor 

та outdoor системою, RAN-sharing або DAS-система.  

WiFi також швидко розгортається та масштабується, але має обмежену 

кількість каналів та радіус к доступу до мережі. 

Окремо хотілося б виділити, проблему безпеки доступу та збереження 

інформації при використанні приватних мереж з радіодоступом. При інтенсивній 

інтеграції сучасних промислових мереж, локальних комп’ютерних мереж, в мережі 

загального користування, масштабованість яких досягається завдяки радіодоступу, 
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збільшуються ризики доступності в мережі недобросовісних користувачів, або 

злочинно-спрямованих осіб, дії яких спрямовані на шкоду, або цілеспрямоване 

заволодіння конфіденційною інформацією. Саме тому, мережа на базі радіодоступу 

повинна забезпечувати безпеку в доступі, легку ідентифікацію і завчасну відмову в 

доступі абонентських пристроїв, що не відповідають критеріям безпеки, або не 

пройшли процедуру аутентифікації [7, 15, 103]. 

З впровадженням в Україні нового стандарту LTE (4G) пройшло вже майже 3 

роки, а країни які запровадили цей стандарт ще раніше – мають більше 5 років 

досвіду. За весь час використання стандарту LTE в Україні, кінцевим споживачем 

сервісу залишаються клієнти мобільних операторів, а це говорить про те, що 

технологія є локалізованою у рамках використання фахових та профільних 

підприємств, що надають телекомунікаційні послуги. Сьогодні технологія LTE в 

Україні використовується виключно операторами мобільного зв’язку і зовсім не 

використовується в приватних промислових мережах не профільними 

підприємствами [7].  

Аналізуючи міжнародний досвіт в проектах з розгортання приватних мереж 

LTE, не телекомунікаційними підприємствами, що мають на меті використовувати 

мережу LTE в операційних потребах підприємства для автоматизації промислової 

необхідності і безпеки, можна однозначно стверджувати, що міжнародний досвід 

майже відсутній, а досвіт який є – це переважно використання обладнання LTE на 

поверхні землі. 

В Україні при використанні або розгортанні промисловими підприємствами 

спеціалізованих мереж LTE, зокрема в гірничо-видобувній промисловості, може 

бути розглянуто декілька сценаріїв: 

I. Сценарій використання Public-мереж LTE (мережі LTE мобільних 

операторів) з встановленням додаткового мережевого обладнання для приватного 

використання фізичного ресурсу оператора (частотних каналів RFC – radio 

frequency channel). Реалізація такого сценарію полягає в становленні на 
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підприємстві програмно-апаратної платформи, додатків, для забезпечення 

підприємства промисловими сервісами [19].  

Цей сценарій передбачає розгортання рішення на базі DAS-системи 

(Distributed Antenna System – розподільча антенна система). Таке рішення включає 

в себе обладнання активних антен, що підключається до базової станції мобільних 

операторів, та має власну систему управління та керування. Сучасні розподільчі 

антенні системи мають модульний цифровий дизайн, що задовольняють потребам 

розподілених внутрішніх мобільних мереж, та складаються з розподілених блоків 

управління і розподілених радіомодулів (активних антен). Розподілені радіомодулі 

забезпечують доступ абонентам до мобільної мережевої інфраструктури за 

допомогою інтегрованих антен. 

 Радіомодулі - активні антени, можуть бути об’єднані в зіркову або ланцюгову 

топології. Розподілені модулі управління підключаються до РЧ (радіочастотних) 

портів базових станцій з використанням системи об’єднання. Сигнали від різних 

передавачів (різних діапазонів) базової станції мобільного оператора  об’єднуються 

за допомогою фільтр-комбайнерів, а також гібридних комбайнерів, виходи яких 

підключаються до системи DAS, що складається з кабелю, джамперів, роз’ємів, 

спліттерів, тапперів та антенн. 

Схема організації побудови приватної інфраструктури промислової мережі 

LTE на базі розподілених антенних систем, які підключаються до базових станцій 

мобільних операторів, наведено нижче (Рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Сценарій розгортання приватної мережі на базі рішення DAS 

 

II. Сценарій використання, або оренда фізичних ресурсів мобільних операторів 

(частот в стандарті LTE), для розгортання повноцінної приватної мережі LTE з 

власними платформами, додатками, ядром мережі, підсистемою базових станцій і 

повноцінною системою моніторингу та експлуатації [68,89,90], що зможе 

забезпечити підприємства безпровідними сервісами промислової необхідності. 

Схема організації побудови приватної LTE інфраструктури промислової 

мережі, з підтримкою NB-IoT рішення, яка повноцінно може реалізувати 

автоматизацію бізнес-процесів промислових підприємств, наведено на нижче (Рис. 

3.2).  
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Рис. 3.2. Сценарій розгортання приватної промислової мережі LTE 

  

Зазначені сценарії повинні забезпечити підприємства такими необхідними 

промисловими сервісами як: 

передача голосу; 

передача даних; 

забезпечення системи сигналізації та оповіщення; 

забезпечення обліку рухомої техніки і матеріальних засобів; 

забезпечення сервісів телеметрії; 

забезпечення сервісів відео-нагляду; 

забезпечення системою безпеки та аварійної сигналізації; 
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забезпечення оперативного групового зв'язку (голос і відео); 

забезпечення управління безпілотними апаратами та машинами; 

забезпечення передачі геолокації співробітників і техніки. 

З метою планування та проектування захищених промислових мереж, в 

дисертаційній роботі запропоновано алгоритм проектування мережі радіодоступу 

та методики математичних розрахунків, щодо розгортання інфраструктури LTE в 

шахтних умовах (Рис. 3.3). 

відповідно обраної моделі поширення:
- модель К -параметрів (SPF); 
LSPM = K1 + K2 log (d )+ K3 log (H Txeff)+ K4 Diffractio nLoss +     

+K5 log (d )log (H Txeff)+ K6 H Rxeff + K cluttrt f (clutter)

- моделі  Okumura – Hata;
LP

Початок проектування 
захищеної промислової мережі 

радіодоступа

Розрахунок  (EIRP) інтегральної енергетичної характеристика 
передавача (Тх) та мінімальної чутливості приймача (Rx);

Ефективний розрахунок загасання

добуток потужності радіочастотного 
сигналу, що підводиться до антени, 
на абсолютний коефіцієнт посилення 
антени EIRP = P – L +Ga;
Потужність приймача (чутливість)

Pr = PtGtGr       λ2      ;                                                         
                     (4Пd)2

Pr(d) = Pt +Gt   L(d)+Gr  

Отримання вхідних 
параметрів (електромагнітна 

проникність середовища 
поширення сигналу)

Ефективний розрахунок покриття однієї  БС 

розраховується покриття однієї БС 

Кінець проектування 
промислової мережі 

радіодоступа

Розрахунок максимально-
допустимих витрат сектора БС (UL) 

 Ємність одного сектора  
R = S x W (UL\DL); 
Де S – коефіцієнт середньо-
спектральної ефективності, 
W – ширина канального спектра 

Розрахунок бюджету лінії та пропускної 
спроможності в шахтному середовищі

Розрахунок максимально-
допустимих витрат сектора БС (DL)  

)()lg()lg(55,69,44()lg(82,13)lg(16,2655,69)( rtrгород hadhhfL 

Визначення необхідної кількості БС 
для покриття території підприємства

Розраховується завдяки діленню всієї 

необхідної площі підприємства на площу 

покриття однією БС 

 

Рис. 3.3. Алгоритм проектування та планування приватної промислової мережі 

радіодоступу LTE 
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В основі алгоритму планування промислової мережі радіодоступу, лежать 

математичні розрахунки відповідно до теорії поширення сигналів в вільному 

просторі, та теорії поширення направлених радіохвиль. Для проектування 

приватної промислової мережі обрано дві моделі поширення [101,102]:  

I. Модель Okumura – Hata  

Ця модель розраховується за формулою: 

𝐿г = 69,5 + 26,16 log 𝑓𝑐 − 13,82 log ℎ𝑡 − 𝐴(ℎ𝑟) + (44,9 − 6,55 log ℎ𝑡) × log 𝑑 

Модель з підставними коефіцієнтами, що отримані емпіричним методом та 

спостереженням статистичного дослідження середовища на поверхні землі. 

𝑓𝑐   - частота від 150 до 1500 МГц; 

ℎ𝑡- висота передавальної антени (підвісу eNB) 4 метри; 

ℎ𝑟  - висота приймаючої антени (антени мобільного пристрою) від 1 до 4 метрів; 

d - радіус стільники від 1 до 20 км; 

A(ℎ𝑟) - корегуючий коефіцієнт для висоти антени рухомого об'єкта, що 

залежить від типу місцевості.  

II. Модель К-параметрів (SPM - standard propagation model) [102]  

Модель розраховується за формулою: 

LSPM = K1 + K2 log (d )+ K3 log (H Txeff)+ K4 Diffractio nLoss + K5 log (d )log (H 

Txeff)+ K6 H Rxeff + K cluttrt f (clutter) 

Модель має велику кількість уточнюючих параметрів, що істотно впливають на 

розрахунки поширення та загасання радіосигналу. Модель SPM 

використовується для розрахунку змінних коефіцієнтів, що істотно впливають на 

загасання сигналу в просторі, з подальшим виконанням моделювання поширення 

сигналу в різному середовищі. 

Де, K1 - постійне зміщення (дБ);  

K2 - коефіцієнт множення (d); 
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d - відстань між приймачем і передавачем (м);  

K3 - коефіцієнт підсилення передавача;  

H Txeff - висота встановлення антени передавача в м.;  

К4 - коефіцієнт множення для розрахунку дифракції/  (лінійні втрати внаслідок 

дифракції у дБ.); 

K5 - коефіцієнт посилення (d) зовнішньої антени приймача;  

K6 - коефіцієнт посилення приймача;  

H Rxeff  - висота мобільної антени HRx (м);  

K cluttrt f (clutter) - коефіцієнт множення K на 𝑓𝑐;  

𝑓𝑐   - частота від 150 до 2500 МГц; 

В світі представлено широка лінійка обладнання базових станцій LTE, що 

працює на поверхні землі і практично зовсім відсутнє сертифіковане обладнання, 

що може працювати в особливих умовах під землею. Говорячи про відсутність 

міжнародних сертифікатів на базові станції, а саме на активне обладнання, 

підсистеми базових станцій - eNB, що може бути використане при розгортанні 

мережі LTE під землею (аналіз обладнання та можливі технологічні рішення, 

ґрунтується на підставі специфікації обладнання, що працює і використовується в 

Україні та в світі, такими виробниками як Ericsson, Huawei, Nokia) [58,59,60].  

Під особливими умовами роботи обладнання слід розуміти, можливість 

використання обладнання в умовах підвищеної температури навколишнього 

середовища, повністю або часткова відсутня вентиляція, можливість працювати в 

середовищі з іскро-займанням пилу чи газів [84,91]. 
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3.2. Дослідження доступності експериментальної промислової 

високошвидкісної мережі в особливому середовищі 

 

 

Досліджуючи та аналізуючи потреби промислових мереж, структуру 

побудови, характеристики та критерії, щодо надання доступу бездротової мережі 

для передачі даних по протоколу IP (в підземній і наземній частині вугледобувної 

шахти, штольні) – де метою є забезпечення обміну даними між датчиками, засобами 

автоматизації, контролерами, серверами та іншим телекомунікаційним 

обладнанням всередині корпоративної мережі підприємства [13,104]. 

Структуру експериментальної промислової мережі розроблено для вирішення 

та забезпечення сервісами передачі даних для систем: 

- інформаційної та цифрової безпеки (передача даних з датчиків систем 

безпеки, виявлення і позиціонування персоналу та шахтного транспорту, 

аварійного оповіщення, відключення електроенергії з механізмів при перевищенні 

порогових значень датчиків);  

- зчитування і обмін даними з персональних пристроїв;  

- забезпечення цифрової диспетчеризації (отримання та відправка даних, про 

роботу гірничо-шахтного устаткування, стаціонарних механізмів в диспетчерську 

систему);  

- симуляційні моделі планування (побудова динамічно-оновлювальної 3D 

моделі гірських виробок з постійним моніторингом геоданих); 

- використання засобів аудіо / відео зв'язку і систем відеоспостереження; 

- позиціонування та місцезнаходження персоналу та рухомого складу в 

шахті[76,91,92]. 

В процесі розробки технічного рішення по розгортанню експериментальної 

моделі приватної високошвидкісної промислової мережі, що планується для 
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розгортання в промисловості, вчасності для вугільних шахт, велике значення має 

ефективне використання всієї інфраструктури – ресурсів, активного та пасивного 

обладнання такої промислової мережі (інфраструктура ВОЛЗ, або активне 

мережеве обладнання).  

Структура та опис технічного рішення для розгортання експериментальної 

високошвидкісної мережі [71], з метою надання сервісів промислової необхідності 

на базі приватної мережі LTE, повинно включати наступні елементи: 

1. Home Subscriber Server (HSS) 

2. Evolved Packet Core (EPC) 

3. Network Management System (NMS) 

4. Compact Soft Switch 

5. Push to Talk platform (PTT) 

6. Provisioning interface  

7. Radio Access Network (RAN) – БC в складі цифрових модулів і мікро-радіо 

модулів з вбудованими антенами (для підземного покриття) 

8. Маршрутизатор для забезпечення зв'язку між цифровими модулями базових 

станцій, з'єднання з опорною мережею, маршрутизації S1 / X2 інтерфейсів, 

забезпечення якості обслуговування QoS (маршрутизатор повинен 

виконувати функції опорного джерела – Grand Master, для частотної, 

фазової, часової синхронізації). 

В наземній частині підприємства, або на віддаленій інфраструктурі 

підприємства (можливе розміщення серверного обладнання в DataCentre), 

розміщуються два географічно рознесені майданчика, що призначені для 

розгортання серверного обладнання систем: EPC, HSS, NMS, CSS, PTT.  

Два географічно рознесені майданчика (вузли промислової високошвидкісної 

мережі зв’язку), необхідні для резервування серверів системи EPC, що працюють в 

режимі Active-Active \ Active-StandBy. Географічне рознесення віртуалізованої 
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інфраструктури EPC, дозволяє забезпечити резервування оптичної інфраструктури 

– трансмісії, в результаті чого будуть безперебійно надаватися промислові сервіси 

на опорній спеціалізованій інформаційно-промисловій мережі RAN. 

Інфраструктура EPC віртуалізована, та реалізується за принципом 

резервування сервісних платформ, що здійснюють організацію і обробку 

інтерфейсів і сервісів.  

Віртуалізація системи ЕРС розгортається на архітектурі однієї, або кількох 

віртуальних машин (VM), що використовує різне програмне забезпечення та 

процеси. Програмна частина ЕРС побудована на базі концепції VNF (Virtualized 

network function), що дозволяє реалізувати віртуальні функції мережевих вузлів та 

телекомунікаційних елементів, розгорнути віртуалізовані балансувальники 

навантажень мережі, а також розгорнути систему запобігання вторгнення [106]. 

Незалежно від типу віртуальних вузлів мережи та функцій, усі збоїв віртуалізованої 

інфраструктури EРC розглядаються як збій віртуальної машини, оскільки багато 

інтерфейсів внутрішньо маршрутизуються в системі промислового ядра мережі 

[70,98]. 

Ядро захищеної промислової мережі EPC складається з обслуговуючого шлюза 

S-GW, шлюза P-GW для виходу в інші пакетні мережі, структури управління MME 

(Mobility Management Entity) що пов'язаної з S-GW і eNodeB сигнальними 

інтерфейсами. 

S-GW (Serving Gateway) - обслуговуючий шлюз, що забезпечує управління та 

маршрутизацію трафіку даних від eNB (БС). 

P-GW  (Packet Data Network Gateway) - шлюз забезпечує вихід трафіка на 

зовнішні пакетні IP-мереж (якщо абонент має статичний IP-адрес – P-GW його 

активізує, якщо абонент повинен отримати на час сеансу зв'язку динамічний IP-

адресу, – P-GW робить запит сервера DHCP, або сам виконує необхідні функції 

DHCP).  
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До складу P-GW входить PCEF (Policy and Charging Enforcement Function), що 

забезпечує якісні характеристики послуг на зовнішньому з'єднанні, через інтерфейс 

SGI та фільтрацією пакетних даних. При обслуговуванні внутрішніх абонентів 

приватної мережі, функції P-GW і S-GW може виконувати фізично один пристрій.  

ММЕ виконує процедур MobilityManagement, щодо забезпечення безпеки 

роботи в мережі при підключенні UE та забезпечує вибір маршруту на S-GW/P-GW. 

ММЕ пов'язаний з HSS своєї мережі за допомогою інтерфейсу S6a. Інтерфейс S10, 

що з'єднує різні ММЕ, дозволяє обслуговувати UE при переміщеннях абонента, а 

також при його знаходженні в роумінгу. 

Policy and Charging Resource Function (PCRF) – це керуючий сервер, що 

забезпечує централізоване управління ресурсами мережі, облік і тарифікацію 

послуг, які надаються. Як тільки з'являється запит на активне з'єднання, ця 

інформація надходить на PCRF. Він оцінює наявні в його розпорядженні ресурси 

мережі й направляє в PCEF шлюзу P-GW команди, які встановлюють вимоги до 

якості послуг та при необхідності їх тарифікацію [71,73,74]. 

Структура інтерфейсів приватної мережі на базі ортогонального частотного 

рознесення (LTE) наведена на схемі 3.2.1 

 

Рис. 3.4. Структурна схема інтерфейсів запропонованої приватної мережі 
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Резервування системи EРC повинно здійснюватися як на апаратному, так і на 

програмному рівні (HW&SW). При виникненні інцидентів на сервісній платформі, 

весь трафік, усі поточні сесії та сервіси – які знаходяться на основній стороні, 

повинні переключитись і відновитись на резервній стороні серверної платформи. 

При виникненні інцидентів (вихід з ладу сервера ядра мережі EPC, що 

знаходяться на першому технічному майданчику – географічно рознесена частина 

EPC), весь трафік буде оброблятися другим сервером, що знаходиться на другому 

технічному майданчику. Усі поточні сеанси, в постраждалій стороні, повинні бути 

відновлені на резервну сторону географічно рознесених серверів EPC. 

Запропонована архітектура розгортання ядра мережі (EPC), дозволить 

централізувати та розширити можливості мережі на іншу шахту, чи територію що є 

частиною підприємства. 

В підземному сегменті підприємства (шахта, штольня) необхідно встановити 

обладнання eNodeB – мікро-радіо модулі (mRRU), з вбудованими антенами для 

підземного покриття, за потреби встановити виносні направленні антени, та 

розгорнути лінії живлення мікро-радіо модулів (24V), пасивні системи комутації 

оптичних ліній зв'язку. 

eNB об'єднують в собі функції базових станцій і контролера підсистеми RAN, 

що забезпечують: 

 передачу трафіка і сигналізації по радіоканалу; 

 управляє розподілом радіоресурсів; 

 забезпечує канальне з’єднання трафіка з S-GW; 

 підтримує синхронізацію передач і контролює рівень перешкод в соті; 

 забезпечує шифрування і цілісність передачі по радіоканалу; 

 організовує сигнальний обмін з ним MME; 

  виконує стиснення заголовків IP-пакетів; 

  підтримує послуги мультимедійного мовлення; 

  організовує управління антенами за спеціальним інтерфейсу Iuant 
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 по інтерфейсу X2 організації хендовер між сусідніми eNB, в тому числі за 

потреби балансуванні навантаження між сусідніми eNB (інтерфейси Х2 

може бути логічними, що дозволяє організувати не лише фізичне з'єднання 

між іншими eNB) [73,74]. 

Між IP-маршрутизаторами що агрегують трафік з радіоблоків mRRU (eNB), та 

сервером EPC встановлюються опорні комутатори, які являють собою єдину точку 

відмови. Якщо на опорному комутаторі виникне інцидент, то втрачається весь 

трафік контролю та корисного навантаження до відповідного ядра EPC. Усе кінцеве 

обладнання (клієнтське обладнання – UE), приєднане до пошкодженого EPC, 

повинно бути автоматично переключене до резервного сервера EPC, що 

підключаються до інфраструктури резервним маршрутом. Така схема реалізується 

через з’єднання між собою двох географічно рознесених серверів EPC. 

При виникненні інциденту на основному сервері EPC, кінцеве обладнання 

(клієнтське обладнання – UE) отримають нову IP-адресу від резервного ядра. Після 

відновлення зв'язку між основним ядром підсистеми EPC, кожен новий запит на 

отримання IP-адреси кінцеве обладнання (клієнтського обладнання –  UE) буде 

спрямований до обох ядр – серверів системи EPC, через MME запит, відповідно до 

значень rmc отриманих під час налаштування інтерфейсу S1-MME [72]. 

Якщо виникає інцидент по маршруту основної транспортної лінії, що 

призводить до переключення на резервний комутатор в системі Core, то основний 

логічний маршрут до eNodeB стає недоступним. При виникненні такого інциденту, 

резервування логічного каналу eNodeB досягається шляхом створення двох 

несущих смуг (Cell), які створюються на двох географічно рознесених EPC 

(основному та резервному). При налаштуванні гнучкого маршруту від eNodeB до 

MME (SGSN-MME) використовується віртуальний IP-інтерфейс в якості кінцевої 

точки, а не IP-інтерфейс який прив'язаний з фізичним портом. Таке рішення 

обумовлено тим, що віртуальний IP-інтерфейс доступний незалежно від статусу 

фізичного інтерфейсу. 
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Простота лінійної масштабованості досягається, завдяки послідовному 

підключенню eNB в «каскад» (до трьох eNB в одну лінію). Розроблена схема 

каскадного підключення радіомодулів, дозволяє резервувати транспортний канал 

між елементами мережі доступу (RAN/UTRAN).  

Радіоблоки (mRRU) мають два фізичних канали, що з’єднанні 1 Гбіт 

інтерфейсом. Кожний третій радіомодуль mRRU, підключений до IP-

маршрутизатора, що з’єднаний з іншим IP-маршрутизатора 10 Гбіт інтерфейсом. 

При виникненні інциденту, переривання фізичного каналу передачі даних 

(зображено на схемі), логічний канал (LAG) переключаються на резервній рівень, 

завдяки протоколу динамічної маршрутизації – OSPF (Open Shortest Path First). 

Чорні лінії на схемі, зображають логічну маршрутизацію каналу передачі даних. 

Якщо транспортна лінія між інфраструктурою RAN порушена, то на трафік це не 

вплине, оскільки трафік використовує LAG між IP-маршрутизаторами та 

переключається на резервний маршрут. 

EPC

mRRU
(eNB)

mRRU
(eNB)

S-GW
(Core_1)

mRRU
(eNB)

mRRU
(eNB)

S-GW
(Core_2)

LAG

LAG LAG

RAN RAN

RANRAN

Переривання трафіку, передачі даних

Проходження трафіку, даних

LAG (link aggregation) – Канал передачі даних 

OSPF

OSPF протокол динамічної маршрутизації 

 

Рис. 3.5. Запропонована схема резервування радіомодулів (mRRU) 
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При такому послідовному підключенні системи RAN/UTRAN, вирішується 

питання резервування транспортної лінії. Досягається це, шляхом відповідних 

вимог до інтерфейсів мікро-радіо модулів eNB. 

Запропонована підземна архітектура експериментальної промислової мережі, 

дозволить легку і швидку масштабованість нових БС, та гнучкість використання 

транспортних оптичних комутаторів.  

Схема фізичних інтерфейсів та логічних з’єднань дозволить розгорнути 

інформаційно промислову мережу з оптимальним рішенням по відношенню 

ємності та покриття, в залежності від обраного частотного спектра. 
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Рис. 3.6. Функціональна схема фізичних та логічних з'єднань запропонованої 

інформаційно-промислової мережі 

 

Структурна схема запропонованої експериментальної промислової мережі 

забезпечить маршрутизацію даних між мережами підприємства по протоколу IP. 

Мережа доступу RAN/UTRAN на базі технології LTE забезпечить стабільне 
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покриття радіосигналом всього підземного ландшафту шахти, та дозволить 

виділити необхідну смугу (ширину несущої) пропускання для мобільного і 

спеціально-фіксованого устаткування.  

Для реалізації запропонованої структурної схеми, необхідно виконання чіткої 

послідовності планування мережі, алгоритм реалізації планування та проектування 

приватної промислової мережі радіодоступу, наведений вище (Рис. 3.) [15,16,19]. 

Першим етапом планування, є частотно-територіальне планування, в ході 

якого вибирається структура та елементи eNB, місця розміщення базових станцій, 

розробляється план розподілу радіоканалів базових станцій.  

Другим етапом планування, є виконання адаптації планів до умов 

територіальних і частотних обмежень планованої зони обслуговування [73,74]. 

Третім етапом планування, є складання ситуаційного план розміщення базових 

станцій eNB в підземній частині шахти, з метою повного радіо охоплення 

необхідної території шахти, та забезпечення стійким радіосигналом кінцевих 

промислових пристроїв. 

Специфічне середовище, для розгортання експериментальної 

високошвидкісної мережі (вугільна шахта, штольня), та діючі нормативні 

міжнародні документи унеможливлюють використання стандартної конфігурації 

eNB (до стандартної конфігурацію відноситься: BBU, RRU, секторні антени). В 

зв’язку з чим, в підземній частині пропонується встановлення мікро-радіомодулів 

(mRRU) [84]. 

mRRU – це малопотужні вузли доступу до мережі (small cell), що не 

перевищують потужність передавача більше 5Вт., та використовуються в 

приміщеннях для потреб підприємств, також можуть використовуватись і на 

відкритому повітрі. Найчастіше mRRU використовують для підтримки стрімкого 

зростання мобільного трафіку та збільшення пропускної здатності мережі. 
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Розробка технічного рішення для розгортання базових станцій 

експериментальної високошвидкісної мережі, повинна включати наступні вимоги 

до обладнання радіоблоків mRRU: 

- Small Cell повинні використовувати алгоритми координації розширення 

інтерференції між сотами, для координації взаємодії базових станцій для 

збільшення пропускної здатності мережі; 

- Технології що дозволяють оптимізувати та адаптувати радіо-інтерфейс з 

пристроями різних виробників клієнтського обладнання; 

- Рішення по організації гарантованого покриття, яке дозволить передавати 

дані через основну та резервну мережеву лінію (оптику), покращуючи ефект 

координації мікро базових станцій; 

- Підтримка технологій для ефективного усування перешкод; 

- Підтримка транзитних рішень; 

- Компактна конструкція: легка вага, простота установки, енергозбереження; 

Основними критеріями для вибору обладнання eNB є: 

1. Підтримка широкого діапазону частотних стандартів 900/1800/2600МГц, та 

технологій що дозволять швидко модернізувати мережу при появі нових 

стандартів (наприклад 5G); 

2. Підтримки мінімум 3-х несучих (Carriers), – підтримка більшої кількості 

несучих дозволить реалізовувати різні сценарії для додаткових сервісів; 

3. Підтримка ширини однієї несучої (Carriers) від 5 до 60 МГц; 

4. Підтримка радіоблоків mRRU технології MIMO 2x2 [108]; 

5. Підтримка одночасної роботи mRRU двох Cell від різних BBU модулів 

(одна сота на один BBU модуль); 

6. Підтримка технології FDD-LTE / LTE-A; 

7. Підтримка вбудованої направлених антен, з шириною діаграми 

направленості 120°; 
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8. Підтримка програмного обмеження потужність випромінювання блоку 

mRRU до 3 Вт.; 

9. Підтримка 2-х оптичних інтерфейсів; 

10.  Підтримка одного Гбіт Ethernet інтерфейсу; 

11.  Підтримка живлення mRRU 24V, або 127AC;  

12.  Підтримка відповідності стандарту IP65; 

13.  Підтримка діапазон робочих температур навколишнього середовища (-40 

°C - + 65 ° C); 

Кінцеве промислове обладнання (датчики, сенсори, СРЕ-пристрої, мобільні 

станції) підключаються до обладнання рівня доступу, тобто до обладнання eNB 

(базова станція), винятком може бути тільки сервіси для яких вимоги до швидкості 

передачі даних є вищі (на приклад: постійні стрімінгові сервіси з великою чіткістю 

та якістю передачі). В такому випадку допускається підключення таких сервісів до 

обладнання рівня концентрації / агрегації, що є частиною БС (базової станції) – 

трансмісія (обладнання системи передачі) [63]. 

В зв’язку з критичністю сервісів та промисловою необхідністю в цілодобовому 

доступі до опорної мережі RAN, що працює в особливих умовах (середовище: 

підземна вугільна шахтах з легкозаймистим вугільним пилом та можливим витоком 

газа метана), потребує необхідності в використанні джерела безперебійного 

живлення обладнання мережі RAN. 

Для підключення підсистеми сенсорів та телеметрії, в підземній частини 

спеціалізованої інформаційно-промислової мережі, пропонується створити несучі  

NB-IoT. Створення несучої забезпечить підключення СРЕ-пристрої та NB-

датчиків[15,18]. 

Пропонується розгортання спеціалізованої мережі радіодоступу в підземній 

частині, в частотному діапазоні 900 \ 1800 МГц, що дозволить використовувати 

стандарт для зон з великим радіусом покриттям, та оптимальним розміщенням 

кількості БС [56].  
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Для підсистеми сенсорів та телеметрії (М2М пристроїв) немає вимоги стосовно 

високої пропускної здатності, але доступність з'єднання з такими пристроями 

повинно бути гарантовано. Це означає, що радіосигнал повинен прийматися в 

віддалених та важкодоступних місцях, навіть якщо система NB-IoT розгорнута в 

несприятливому середовищі, зокрема в будівлях з сильним загасанням сигналу, або 

під землею (приклад: датчики NB-IoT для підземної інтелектуальної системи 

паркування вагонеток, що відправляє повідомлення при звільненні місця зупинки, 

або паркування).  

Метою NB-IoT є забезпечення надійного покриття для інтелектуальних 

лічильників та інших пристроїв IoT, зазвичай розташованих в підвальних, шахтних 

приміщеннях. Очікується, що NB-IoT забезпечить максимальне збільшення зони 

покриття (на 23 дБ, більше в порівнянні з несучою LTE). 

В зв'язку з цим, на базі приватної LTE мережі, пропонується використовувати 

додаткові несучі під NB-IoT девайси (NarrowBand IoT) [70]. NB-IoT розгортається 

для підтримки інтернет речей, які взаємодіють з автоматизованими механізмами в 

промисловості. IoT рішення є важливою частиною цифрової трансформації в 

промисловості. Протокол NB-IoT дозволить підвищити продуктивність IoT-рішень, 

який вдало застосовується сучасними мобільними мережами. Спосіб розгортання 

платформи NB-IoT пропонується за принципом створення - автономної несучої 

(standalone), або за принципом захисної смуги частот (guard-band). Таке розгортання 

дозволить уникнути негативного впливу на смугу LTE для блоків фізичного 

ресурсу (PRB). У такому режимі роботи NB-IoT не забирає функціональні ресурси 

несучої LTE [28,72]. 

Таке рішення дозволить досягти необхідного рівня сигналу при використанні 

мікра-сот. Проблема з покриттям спектру NB-IoT виникає через безліч факторів, 

включаючи характеристики радіоінтерфейсу мережевого обладнання і пристроїв 

IoT, взаємодія між обладнанням, конфігурація та особливості мережі. 
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Для гарантування покриття необхідно промоделювати різні умови поширення 

ВЧ-сигналів, включаючи віддалені місця, підвальні приміщення, бетонні стіни і 

перешкоди від промислового обладнання. Це дуже важливо, оскільки РЧ-ситуація 

може значно відрізнятися [89,90]. 

Після розгортання мережі IoT необхідно виконати тестові виміри (драйвтест), 

щоб гарантувати узгодження результатів моделювання з реальними умовами. Такі 

вимірювання дозволять провести оптимізацію мережі при експлуатації, та 

забезпечити оптимальну якість обслуговування. 

На етапі експлуатації мережі, періодично необхідно також виконувати 

вимірювання характеристик передавача і приймача, щоб зрозуміти, як пристрій 

буде працювати в різних умовах поширення радіосигналу [89,90]. Це особливо 

важливо при використанні різних девайсів з різними приймачами, які можуть 

погіршити характеристики сигналу під час експлуатації. На практиці пристрої – 

приймачі, переважно, не працюють в однаковому середовищі, а переміщаються з 

одного місця в інше, тому важливо після розгортання спеціалізованої 

інформаційно-промислової мережі проводити повторні періодичні тестування 

пристроїв в різних умовах.  

В цій дисертаційній роботі не досліджується нормативна та регуляторна база, 

та підстави використання частотного ресурсу та інших дозволів, які необхідні для 

використання в приватних мережах. Також необхідно зауважити, що однією із 

перешкод, щодо розгортання приватної мережі LTE в Україні, є відсутність 

нормативної та регуляторної база, що на практиці не регулює використання 

частотного – фізичного ресурсу в приватному секторі, і в результаті, не забезпечує 

можливості надання сервісу в стандарті LTE для задоволення власних потреб 

підприємств. 
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3.3. Удосконалення методики забезпечення безпеки доступу до 

високошвидкісної промислової мережі 

 

 

В основі запропонованої модель, спеціалізованої промислової мережі, лежить 

маршрутизації протоколів мережевого рівня. Роботи та взаємодія ядра промислової, 

приватної мережі LTE заснована на IP-протоколах. Така структура промислової 

мережі повинна реалізувати завдання з безпеки доступу до мережі, правильної 

аутентифікації своїх абонентів, забезпечити захист та шифрування переданих 

повідомлень.  

Захист абонента полягає в тому, що в процесі обслуговування його приховують 

тимчасовими ідентифікаторами. 

Для захисту даних в приватній мережі LTE використовується потокове 

шифрування, методом накладення на відкриту інформацію псевдовипадкової 

послідовності (ПВП). 

В момент ідентифікації абонентської станції, або активізації абонентського 

обладнання (UE) в приватній мережі LTE, мережа запускає процедуру 

аутентифікації та авторизації ключами AKA (Authentication and Key Agreement). 

Метою такої процедури є взаємна аутентифікація абонента в мережі та присвоєння 

проміжного ключа KASME. Процедура авторизації (AKA) необхідна для надання 

ключа доступу через USIM, та для підтримання з’єднання з центром реєстрації 

(HSS). В результаті реєстрації в HSS, центр аутентифікації (AuC) здійснює 

попередній розподіл ключів. Коли механізм AKA, що здійснить двосторонню 

аутентифікацію користувача в мережі, сгенерує ключ шифрування CK, та ключ 

загального захисту, які далі будуть передані (разом з ПЗ USIM) в клієнтське 

обладнання (UE) і з центру аутентифікації в центр реєстрації (HSS). UE і HSS, 

використовуючи ключі (CK; IK) та ID мережі, створює ключ KASME. Встановивши 

ключ ID мережі, центр реєстрації (HSS) гарантує можливість використання ключа 
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тільки в рамках цієї мережі. Наступним етапом KASME передається з Центру 

реєстрації (HSS) в пристрій мобільного управління (MME) поточної мережі, де він 

використовується в якості основного-ключа. На підставі KASME виконується 

підписка ключа Knas-enс, який необхідний для шифрування даних протоколу NAS 

між мобільним пристроєм (UE) і MME, та Knas-int, (необхідний для захисту 

цілісності). Коли UE підключається до мережі, MME генерує ключ KeNB і передає 

його базових станцій. У свою чергу, з ключа KeNB створює ключ Kup-enc, який 

використовується для шифрування даних користувача по протоколу U-Plane, ключ 

Krrc-enc для протоколу RRC (Radio Resource Control - протокол взаємодії між 

Мобільними пристроями і базовими станціями) і ключ Krrc-int, призначений для 

захисту цілісності [71]. 

Алгоритм аутентифікації та підключення клієнтського обладнання (UE), 

зображено нижче (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Алгоритм аутентифікації та підключення UE до мережі 

NAS Запит на приєднання (IMSI)

1

Авторизація відповіді на дані (AV)

2

NAS запит на авторизацію (AUTN, RAND)

3

NAS Запит на авторизацію (RES)

4

NAS Команда режиму безпеки (алгоритм цілісності, алгоритм шифрування)

5

NAS Режим безпеки завершено

6

7

8

Режим безпеки RRC завершено

Включення режиму безпеки RRC 

(цілісності та шифрування)

Запит на авторизацію даних (IMSI)

Відповідальність за початкове 

налаштування контексту S1AP (ключ 

безпеки = KeNB)

MME AuCeNBUE
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В алгоритмі аутентифікації та підключення клієнтського обладнання 

відповідає наступній послідовності: 

Етап 1. – запит мобільної станції (UE) відносно підключення до приватної 

спеціалізованої мережі. MME запитує аутентифікаційні дані, що відносяться до 

конкретного IMSI, відправляючи Authentication Data Request. AuC/HSS вибирає 

PSK, що відноситься до конкретного IMSI і обчислює аутентифікаційні дані по PSK. 

AuC/HSS відправляє відповідь AV c Authentication Data Response. 

Етап 2. – MME отримує IK, CK, XRES, RAND і AUTH з AV. MME відправляє 

AUTH і RAND за допомогою Authentication Request до UE. 

Етап 3. – UE аутентифікує NW, перевіряючи отриманий AUTH, та обчислює 

IK, CK, RES, XMAC зі свого ключа захисту, AMF, (OP), AUTH та RAND, після чого 

відправляє RES з Authentication response [72]. 

Етап 4. Після отримання RES, MME порівнює його з XRES, якщо вони 

збігаються, то аутентифікація пройшла успішно, в іншому випадку, MME 

відправляє збій аутентифікації (Authentication failure) до UE.  

MME скидає лічильник DL NAS. Розраховує KASME, KeNB, Knas-int, Knas-

enc. Відправляє NAS команду режиму безпеки (алгоритм цілісності, алгоритм 

шифрування, NAS набір ключів ID, функцію безпеки UE) з цілісністю та 

захищеністю (не шифрованих, використовуючи Knas-inc). 

Етап 5. Після отримання NAS команди, UE обчислює (KASME, KeNB, Knas-

int, Knas-enc) та відправляє NAS-режиму безпеки виконаний обчислень. 

Етап 6. Після отримання NAS команди режиму безпеки від UE, MME 

відправляє KeNB в eNB з S1AP ключ захисту. 

Етап 7. Після отримання KeNB, eNB обчислює Krrc-int, Krrc-enc, Kup-enc, та 

відправляє RRC ключ захисту (AS шифрує алгоритм). 

Етап 8. Після отримання RRC команди ключа захисту, UE обчислює Krrc-int, 

Krrc-enc, Kup-enc, та відправляє RRC виконаний ключ шифрування на eNB [71,72]. 
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Після всіх етапів, NAS і AS повідомлення будуть надійно захищені і 

зашифровані, на відміну від призначених для користувача даних, які будуть тільки 

шифруватися. Архітектура безпеки LTE визначає механізм безпеки для рівня NAS 

та для рівня AS. Безпека NAS виконується для NAS повідомлень і належить до UE 

і MME.  

Безпека AS виконана для RRC і призначена для даних користувача, що 

належать до UE і eNB. Рівень PDCP на сторонах UE і eNB відповідає критеріям 

захищеності, цілісності та шифрування.  

Рівень безпеки доступу виглядає наступним чином: 

eNB
UE MME

NAS Security

AS Security

 

 

Для генерації векторів аутентифікації використовується криптографічний 

алгоритм з допомогою односпрямованих функцій (f1, f2, f3, f4, f5), прямий 

результат виходить шляхом простих обчислень, а зворотний результат не може бути 

отриманий зворотним шляхом, тобто не існує ефективного алгоритму отримання 

зворотного результату. [71].Для цього алгоритму використовується випадкове 128 

бітове випадкове число RAND, майстер-ключ K абонента, також 128 біт і 

порядковий номер процедури SQN (Sequence Number). Лічильник SQN змінює своє 

значення при кожній генерації вектора аутентифікації. Схожий лічильник SQN 

працює і в USIM. Такий метод дозволяє генерувати кожен раз новий вектор 

аутентифікації, не повторюючи попередній використаний вектор аутентифікації. 

Величин: SQN, RAND та К в алгоритмі f1, бере участь поле управління 

аутентифікацією Authentication Management Field (AMF). В алгоритмах f2 - f5 

вихідні параметри - RAND та К, на виходах відповідних функцій отримують 
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Message Authentication Code (MAC) - 64 біта; (XRES - eXpected Response, результат 

роботи алгоритму аутентифікації <32 - 128 біт>); ключ шифрування СК, що 

генерується з використанням вхідних (K, RAND) -> f3-> CK; ключ цілісності IK, 

згенерований з використанням входить (K, RAND) -> f4-> IK; і проміжний ключ 

Anonymity Key (AK), що генерується за допомогою (K, RAND) -> f5-> AK - 64 біта. 

При обслуговуванні абонента мережею E-UTRAN ключі CK і IK в відкритому 

вигляді в ядрі мережі залишиться поза передачею. В цьому випадку HSS генерує 

KASME за допомогою алгоритму KDF (Key Derivation Function), для якого 

вихідними параметрами є CK і IK, а також ідентифікатор який обслуговує мережу і 

SQNÅAK. Вектор аутентифікації містить RAND, XRES, AUTN і KASME, на основі 

якого відбувається генерація ключів шифрування та цілісності [72].. 

Мобільна станція отримує з ядра мережі три параметра (RAND, AUTN і 

KSIASME, де KSI - Key Set Identifier, індикатор встановленого ключа, однозначно 

пов'язаний з KASME в мобільної станції). Після чого, використовуючи RAND і 

AUTN, USIM на основі алгоритмів безпеки, що зберігаються в HSS, проводить 

обчислення XMAC, RES, CK і IK. 

У відповіді RES UE передає в ММЕ обчислене RES, яке має збігтися з XRES, 

отриманим з HSS. Так мережа аутентифікує абонента. Обчисливши XMAC, UE 

порівнює його з МАС, отриманим нею в AUTN. При успішній аутентифікації 

абонентом мережі (МАС = ХМАС) UE повідомляє про це у відповіді RES. Якщо 

аутентифікація мережі не вдалася (МАС ≠ ХМАС), то UE направляє в ММЕ 

відповідь CAUSE, де вказує причину невдачі аутентифікації. 

При успішному завершенні попереднього етапу ММЕ, eNB і UE виробляють 

генерацію ключів, використовуваних для шифрування і перевірки цілісності 

одержуваних повідомлень.  

Нижче наведена ієрархія ключів в E-UTRAN (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Ієрархія ключів в E-UTRAN 

 

Вектори аутентифікації зображені на рис. 3.8 та 3.9. Ключі IK і CK генеруються 

і в центрі аутентифікації, та в USIM. 

Ключ AK генерується тільки в центрі аутентифікації; Відповідь XRES 

генерується тільки в центрі аутентифікації, а RES генерується в USIM; 

Код MAC генерується тільки в центрі аутентифікації, а відповідний йому 

параметр XMAC генерується в USIM; 

Маркер AUTH генерується тільки в центрі аутентифікації. 

 

Рис. 3.9. Створення векторів на передавальній стороні 
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Рис. 3.10. Перетворення векторів на приймальній стороні (в USIM) 

 

Вихідним ключем для всього ланцюжка є KASME (256 біт). При передачі в 

радіоканалі захист забезпечують для сигнального трафіку (Control Plane) і для 

призначених для користувача пакетів (User Plane). При цьому всі повідомлення 

сигналізації поділяють на сигнальні повідомлення між UE і MME протоколів ММ і 

SM (NAS - Non Access Stratum) і сигнальні повідомлення між eNB протоколу RRC 

(AS - Access Stratum). Для шифрування і захисту цілісності можна використовувати 

різні базові алгоритми: 

 UEA2 (UMTS Encryption Algorithm 2) і UIA2 (UMTS Integrity Algorithm 2); 

 розроблені для стандартів 3G, AES (Advanced Encryption Standard). 

Сигнальні повідомлення протоколу RRC (AS) також шифрують і забезпечують 

їх цілісність. Пакети трафіку тільки шифрують. Ці операції проводять в 

обслуговуючій eNB та UE. Схема отримання ключів шифрування і цілісності для 

AS та UP трафіку відрізняється від попереднього випадку тим, що вихідним 

параметром тут служить вторинний ключ KeNB (256біт).  
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Рис. 3.11. Генерування ключів шифрування і цілісності для NAS сигналізації 

 

Цей ключ генерують, також використовуючи KDF, де вхідними параметрами 

є: KASME, лічильник сигнальних повідомлень NAS вгору, колишнє значення 

KeNB, ідентифікатор стільники і номер частотного каналу в напрямку вгору. 

Отже, за будь-якої періодичної локалізації UE відбувається зміна KeNB. Також 

KeNB змінюється і при хендовері (Процес переходу абонента від однієї базової 

станції до іншої), при цьому в алгоритмі генерації нового KeNB використовується 

додатковий параметр NH (Next Hop), фактично числовий лічильник базових 

станцій, обслуговуючих абонента. 

Реалізація процедури безпеки в мережі E-UTRAN наведені на рис. 3.12 

 

Рис. 3.12. Реалізовані процедури безпеки в мережі E-UTRAN 



136 

 

 

Алгоритм шифрування і дешифрування повідомлень представлений нижче: 

 

Рис. 3.13. Алгоритм шифрування в E-UTRAN 

Вихідними параметрами в цьому алгоритмі є шифрування ключа KEY (128 

біт), лічильник пакетів (блоків) COUNT (32 біта), ідентифікатор наскрізного каналу 

BEARER (5 біт), покажчик напрямку передачі DIRECTION (1 біт) і довжина 

шифрувального ключа LENGTH. Відповідно до обраного алгоритму шифрування 

ЕЕА (EPS Encryption Algorithm) виробляється шифрувальне число KEYSTREAM 

BLOCK, яке при передачі складають два зашифрованих вихідним текстом блоку 

PLAINTEXT BLOCK. При дешифрування на приймальному кінці повторно роблять 

таку ж операцію. 

Процедура захисту цілісності повідомлення складається в МАС (Message 

Authentication Code) (32 біта). Алгоритм генерації МАС і перевірки цілісності 

отриманого пакета шляхом порівняння ХМАС з МАС наведено нижче: 

 

Рис. 3.13. Алгоритм перевірки цілісності в E-UTRAN 
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В алгоритмі ЕIА (EPS Integrity Algorithm) використаний ключ цілісності KEY 

(128 біт), лічильник повідомлень COUNT (32 біта), ідентифікатор наскрізного 

каналу BEARER (5 біт), показники напрямку передачі DIRECTION (1 біт) і саме 

повідомлення MESSAGE [74,75]. 

 

 

3.4. Дослідження ефективності захищеної спеціалізованої мережі на 

прикладі шахти Ювілейна 

 

 

Шахта «Ювілейна» є підприємством вугільної промисловості, що знаходиться 

на закладах Дніпровського буровугільного басейну. На території басейну виявлено 

близько 40 пластів з робочою потужністю 0,6-1,6м., які залягають на глибині 400-

1800 м., вугілля що залягає в Дніпровському басейні є високої якості, легко 

збагачується [65].  

Шахта була включена до складу шахтоуправління «Першотравенське» тресту 

"Павлоградвугілля" і введена в експлуатацію в 1970 році. Пізніше шахта отримала 

нову назву - шахта «Ювілейна». Після проголошення незалежності України шахта 

перейшла у відання міністерства вугільної промисловості України, а пізніше була 

приватизована та відчужена підприємством ДТЕК [66].  

Шахтоуправління видобувало в середньому по 10 900 тон вугілля на добу. 

Глибина робочого ствола сягає 380м. над рівнем поверхні і постійно 

поглиблюються. 

При проведенні експериментальних досліджень, в умовах гірничих виробок 

вугільної шахти, вирішувалися такі завдання: 

1. Аналіз допустимих рівнів сигналів в горних виробках в вугільній шахті на 

різних відстанях в діапазоні частот 900\1800\2600 МГц., при однаковій 
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випромінюваній потужності передавача, що задовольняє умовам іскробезпеки (в 

межах 2-3 Вт.), з метою організації бездротового каналу зв'язку [57]. 

2. Виконання програмного моделювання поширення сигналу, для вимірювань 

рівнів потужності електромагнітних хвиль, що поширюються уздовж різних 

напрямків. 

3. За результатами тестового аналізу, виконати розрахунок мінімальної 

кількості передавачів (радіовипромінювачів) для забезпечення стійким сигналом в 

підземній частині шахти, у відповідності теоретичних та практично наведених 

розрахунків. 

4. При плануванні та тестуванні системи радіодоступу, забезпечити 

інформаційну безпеку несанкціонованого доступу до даних, що передаються такою 

мережею, та заборонити реєстрацію не авторизованих пристроїв в мережі. 

У відповідності до обраного завдання практичного дослідження, обрано 

шахтно-гірські ділянки, що відповідає наступним вимогам: 

1. Чиста гірських виробок (чиста шахтна гірська ділянка, виробка, в якій 

відсутні , або частково відсутні металеві конструкції), з протяжністю не менше 

100м.;  

2. Ділянка для проведення експериментальних робіт основної - чистої виробки, 

з перетином з паралельними виробками. 

Основними вимогами є забезпечення роботи в дальній зоні приймача в 

використовуваному діапазоні частот 900\1800\2600 МГц., з відповідними 

параметрами якості сигналу (RSRP >= -90 dBm, RSRQ >= -15 dB, SINR >= 13dB); 

Характеристики досліджуваного об’єкта: 

а. Мережа гірничих виробок 70-100 км.; 

б. Виробка закріплена арочним металевим кріпленням з кроком встановлення 

0,5-1 м.; 

в. Висота виробки 2-3,5 м., ширина 2-5м. перетину виробки арки; 

г. Наявність в гірських виробках газу метану та вугільного пилу [65,78]. 
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Рис. 3.14. Вигляд виробки на шахті Ювілейна, що взято за основу моделювання  

 

Теоретична схема дослідженнях в чистих гірських виробках передбачає, 

випромінення сигналу с генератора (радіовипромінювача) що встановлюється 

стаціонарно в одному з кінців виробки, а приймальне обладнання програмно 

переміщується уздовж гірничої виробки. Остання точка вимірювання визначалася 

рівнем мінімального рівня сигналу, або обмеженням довжини виробки. У кожній 

точці вимірювалася напруженість електромагнітного поля з різним частотним 

діапазоном антенного пристрою, в якості яких використовувалися електричні 

диполі і рамкові антени. Орієнтація антен визначалася максимальним рівнем 

сигналу. У всіх точках дотримувалася ідентичність умов передачі. Струм 

випромінення диполя встановлено, як постійний для всіх діапазонів досліджуваних 

частот. Величина струму обиралась з умови величини вхідного опору 

випромінювачів. 

Для проведення дослідження методом програмного моделювання сигналу у 

відповідності до вимогам що наведені вище, було обрано гірничу виробку - 

промштрек, який не має ніяких протяжних металевих провідників. Довжина цього 

промштрека становила більше 400 м, найближча гірнича виробка - відкаточний 

штрек, що йде паралельно промштреку № I, віддалений на відстань не менше 50 м. 

План зазначеної виробоки - промштрека № I – наведено нижче (Рис.3.15) 

Трубопровід  

стисненого повітря 

виробки 
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Рис. 3.15. Тестова гірнича виробка на шахті Ювілейна  

 

При виконанні програмного моделювання, випромінююча установка 

перебувала в дальньому кінці промштрека на відстані 400 м. від початку тунелю. 

Приймальна станція переміщалася уздовж виробки. Перша точка вимірювання 

перебувала на відстані 20м., від випромінювального пристрою, потім на 80м., 

вимірювання проводилися через 20м, а з 80 до 280 м. через кожні 40м. У кожній 

точці вимірювання проводилось в такому частотному спектрі: 

1) від 2620 - 2690 МГц., ширина несучої від 10 до 20 МГц.; 

2) від 1805 - 1880 МГц., ширина несучої від 10 до 20 МГц.; 

3) від 933 – 953МГц., ширина несучої від 10 до 20 МГц.; 

з фіксованим частотним каналом для різних випромінюючих і приймаючих 

антенах. 

Еквівалент ізотропного випромінення потужності передавача встановлено:  

𝑃ЕІВП.прд Tx PWR =3Вт. 
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Чутливість приймача , або максимально допустимий рівень сигналу становить: 

RSRP =-90 dBm. 

 

 
Рис. 3.16. Моделювання поширення радіохвиль в виробка на шахті Ювілейна  

 

Отримані теоретичні результати вимірювання на різних частотах, показали 

поширення сигналу більше 400 м. Вимірювання на різних частотних діапазонах 

показало, що при збільшенні частоти - загасання збільшується. Також встановлено, 

що найбільший сигнал виходить при використанні вертикальних диполів, як 

передавальних та прийомних антен, а найменший - при застосуванні 

горизонтальних диполів. 

У відповідності теоретично-отриманих результатів напруженості поля, та 

діелектричного проникнення шахтного середовища, було обрано розрахункову 
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модель К-параметрів (SPM), для виконано математичного моделювання поширення 

радіохвиль в особливому середовищі (зображено на Рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Математичне моделювання зміни напруженості поля в різному 

частотному діапазоні в шахті Ювілейна 

 

З спектрограми видно, що оптимальний діапазон частот зсувається в бік більш 

низьких частот, для всіх видів антен з вертикальними диполями. Найбільш 

оптимальним частотним діапазон є 900мГц., що дозволяє розповсюдженню 

довжини хвилі на відстань більше 1200м.  

За графіками зміни напруженості поля від відстані була знайдена залежність 

коефіцієнта загасання від частоти (представлені на рис. 3.17). З графіка видно, що в 

зазначеному діапазоні частот 900 МГц., коефіцієнт загасання складає на -0,020 dB/m 

на частоті 1800 МГц 0,028 dB/m та на частоті 2600МГц. 0,045 dB/m. 

На спектрограмі (Рис.3.17)  наведена теоретична крива (необхідний рівень 

сигналу для прийняття приймачем, з подальшою можливістю надання промислових 
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сервісів), розрахована для електропровідності лінії -90dB/m і діелектричної 

проникності (втрати) в шахтному середовищ  10dB/m, яка практично збігається з 

залежністю коефіцієнта загасання від частоти, отриманої експериментальним 

моделюванням для горизонтального електричного диполя. 

Для перевірки правильності отриманих результатів моделювання загасання 

сигналу в шахті, що були розраховані на базі моделі К-параметрів (SPF), 

пропонується додатково виконати розрахунки загасання потужності сигналу за 

моделлю Okumura – Hata, яка розраховується завдяки виведеними емпіричними 

показниками, що базуються на теорії поширення сигналу в вільному просторі.  

Після отримання математичних розрахунків загасання за моделлю Okumura – 

Hata, виконати порівняння отриманих результатів з моделлю К-параметрів, та 

встановити точність використання моделей для планування спеціалізованої 

промислової мереж в особливих умовах. 

 Після проведеного практичного дослідження на предмет оптимального 

використання діапазонна частот, щодо поширюються в шахтних виробках в 

специфічному середовищі, пропонується взяти для математичних моделі Okumura 

– Hata, лише частотний діапазон 900 МГц .  

Планування приватної радіомережі LTE, проводиться з урахуванням 

оптимального розміщення радіопередавачів в шахті «Ювілейна», де щільність 

абонентів буде низька а базові станції встановлюватимуться якомога далі один від 

одного. Запропоновану модель розрахунку поширення хвиль, застосовуватиметься 

в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, повністю, або 

частково відсутнього вентиляції повітря, можливість роботи активного обладнання 

в середовищі з іскро-займистим пилом чи газу. Такі умови призводять до 

неоднорідності середовища передачі радіосигналів.  

Щільність абонентів в шахті буде відрізнятися, та поділятися на фіксованих 

абонентів – до яких будуть відноситися датчики, та мобільних абонентів – до яких 

відносяться виконавчі пристрої, та мобільні станціє персоналу. 
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Одним з головних завдань такої мережі це доступність та раціональне 

розміщення БС (mRRU) на підприємстві, що задовольнить якісному покриттю 

шахти.  

Розрахунок пропускної спроможності приватної промислової мережі LTE: 

Пропускна здатність, або ємність мережі ґрунтується на середніх значеннях 

спектральної ефективності території покриття – соти, при заданих технічних 

параметрів та відповідному середовищі. 

Спектральна ефективність визначає швидкість передачі даних у встановленій 

смузі частот. Спектральна ефективність систем радіозв’язку представляє собою 

коефіцієнт, що розраховується як відношення швидкості передачі даних на 1Гц. 

використовуваної смуги частот (біт / с / Гц). 

Ширина смуги частот для частотного виду дуплексу FDD в основі 3GPP 

Release 9 для різноманітних конфігурацій MIMO дорівнює 20 МГц [76]. 

Середня спектральна ефективність для мережі LTE, представлена в таблиці: 

Лінія  MIMО Средня спектральна ефективність 

(біт/с/Гц) 

UL 1×2 1,254 

DL 2×2 2,93 

Середню пропускну здатність одного сектора базової станції для системи 

FDD можна отримати шляхом множення ширини каналу на спектральну 

ефективність каналу: 

𝑅 = 𝑆 × 𝑊 ,                                                                   (3.1) 

де S - середня спектральна ефективність (біт / с / Гц); 

W - ширина каналу (МГц); W = 20 МГц. 

Для лінії DL: 

𝑅𝐷𝐿 = 2,93 × 20 = 58,6  Мбіт/с. 
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Для лінії UL: 

𝑅𝑈𝐿 = 1,254 × 20 = 25,08   Мбіт/с. 

Для того, щоб обчислити пропускну здатність базової станції R_eNB, 

помножимо кількість секторів базової станції на пропускну здатність одного 

сектора, в однієї базової станції eNB число секторів дорівнює двом, формула буде 

виглядати наступним чином: 

𝑅𝑒𝑁𝐵 =  𝑅𝐷𝐿/𝑈𝐿 × 2                                                      (3.2) 

Для лінії DL: 

𝑅𝑒𝑁𝐵 𝐷𝐿 = 58,6 × 2 = 117,2 Мбіт/с. 

Для лінії UL: 

𝑅𝑒𝑁𝐵 𝑈𝐿 = 25,08 × 2 = 50,16  Мбіт/с. 

Наступним кроком буде обчислення необхідної кількості сот в запланованій 

приватній мережі LTE. Для того, щоб обчислити кількості сот в мережі слід 

розрахувати загальну кількість каналів, що виділяються для розгортання 

проектованої мережі LTE. Загальна кількість каналів Nk-обчислюється відповідно 

до наступної формули: 

𝑁𝑘 =  [
∆𝑓∑

∆𝑓𝑘
]                                                                    (3.3) 

Де Δf- це виділена смуга частот, яка використовується в Україні в 900 стандарті 

для роботи мережі LTE, що дорівнює 20 МГц; [76] 

𝑓𝑘- смуга частот одного радіоканалу. 

У мережах LTE під радіоканалом мається на увазі такий термін, як ресурсний 

блок (РБ), який володіє шириною 180 кГц, ∆𝑓𝑘= 180 кГц. 

𝑁𝑘 =
20000

180
≈ 111 каналів 

Після підрахунку кількість каналів 𝑁к.сек, необхідних для обслуговування 

абонентів в1-му секторі 1-ої eNB: 

𝑁к.сек = [
𝑁𝑘

(𝑁𝑘л×𝑀сек)
]                                                             (3.4) 

Де 𝑁𝑘- загальне число каналів; 
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𝑁𝑘- розмірність кластера, встановлюється з урахуванням кількості секторів 

eNB, виберемо рівним 2; 

Мсек- кількість секторів eNB, приймемо рівним 2. 

𝑁к.сек = [
111

(2×2)
] ≈  27 канал 

Обчислимо кількість каналів трафіку в одному секторі одної соти 𝑁кт.сек, що 

розраховується за формулою: 

𝑁кт.сек =  𝑁кт1 × 𝑁к.сек                                                             (3.5) 

Де 𝑁кт1 - кількість каналів трафіку в одному радіоканалі, що встановлюється 

стандартом радіодоступу (для OFDMA 𝑁кт1 = 1…2), для LTE візьмемо 𝑁кт1=1 

𝑁кт.сек = 1 × 27 = 27 канала 

Відповідно до моделі Ерланга, відображеної у вигляді графіка на рисунку 

нижче, встановимо номінальне навантаження в секторі однієї соти Асек при 

можливому значенні ймовірності блокування дорівнює 1% і обчисленим вище 

значенні 𝑁кт.сек. Встановимо, то що Асек= 50 Ерл. 

 
Графік залежність допустимого навантаження в секторі від числа каналів трафіку і 

ймовірності блокування 

 

Кількість абонентів, яке буде обслуговуватися однією базовою станцією, 

розраховується за такою формулою: 

𝑁аб.𝑒𝑁𝐵 = 𝑀сек × [
Асек 

А1 
],                                                  (3.6) 

Кількість каналів N 

Ймовірність 

відмови: 

Т
р

аф
ік

 Е
р

л
ан

г 
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Де А1  - середня за всіма видами трафіку абонентська навантаження від одного 

абонента, значення А1 може становити (0,04 ... 0,2) Ерл. Так як проектована мережа 

планується використовуватися для високошвидкісного обміну інформацією, то 

значення А1  приймемо рівним 0,2 Ерл. 

Тому: Мсек - кількість секторів на одній базовій станції; Асек- номінальне 

навантаження в секторі однієї eNB. 

𝑁аб.𝑒𝑁𝐵 = 2 × [
50

0.2
] = 500 абонентів 

Кількість базових станцій eNB в проектованої мережі LTE знайдемо за 

формулою: 

𝑁𝑒𝑁𝐵 = [
𝑁аб

𝑁аб.𝑒𝑁𝐵
] + 1                                                           (3.7) 

Де 𝑁аб - кількість потенційних мобільних станцій для шахтарів. Кількість 

потенційних мобільних станцій визначимо як 25% від загальної необхідності 

абонентського обладнання (UE = 2000). Таким чином, кількість потенційних 

мобільних станцій становитиме 500, тоді: 

𝑁𝑒𝑁𝐵 = [
500

500
] + 1 = 2 (𝑒𝑁𝐵) 

Середня планована пропускна здатність RN проектованої мережі 

розраховується шляхом добутку кількості базових станцій на середню пропускну 

здатність базових станцій. Вираз буде мати вигляд: 

𝑅𝑁 = (𝑅𝑒𝑁𝐵.𝐷𝐿 + 𝑅𝑒𝑁𝐵.𝑈𝐿) × 𝑁𝑒𝑁𝐵,                                 (3.8) 

RN = (117,2 + 50,16) × 2 = 334,73 (Мбіт/с). 

Тепер дамо оцінку ємності проектованої мережі і порівняємо з розрахованою. 

Визначимо усереднений трафік одного мобільного абонента в годину найбільшого 

навантаження (ГНН): 

𝑅т.ЧНН =
Тт×𝑞

𝑁ЧНН×𝑁д
                                                           (3.9) 

де Тт - середній трафік одного промислового абонента на місяць, взято за 

основу Тт = 15 Гбайт / міс з урахуванням використання стрімінгових сервісів, 
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онлайн відео трансляція (за основу взяті розрахунки мобільних операторів, що 

надають сервіс в стандарті LTE) [74]; 

q - коефіцієнт = 2; 

NЧНН - число ЧНН в день, NЧНН = 8; 

Nд - число днів у місяці, Nд = 30. 

Отримаємо:                  𝑅т.ЧНН =
15×2

8×30
= 0,125  (Мбіт/с) 

Визначимо загальний трафік проектованої промислової мережі в ГНН Rобщ./ЧНН 

за формулою:  

Rобщ./ЧНН = RтЧНН × Nакт.аб                                           (3.10) 

де Nакт.аб - число активних користувачів в мережі; визначимо число активних 

абонентів у мережі як 65% від загального числа потенційних абонентів Nаб, тобто 

Nакт.аб = 1 300 UE. 

Rобщ./ЧНН = 0,125 × 1300 = 162,5 (Мбіт/с). 

Таким чином, RN>Rобщ./ЧНН відповідно проектована мережа не буде піддаватися 

перевантажень в ГНН. 

Розрахуймо аналіз покриття для всієї шахті «Ювілейна», для цього необхідно 

визначити максимально допустимі втрати на лінії (МДВ). Розраховуються вони як 

різниця між еквівалентним ізотропним випроміненням потужності передавача 

(ЕІВП) і мінімальним значенням потрібної потужністю сигналу на вході приймача, 

при якій в каналі зв'язку забезпечується нормальна демодуляція сигналу в приймачі 

з урахуванням всіх втрат. 

𝐿мдв = 𝑃ЕІВП.прд − 𝑆ч.пр + 𝐺А.прд − 𝐿ф.прд − 𝑀прон − 𝑀переш − 𝑀затін + 𝐺хо  (3.11) 

де 𝑃ЕІВП.прд - еквівалент якої випромінює потужність передавача; 

𝑆ч.пр- чутливість приймача; 

𝐺А.прд- коефіцієнт посилення антени передавача, 

𝐺А.прд: DL = 18 дБ, UL = 0 дБ; 

𝐿ф.прд- втрати в фидерном тракті передавача, 𝐿ф.прд: DL = 0,3 дБ; 
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𝑀прон- запас на проникнення сигналу в шахті, 𝑀прон= 8 дБ; 

𝑀переш- запас на перешкоди 𝑀перешвизначається за результатами 

моделювання системного рівня в залежності від навантаження в сусідніх eNB; 

значення 𝑀переш відповідає навантаженню в сусідніх eNB 70%. 

𝑀переш: DL = 6,4 дБ; UL = 2,8 дБ; 

𝑀затін- запас на затінення, 𝑀затен = 8,7 дБ 

𝐺хо- виграш від хендовера. Значення виграшу від хендовера - результат того, 

що при виникненні глибоких завмирань в працюючій соті, абонентський термінал 

може здійснити хендовер в соту з кращими характеристиками прийому. 𝐺хо = 1,7 

дБ. 

𝑃ЕІВП.прд розраховуємо за формулою: 

𝑃ЕІВП.прд = 𝑃вих.прд + 𝐺А.прд − 𝐿ф.прд                                 (3.12) 

де 𝑃вих.прд- вихідна потужність передавача. 𝑃вих.прд в лінії (DL) в LTE залежить 

від ширини смуги частот стільники, яка може коливатися від 1,4 до 20 МГц. 

Потужність випромінення в шахті максимально допустима для передавачі TRX  = 

до 3 Вт (34,77 дБм). 

𝑃вих.прд: DL = 34,77 дБм, UL = 33 дБм 

Для лінії DL: 

𝑃вих.прд = 34,77 + 18 - 0,3 = 52,47 (дБм), 

Для лінії UL: 

𝑃вих.прд = 33 (дБм) 

𝑆ч.пр розраховується по формулі чутливість приймача: 

𝑆ч.пр = 𝑃тш.пр + 𝑀осш.пр + 𝐿пр                                         (3.13) 

Де 𝑃тш.пр- потужність теплового шуму приймача 

𝑃тш.пр : DL = -174,4 дБм, UL = -104,4 дБм;  

𝑀осш.пр - необхідне відношення сигнал / шум приймача.  

𝑀осш.пр : DL = -0,24 дБ; UL = 0,61 дБ;  
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𝐿пр – коефіцієнт шуму приймача. 

 𝐿пр: DL = 7 дБ, UL = 2,5 дБ;  

Для лінії DL: 

𝑆ч.пр= -174,4 + (-0,24) + 7 = -167,64 (дБм), 

Для лінії UL: 

𝑆ч.пр= -104,4 + 0,61 + 2,5 = -101,29 (дБм) 

З урахуванням отриманих результатів за вище вказаними формулами, 

розрахуємо значення максимально допустимі витрати МДВ: 

Для лінії DL:  

LМДВ = 52,47 – (-167,64) –0,3- 8 – 6,4 – 8,7 + 1,7 = 198,41 (дБ) 

Для лінії UL:  

LМДВ = 33 – (-101,29)  – 8 – 2,8 – 8,7 + 1,7 = 116,49 (дБ) 

З двох значень МДВ, отриманих для ліній DL і UL вибираємо мінімальне, щоб 

вести подальші розрахунки дальності зв'язку та радіуса БС (eNB). Обмежує лінією 

по дальності зв'язку, як правило, UL. 

Для розрахунку дальності зв'язку скористаємося емпіричної моделлю 

поширення радіохвиль Okumura - Hata. Дана модель є узагальненням дослідних 

фактів, в якому враховано багато умов і видів середовищ. 

У моделі Okumura - Hata пропонується такий вираз для визначення середнього 

загасання радіосигналу: 

𝐿𝑝 = 69,5 + 26,16 log 𝑓𝑐 − 13,82 log ℎ𝑡 − 𝐴(ℎ𝑟) + (44,9 − 6,55 log ℎ𝑡) × log 𝑑 (3.14) 

де 𝑓𝑐   - частота від 150 до 2000 МГц; 

ℎ𝑡- висота передавальної антени (підвісу eNB) 4 метри; 

ℎ𝑟  - висота приймаючої антени (антени мобільного пристрою) від 1 до 4 метрів; 

d - радіус стільники від 1 до 20 км; 

A(ℎ𝑟)  - коригуючий коефіцієнт що залежить від висоти антени для поширення 

сигналу в шахті рухомого об'єкта. 

Зробимо вибір параметрів для розрахунків: 
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𝑓𝑐  = 900 МГц; 

ℎ𝑡 = 4 метри; 

ℎ𝑟  = 2 метра. 

Знайдемо поправочний коефіцієнт A(ℎ𝑟) для поширення сигналу в шахті, за 

формулою: 

A(ℎ𝑟) = 𝐾ℎx λ2 ( 𝑟

𝛼 √ 𝑟−13 +
1

𝑏 √ 𝑟−13 )                                                               (3.15) 

Де 𝐾ℎ - коефіцієнт = 1,1; 

λ2- довжина хвилі (900 мГц); 𝜆 =
𝑐1

𝑓
= 0,33 

휀𝑟- Відносна діелектрична проникність що =5,31; 

𝛼 – ширина; 𝑏 – висота виробки. 

Обчисливши всі перешкоди шо впливають на поширення сигналу, розрахуємо 

відстань між eNB та UE за наступною формулою: 

𝐿𝑃 =
(4𝛱 𝑑)2

𝜆2
                                                               (3.16) 

звідси відстань d буде дорівнювати: 

𝑑 =
√𝐿𝑃

4𝛱
⋅ 𝜆                                                               (3.17) 

 радіус стільники, отримаємо, що d≈ 420 м.  

Площа SeNB покриття становитиме 1 161м. та розраховуватиметься за 

формулою: 

𝑆𝑒𝑁𝐵 =
3

2
√3𝑑

2
                                                            (3.18) 

Для розрахунку покриття у всієї шахти, необхідно всю площу шахти розділити 

на покриття однієї eNB. Такий розрахунок дозволить кількісно оцінити 

необхідність в встановленні станцій eNB. Але для детального планування необхідно 

враховувати висоти та рельєф шахти, це дозволить виконати якісне покриття 

підземного об’єкту вугільної промисловості.    
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Висновки до розділу 3 

 

 

За результатами теоретичної оцінки поширення електромагнітних хвиль в 

особливому середовищі, розглянуто теоретичний проект побудови приватної 

промислової мережі на базі ортогонального частотного рознесення (OFDM), що 

використовується в технологіях WiFi, WiMax,  LTE та мережах 5-6 генерації, в 

частотному діапазоні 900\1800\2600 мГц.  

1. По результатам аналізу запропонованих сценаріїв - розгортання приватної 

промислової мережі, та використання фізичного ресурсу (використання частотного 

спектру), запропоновано функціонально-логічну структуру приватної мережі LTE. 

2. Удосконалено схему організації фізичної доступності елементів 

експериментальної промислової мережі (RAN, Core системи), що вирішує питання 

доступності мережі при виникненні промислових інцидентів на підприємстві. 

3. При розгляді проектного рішення приватної промислової мережі LTE, 

розглянуто багаторівневі система безпеки доступу та аутентифікації абонентів в 

приватній мережі радіодоступу. 

4. Розроблено алгоритм планування захищеної промислової мережі для 

розгортання в особливому середовищі.  

5. За результатами експериментального дослідження поширення 

електромагнітних хвиль в особливому середовищі, що розраховано в діапазоні 

900\1800\2600 мГц., дозволяє зробити висновок, стосовно раціонально розгортання 

промислової мережі в частотному діапазоні 900 мГц, що задовольнить умовам 

доступності для організації сервісів промислової необхідності підземного 

промислового об’єкту. 

6. Результатами експериментального дослідження, є проведення розрахунків 

площі покриття однією eNB в особливому середовищі, що у відповідності до 
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обраної моделі планування становить від 1161м2 до понад 1200м2 за умови 

використання частотного діапазону 900 мГц. та шириною несущої 20 МГц. 

7. Експериментальним дослідженням встановлено розрахунок пропускної 

спроможності в особливих умовах на рівні: 

 𝑅𝑒𝑁𝐵 𝐷𝐿 = 58,6 × 2 = 117,2 Мбіт/с; 

 𝑅𝑒𝑁𝐵 𝑈𝐿 = 25,08 × 2 = 50,16  Мбіт/с. 

8. За результатами виконання моделювання та математичних розрахунків 

приватної захищеної мережі LTE на шахті Ювілейна, (що дозволить розгорнути 

інформаційну мережу в особливих умовах), встановлено: розрахунок на базі методу 

К-параметрів, дозволяє більш точно оцінити поширення сигналу; точністю 

поширення сигналу досягається до 87%, на відміну від методу Окомура - Хата з 

показником точності поширення сигналу біля 79%.  

 

  



154 

 

РОЗДІЛ 4.  

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХИЩЕНИХ 

ПРОМИСЛОВИХ МЕРЕЖ РАДІОДОСТУПУ В ОСОБЛИВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

 

4.1. Обґрунтування порядку розгортання промислових мереж, сервісів в 

особливому середовищі 

 

 

Мережі підприємств є класичним прикладом інформаційних мереж, де 

основний трафік формується в результаті взаємодії прикладних процесів кінцевих 

систем. Основне призначення мережі підприємств – це забезпечення колективного 

доступу користувачів до інформаційних ресурсів підприємства, вихід в глобальні 

мережі, підвищення ефективності виробничого процесу (бізнес-процесу) за рахунок 

автоматизації якомога більшої кількості виробничих операцій.  

Побудова телекомунікаційних мереж підприємств ґрунтується на загальних 

принципах побудови сегментів фізичного, канального й мережевого рівнів. 

Концепції Next Generation Networks (NGN), на базі якої розвиваються і 

створюються універсальні мережі, утворюються на основі еталонної моделі 

взаємодії відкритих систем (ЕМВВС) [80]. 

ЕМВВС є концептуальною основою, що визначає характеристики і засоби 

відкритих систем та забезпечує роботу в одній мережі систем, що випускають різні 

виробники, у тому числі: 

- взаємодію прикладних процесів; 

- форми подання даних; 

- однакове зберігання даних; 

- управління мережевими ресурсами; 
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- безпеку даних і захист інформації; 

- діагностику програм і апаратних засобів. 

Реалізація відкритих систем забезпечується сукупністю стандартів, за 

допомогою яких уніфікується взаємодія апаратних засобів і всіх компонентів 

програмного середовища (мов програмування, систем управління базами даних, 

засобів введення-виведення, графічних інтерфейсів, мережевих протоколів тощо). 

Стандарти як нормативно-технічні документи, що встановлюють вимоги до 

засобів зв'язку (автоматизації) і процесу передачі повідомлень, як правило, основані 

на домовленості зацікавлених сторін. Добровільність відрізняє стандарт від 

правових норм, які мають обов’язковий характер. Консенсус добровільних норм 

досягається в рамках визнаної структури (організації зі стандартизації). 

Базовим стандартом є розроблений Державний стандарт, Міжнародний 

стандарт (наприклад, ISO/IEC), Технічний звіт або Рекомендації МСЕ-Т. 

Специфікація являє собою формалізований опис апаратних або програмних 

компонентів, способів їх функціонування, взаємодії з іншими компонентами, умов 

експлуатації та особливих характеристик. 

Відкрита специфікація – це загальнодоступна специфікація, яка підтримується 

відкритим професійним погоджувальним процесом, спрямованим на постійну 

адаптацію нової технології, та відповідає стандартам. Відкрита специфікація не 

залежить від конкретної технології та однаково доступна кожній зацікавленій 

стороні. 

На основі базових стандартів формуються профілі протоколів, які є 

взаємопов'язаною упорядкованою сукупністю базових стандартів, що орієнтовані 

на виконання конкретної прикладної функції та на побудову конкретної системи. 

Основу профілю становить спеціалізований набір (комбінація) ОSI-сумісних 

протоколів, що утворюють узгоджений стек, який не залежить від різних 

виробників мережевого обладнання. 
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Таким чином, стандарти і специфікації містять погодження, досягнуті 

відповідними організаціями зі стандартизації в певній галузі. 

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ, ITU – International 

Telecommunication Union) – одна з найстаріших міжнародних організацій, що була 

заснована в 1865 році в Парижі. До її складу входили Міжнародний 

консультативний комітет з телеграфії і телефонії (МККТТ) та міжнародний 

консультативний комітет з радіо та телебачення (МККРТ), які розробляли серії 

рекомендацій і стандартів. З березня 1993 року це – сектор зі стандартизації 

Міжнародного союзу електрозв’язку МСЕ-Т, ITU-Т, основним напрямком 

діяльності якого є розроблення рекомендацій для галузі телекомунікацій [81-82], 

спрямованих на забезпечення взаємодії телекомунікаційних мереж різних країн. 

Сьогодні МСЕ – міжнародний глобальний форум під егідою Організації 

Об'єднаних Націй (ООН), який має у своєму складі більше ніж 190 країн-учасниць, 

понад 550 членів секторів (бізнес, міжнародні та міжурядові організації), відкритий 

процес підготовки і прийняття рекомендацій, прийняття рішень на основі 

консенсусу, безкоштовний доступ до затверджених рекомендацій (у тому числі на 

сайті www.itu.int в мережі Інтернет). 

Рекомендації являють собою керівні матеріали і на відміну від стандартів не 

містять вимог, проте, переважна більшість країн на практиці розглядає 

рекомендації МСЕ як діючі стандарти. Стандарти МСЕ не є обов'язковими, але 

підтримуються більшістю учасників телекомунікаційного ринку. 

Після ряду структурних змін основні робочі органи МСЕ подані трьома 

секторами: 

- стандартизації електрозв'язку (ITU-T), який виконує міжнародну 

координацію в галузі стандартизації всіх телекомунікацій і з цією метою випускає 

різноманітні рекомендації; 

- радіозв'язку (ITU-R) , що відповідає за розподіл радіочастот; 
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- розвитку електрозв'язку (ITU-D), що виконує обов'язки МСЕ, пов'язані з 

проектами розвитку в галузі телекомунікацій та управління фінансуванням 

об'єднаних проектів у розвинених країнах. 

У кожному з трьох секторів утворений ряд дослідницьких комісій (ІК або SG 

(Study Group), кожна з яких має свій порядковий номер і виконує свої обов'язки. 

Окрім того, створено Спеціальну дослідницьку комісію (SSG – Special Study Group), 

яка вивчає мережеві аспекти систем мобільного зв'язку третього покоління IMT-

2000 і наступних систем. 

Для зручності роботи ІК можуть ділитися на кілька робочих груп (підкомісій), 

що включають експертів країн-учасниць. У свою чергу ці робочі групи, за 

необхідності, розбиваються на підгрупи, у яких ведеться основна діяльність, 

пов'язана з розробленням рекомендацій та інших документів МСЕ. Кількість і склад 

комісій (підкомісій) постійно змінюється з урахуванням сучасних пріоритетів у 

галузі стандартизації. 

Для прискорення стандартизації мереж наступного покоління (NGN) за 

основними напрямками (послуги, функціональна архітектура, міжмережева 

взаємодія, еволюція мереж, комутація) створені робочі групи (WG – Work Group), 

у яких беруть участь представники всіх ІК. У ролі координатора всіх робіт у 2004–

2005 роках виступала Центральна група по NGN (FG-NGN - Focus Group on NGN), 

пізніше для цього утворена Всесвітня ініціатива зі стандартизації NGN (NGN-GSI-

NGN Global Standardization Initiative). 

МСЕ працює в тісному контакті з низкою інших міжнародних, європейських, 

американських і азіатських організацій, прямо або побічно залучених у роботи, які 

стосуються стандартизації в галузі зв'язку. 

Європейський інститут зі стандартизації телекомунікацій (ETSI – European 

Telecommunications Standards Institute) був утворений у 1988 році як незалежна 

некомерційна організація, на яку офіційно покладено завдання зі стандартизації 

європейських інформаційних і телекомунікаційних систем. 



158 

 

Стандарти, які розробляються, покликані забезпечити сумісність національних 

систем електрозв'язку, що є однією з умов ефективності інтеграційних процесів у 

Європі. Європейським інститутом зі стандартизації телекомунікацій були успішно 

стандартизовані система стільникового зв'язку GSM і система професійного 

мобільного радіозв'язку TETRA. 

Формально стандарти ETSI обов'язкові тільки для європейських країн. 

Незважаючи на це, ряд організацій, які розташовані за межами Європи, також стали 

членами ETSI. Сьогодні в ETSI входить понад 700 членів від 59 країн Європи та 

інших континентів. Цей факт зумовлений низкою причин, серед яких слід відмітити 

ефективність роботи ETSI і важливий внесок Європи у розвиток міжнародних 

інфокомунікацій. Серед членів інституту більш ніж половина – це виробники 

обладнання, оператори зв'язку, провайдери послуг, дослідницькі центри. Цим ETSI 

відрізняється від МСЕ, у якому домінують адміністрації зв'язку країн, які 

безпосередньо входять до його складу [75,83]. 

Основну роботу ETSI в галузі стандартизації виконують технічні комітети 

(Technical Committees). Їх перелік наведено на сайті www.etsi.org. На цьому ж сайті 

можна знайти докладну інформацію, що стосується організаційних і технічних 

аспектів роботи ETSI. 

Комітети ETSI розробляють ряд проектів (ETSI Projects). Найбільш відомими 

з них є: Проект TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization 

Over Networks) з розвитку IP-телефонії, Проект TISPAN (Telecoms and Internet 

converged Services and Protocol for Advanced Networks) з дослідження різних 

аспектів NGN, Проект UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) зі 

створення систем зв'язку з рухомими об'єктами четвертого покоління, Проект 

BRAN (Broadband Radio Access Networks) з реалізації широкосмугових мереж 

абонентського радіодоступу. 

Технічні рішення з найважливіших питань розвитку електрозв’язку 

приймаються і в ETSI, і в ITU після взаємних консультацій. Вони результативно 
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співпрацюють і координують свої роботи з багатьма іншими організаціями. 

Основними з них є: 

- Міжнародна організація стандартизації (ISO – International Organization for 

Standardization) є автором стандартів у різних галузях діяльності, зокрема 

стандартів з телекомунікацій. Членами ISO (МОС) є національні організації 

стандартизації. Участь в ISO є добровільною. Найбільш відомим стандартом МОС 

у галузі телекомунікацій є ЕМВВС (ISO/ OSI); 

- Міжнародна електротехнічна комісія (IEC – International Electronical 

Committe). Основну увагу IEC (МЕК) приділяє таким питанням, як 

електровимірювання, тестування, утилізація, безпека електротехнічного й 

електронного обладнання. Членами IEC є національні організації (комітети) 

стандартизації технологій у відповідних галузях, що представляють інтереси своїх 

держав у справі міжнародної стандартизації; 

- Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE – Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) – професійна організація, яка розробляє 

стандарти для мереж. Стандарти локальних мереж (LAN) є найбільш відомими 

стандартами IEEE з телекомунікацій; 

- Європейська конференція адміністрацій пошт і електрозв’язку (CEPT – 

Conference of European Posts and Telegraphs); 

- Європейська асоціація виробників обчислювальної техніки (ECMA – 

European Computer Manufactures Association); 

- Рада з регулювання роботи Iнтернет (IAB – Internet Activities Board) визначає 

основну політику в галузі глобальної мережі Iнтернет. Складається з двох 

підкомітетів: дослідницького – IRTF (Internet Reseach Task Forse) і стандартизації – 

IETF (Internet Engineering Task Forse). Стандарти IAB називаються RFC (Request for 

Comments – запит для коментарю); 

- Американський національний інститут стандартизації (ANSI – American 

National Standard Institute) є координуючим органом добровільних груп зі 
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стандартизації в межах США. Найбільш відомими групами ANSI є: Асоціація 

електронної промисловості (EIA – Electronic Industrial Association) і Асоціація 

телекомунікаційної промисловості (TIA – Telecommunication Industrial Association). 

Остання з них випускає стандарти з телекомунікацій, найвідомішим з яких є 

стандарт стільникової системи радіозв'язку США IS-54. ANSI є членом ISO. 

Найбільш відомим стандартом ANSI з комунікацій є FDDI. 

Зазначені організації активно співпрацюють у галузі стандартизації з рядом 

консорціумів (Forum), створених виробниками мережевого обладнання, що 

зацікавлені у швидкому впровадженні конкретної технології. 

Це такі організації, як GSM Forum, MSF Forum (Multiservice Switching Forum), 

MPLS Forum (Multiprotocol Label Switching Forum), MEF Forum (Metro Ethernet 

Forum), Forum Gigabit Ethernet, SIP Forum (Session Initiation Protocol Forum), BCD 

Forum (Broadband Content Delivery Forum) та ін. А також міжнародні партнерські 

групи 3GPP і 3GPP2, організовані за безпосередньої участі ITU і ETSI, які зробили 

внесок у стандартизацію інфокомунікаційних систем (ІКС) наступного покоління. 

Партнерство 3GPP (3rd Generation Partnership Project) створене у 1998 році з 

ініціативи ETSI для розроблення технічних специфікацій і стандартів для 

мобільних мереж зв'язку 3G (мереж UMTS), які базуються на мережах GSM, що 

розвиваються. До складу 3GPP, крім ETSI, увійшло кілька національних організацій 

зі стандартизаціі: ARIB – Association of Radio Industries and Businesses (Японія), 

CCSA – China Communications Standards Association (Китай), ATIS – Association for 

Telecommunications Industry Solutions (Північна Америка ), TTA – 

Telecommunications Technology Association (Корея), TTC – Telecommunications 

Technology Committee (Японія). 

Партнерство 3GPP2 з'явилося в тому ж році також з ініціативи ETSI і ITU для 

розроблення стандартів мобільних мереж зв'язку 3G (мережі CDMA2000) у рамках 

проекту IMT-2000, створеного під егідою ITUT. Це партнерство було утворено 

практично тими ж організаціями, що і 3GPP – ARIB, CCSA, TTA, TTC і TIA [83,84]. 
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У цілому стандарти мереж мобільного зв'язку розробляються, орієнтуючись на 

широке застосування IP-орієнтованих протоколів, що стандартизовані ITU і IETF і 

застосовують основні ідеї архітектури NGN. 

Ряд галузей опосередковано впливають на мережеві стандарти. Істотний вплив 

мають один на одного обчислювальна техніка, інформатика і зв'язок. Завдяки 

такому взаємному впливу з'явився новий термін – інфокомунікації, який гармонічно 

об'єднав ці галузі. 

Залежно від статусу організацій, що ведуть роботи зі стандартизації, 

розрізняють такі види стандартів: 

- стандарти окремих фірм (наприклад, стек протоколів SNA компанії IBM або 

графічний інтерфейс OPEN LOOK для Unix- систем компанії Sun); 

- стандарти спеціальних комітетів і об'єднань (форумів), створені декількома 

компаніями, наприклад, стандарти технології ATM розробляє спеціально створене 

об'єднання ATM Forum, яке нараховує близько 100 колективних учасників, або 

стандарти союзу Fast Ethernet Alliance з розроблення стандартів Ethernet; 

- національні стандарти, наприклад, стандарт FDDI, що представляє один з 

численних стандартів інституту ANSI, або стандарти безпеки для ОС, розроблені 

центром NCSC Міністерства оборони США; 

- міжнародні стандарти, наприклад, еталонна модель OSI і стек комунікаційних 

протоколів ISO, численні стандарти ITU, у тому числі стандарти на мережі Х.25, 

FR, ISDN, модеми та багато ін. [84, 85]. 

У результаті співпраці багатьох національних і міжнародних організацій 

визначено набір стандартів, що враховують різні аспекти відкритих систем. Ряд 

стандартів були об'єднані в так звані стеки мережевих протоколів, які широко 

застосовуються для побудови мереж зв'язку різних за масштабом і призначенням. 

Основна увага при цьому приділена протоколам стека ТСР / ІР, переваги якого 

дали змогу впроваджувати їх для всіх типів мереж. Стек протоколів TCP/IP 



162 

 

удосконалюється (наприклад IPv6) з метою підтримки додатків голосу, відео, 

мультимедіа підвищеної якості. 

Особливе місце в стеку посідають протоколи SNMP (Simple Network 

Management Protocol) і RMON (Remote Monitoring), за допомогою яких відстежують 

стан мережі і проводять її адміністрування. 

Зрозуміло, що без узгодження всіма учасниками телекомунікаційного ринку 

(операторами, виробниками та постачальниками обладнання, користувачами) 

загальноприйнятих стандартів для обладнання і протоколів, прогрес у справі 

побудови інфокомунікаційних мереж був би неможливий. 

При розгортанні промислових мереж та сервісів в особливому середовищі слід 

керуватися вказівками відповідних нормативно-правових актів з охорони праці 

(НПАОП) або стандартів Системи стандартів безпеки праці (ССБП) за видами 

виробничих процесів і групами виробничого обладнання, що використовуються у 

цих процесах. Перелік чинних нормативно-правових актів наведено в Реєстрі 

НПАОП [86,87]. 

Оцінювання та контроль безпечності промислових підприємств здійснюється 

згідно з вимогами ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств. Загальні 

положення та вимоги [78]. Стандарт методологічно тісно пов'язаний з 

міжнародними стандартами в частині безпеки. 

Важливими вимогами Стандарту, що стосуються промислових мереж 

підприємства є наступні:  

«5.1. Необхідність проведення оцінювання чи контролю рівня безпечності на 

різних стадіях циклу існування підприємства, а також перелік оцінюваних чи 

контрольованих при цьому показників визначається нормативними документами і 

повинен бути наведений в завданні на проектування підприємства».  

«5.2. Оцінювання та контроль безпечності підприємства виконують на всіх 

стадіях циклу існування:  
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- під час проектування з метою прогнозу очікуваного рівня безпечності 

підприємства і подальшому проведенні експертизи проектної документації на 

безпечність визначають проектну оцінку рівня безпечності;  

- під час функціонування підприємства з метою визначення оперативного рівня 

безпечності підприємства проводять упереджений контроль;  

- у разі зняття з експлуатації проводять технічний контроль за визначеною 

процедурою ліквідації підприємства».  

«5.4. Проектне оцінювання рівня безпечності підприємства допускається 

здійснювати такими методами:  

— аналітичними ;  

— імовірнісного моделювання;  

— комбінованими, які являють собою поєднання аналітичних методів і методів 

моделювання;  

— експертними».  

«5.5. Апостеріорне оцінювання рівня безпечності підприємства може 

здійснюватися методами, наведеними в 5.4 цього стандарту, чи 

експериментальними методами».  

«5.6 Експериментальне оцінювання (контроль) рівня безпечності підприємства 

допускається проводити шляхом збирання та оброблення статистичних даних про 

безпечність в умовах дослідного та промислового функціонування підприємства.  

Для окремих комплексів технологічного обладнання за погодженням з 

проектувальником підприємства допускається організація та проведення 

спеціальних випробувань на безпечність». 

«5.7 Під час прогнозів аварій повинен використовуватись консервативний 

підхід, який полягає в тому, що для параметрів і характеристик об'єкта приймають 

значення і границі, про які наперед відомо, що вони призводять до найбільш 

несприятливих результатів».  
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«5.8 Під час проведення оцінювання чи контролю безпечності підприємства 

використовують програми та методики, які атестовані в установленому порядку».  

«5.9 Результати оцінювання та контролю безпечності підприємства повинні в 

регламентованому порядку вноситись до технічної документації». 

Виробниче обладнання під час роботи, самостійно чи у складі технологічних 

комплексів повинно відповідати вимогам безпеки впродовж усього періоду 

експлуатації. Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні 

зумовлювати утворення небезпечних чи шкідливих факторів щодо дії на організм 

працівників, а навантаження, що виникають під час роботи в окремих елементах 

обладнання, не повинні сягати небезпечних величин. У разі неможливості реалізації 

останньої вимоги у конструкції обладнання необхідно передбачити спеціальні 

засоби захисту (огородження, блокування тощо.). 

Виробниче обладнання повинно бути пожежовибухобезпечним у 

передбачених умовах експлуатації та не накопичувати зарядів статичної електрики 

у небезпечних для працівників кількостях [87,91]. 

Якщо виробниче обладнання є джерелом шуму, ультра- та інфразвуку, вібрації, 

виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то його треба 

виконувати таким чином, щоб параметри перелічених шкідливих виробничих 

факторів не перевищували меж, встановлених відповідними чинними нормативами. 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим освітленням, 

виконаним відповідно до вимог чинних нормативів, якщо його відсутність може 

спричинювати перевантаження органів зору або інші небезпеки, пов’язані з 

експлуатацією цього обладнання. 

Безпеку виробничого обладнання забезпечують такими методами [87]:  

- добором принципів дії, джерел енергії та параметрів робочих процесів;  

- мінімізацією кількості енергії, що споживається чи накопичується;  

- застосуванням вмонтованих у конструкцію засобів захисту та інформації 

про можливі небезпечні ситуації;  
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- застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та контролю;  

- дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних і нервово-

психологічних навантажень на працівників. 

 

 

4.2. Обґрунтування спеціальних вимог до обладнання високошвидкісних 

мереж для використання в вибухонебезпечному середовищі 

 

 

Підвищення ефективності і безпеки виробничих процесів, сьогодні є ключовим 

напрямком оптимізації в будь-якій галузі. Саме мобільність в поєднанні з IoT, при 

комплексному підході дозволяє домогтися якісно кращих результатів. 

Застосування обладнання високошвидкісних мереж у вибухо-небезпечному 

середовищі висуває підвищені вимоги до захищеності, оперативності, надійності та 

живучості мережі. Вимоги до обладнання, що застосовуються у 

вибухонебезпечному середовищі, регламентуються рядом міжнародних і 

державних стандартів [92,94]. 

Так, у вибухонебезпечних зонах, які потребують встановлення 

вибухозахищеного електрообладнання, експлуатації електроустаткування, яке не 

має на корпусі маркування, щодо вибухозахищеності, заборонено. Ризики 

використання звичайних пристроїв, навіть зі ступенем захисту IP68 - не 

забезпечують безпечність при його механічному пошкодженні, або в інших 

позаштатних ситуаціях (загоряння або вибух акумуляторної батареї). 

Використання телекомунікаційного та технологічного обладнання в 

вибухонебезпечних зонах – регулюються нормами Технічного регламенту 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечному середовищі. 

Технічний регламент визначає:  

А) суттєві вимоги безпечності зазначеного обладнання та захисних систем; 
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Б) обов'язки суб'єктів господарювання (виробників, уповноважених 

представників, імпортерів, дистриб’юторів, розповсюджувачів, контролюючих 

органів);  

В) процедуру оцінки відповідності та критерії класифікації обладнання, тощо. 

Крім того, регламентом врегульовані питання, пов'язані зі складанням 

декларацій, нанесенням знаків відповідності технічним регламентам та іншого 

маркування. Прийняття Технічного регламенту, забезпечує приведення 

національного законодавства у відповідність до норм законодавства Європейського 

Союзу. 

В [84] наводиться класифікація вибухонебезпечних зон, які застосовується з 

для вибору спеціального обладнання за рівнем вибухозахищеності, що забезпечує 

безпечну експлуатацію такого обладнання у відповідній вибухонебезпечній зоні. В 

залежності від тривалості, частоти використання та ризиків пов’язаних з  можливим 

витоком вибухонебезпечного газу або присутності іскро-займистого пилу – таке 

середовище поділяється на наступні класи: 

1) класи «0», «1», «2» – клас для вибухонебезпечних газових середовищ; 

2) класи «20», «21», «22» – клас для вибухонебезпечних пилових середовищ. 

В свою чергу, залежно від сфери застосування, обладнання поділяється за 

такими групами: 

група I – обладнання для застосування в шахтах (рудниках), небезпечних за 

обсягом рудникового газу та/або горючого пилу; 

група II – обладнання для застосування в іншому вибухонебезпечному 

середовищі. 

Обладнання групи II залежно від властивостей вибухонебезпечного 

середовища, для якого воно призначене, поділяється на підгрупи: А, В, С. 

Обладнання, призначене для застосування в шахтах (рудниках), у яких, крім 

рудникового газу, можуть бути інші домішки, повинне відповідати вимогам до 
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обладнання групи I, а також відповідної підгрупи - II, що відноситься до 

вибухонебезпечного середовища. 

За рівнем вибухозахисту обладнання груп I і II поділяється відповідно за 

такими категоріями: 

1) М3 3 – противибухове обладнання підвищеної надійності з рівнем 

вибухозахисту 2, що забезпечує функціонування і вибухозахист обладнання лише 

за умови дотримання виробником нормального режиму роботи. 

Обладнання зазначених категорій призначене для застосування у 

вибухонебезпечних зонах класу 2, в яких за нормальних умов експлуатації 

утворення вибухонебезпечного середовища малоймовірне, а у разі його утворення 

триває протягом нетривалого часу; 

2) М2 2 – вибухозахищене обладнання з рівнем вибухозахисту 1, що забезпечує 

функціонування та вибухозахист не тільки у разі дотримання виробником 

нормального режиму роботи, а і у разі виникнення одного визнаного ймовірного 

пошкодження, передбаченого стандартами для відповідних видів вибухозахисту. 

Обладнання зазначених категорій призначене для застосування у 

вибухонебезпечних зонах класу 1, в яких вибухонебезпечне середовище може 

утворитися за нормальних умов експлуатації. 

У разі утворення вибухонебезпечного середовища обладнання категорії М2 

повинне відключатися; 

3) М1 1 – особливо вибухозахищене обладнання з рівнем вибухозахисту 0, що 

забезпечує використання додаткових порівняно з рівнем М2 2 засобів 

вибухозахисту, передбачених стандартами для відповідних видів вибухозахисту. 

Зазначене обладнання повинне зберігати здатність функціонувати у разі 

утворення вибухонебезпечного середовища і забезпечувати вибухозахист за 

наявності двох ймовірних пошкоджень, або мати два незалежних вибухозахисних 

засоби. 
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Обладнання таких категорій призначене для застосування у 

вибухонебезпечних зонах класу 0, в яких вибухонебезпечне середовище наявне 

постійно, або протягом тривалого часу. 

Введення в експлуатацію обладнання та захисних систем, дозволяється лише у 

разі розроблення, виготовлення та випробування згідно Технічного регламенту, 

який відповідає вимогам безпеки та безпечного захист від небезпеки підчас 

встановлення, обслуговуванні та експлуатації для людей, тварин, майна і 

навколишнього природного середовища. 

Особи, відповідальні за введення в експлуатацію обладнання та захисних 

систем (виробник, уповноважена ним особа чи постачальник), повинні вжити 

відповідних заходів, щодо: 

виконання положень процедури оцінки відповідності згідно з Технічним 

регламентом; 

декларування та маркування національним знаком відповідності згідно 

Технічного регламенту за наявності позитивних результатів оцінки відповідності. 

Оцінку відповідності обладнання вимогам технічного регламенту, виробник 

або його уповноважений представник, повинен проводити із застосуванням 

процедур (медулів оцінки відповідності), визначених постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки 

відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки 

відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності”, з 

урахуванням групи і категорії обладнання. 

Для обладнання груп I і II застосовуються такі процедури оцінки відповідності: 

1) для категорій М1 і 1 – перевірка типу згідно з модулем В у поєднанні з 

процедурою забезпечення якості виробництва згідно з модулем D або процедурою 

перевірки продукції згідно з модулем F; 

2) для категорій М2 і 2 – перевірка типу згідно з модулем В у поєднанні з 

процедурою підтвердження відповідності типу за модулем С з дотриманням 
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положень підпунктів “а” і “б” пункту 37 Технічного регламенту модулів оцінки або 

процедурою забезпечення якості продукції за модулем Е; 

3) для категорій М3 і 3 – процедура внутрішнього контролю виробництва 

згідно з модулем А у поєднанні з додатковими вимогами згідно з модулем Аа 

(модифікований модуль А); 

4) процедура перевірки одиниць продукції згідно з модулем G як 

альтернатива до процедур. 

10 квітня 2018 р. набрали чинності Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 

використання виробничого обладнання працівниками НПАОП 0.00-7.14-17, 

затверджені наказом Міністерства соціальної політики України 28.12.2017 р. 

№ 2072 [81]. 

Згідно з пп. 1, 2, 4 розділу І та п. 4 розділу ІІ НПАОП 0.00-7.14-17 мінімальні 

вимоги безпеки, викладені в розділі ІІІ, поширюються на будь-які машини, апарати, 

інструмент, пристрій або устаткування, що використовуються під час виконання 

робіт, виготовлення продукції, надання послуг, у тому числі машини, механізми, 

устаткування підвищеної небезпеки, окрім виробничого обладнання, яке 

супроводжується декларацією про відповідність, складеною згідно з вимогами 

відповідного технічного регламенту, вимоги якого поширюються на відповідне 

виробниче обладнання, та має маркування знаком відповідності технічним 

регламентам. 

При цьому, згідно з п. 5 розділу ІІ НПАОП 0.00-7.14-17, якщо виробниче 

обладнання, що надане працівнику та використовується ним, не відповідає 

мінімальним вимогам безпеки до виробничого обладнання, зазначеним у розділі ІІІ 

Вимог, і нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці, таке виробниче 

обладнання не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання чинності цими 

Вимогами приводиться у відповідність до цих Вимог та вимог чинного 

законодавства України у сфері охорони та гігієни праці. Протягом цього строку 
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роботодавець вживає усіх необхідних заходів щодо безпечного використання 

працівниками такого виробничого обладнання. 

Слід зазначити, що для ряду категорій виробничого обладнання встановлено 

також свої додаткові специфічні мінімальні вимоги безпеки з тим ж, або іншим 

граничним терміном приведення до відповідності. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

В дисертаційній роботі зазначена сфера застосування, та специфіка роботи 

промислових мереж, тож необхідно звернути особливу увагу при проектуванні 

спеціалізованих промислових мереж, що працюють в особливих умовах, а саме: 

1. Середовище, в яке потрапляють горючі речовини у вигляді туману, пилових 

частинок, парів шкідливих речовин або газу, стає потенційно небезпечним 

середовищем, що може призвести до виникнення вибуху або загоряння, 

саме тому обладнання, мережа та механізми, призначені для експлуатації в 

подібних умовах, повинні спочатку розроблятися з урахуванням 

комплексних вимог пожежної безпеки та вибухобезпеки. 

2. Всі мережі та електричне обладнання, яке використовується у 

вибухонебезпечному, або потенційно вибухонебезпечному середовищі 

повинні вироблятися у відповідності до міжнародних та європейських  

стандартів, щоб звести до мінімуму можливість вибуху обладнання що 

працює в особливих умовах. 

3.  Обладнання та мережі, що проектуються для таких умов експлуатації, 

повинні включати запобіжні засоби та системами захисту, а також 

проводитись випробування у відповідності до технічних регламентів та 

контролюючих умов. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В результаті дисертаційних досліджень, виконаних автором, вирішено 

актуальне наукове завдання щодо розробки методики створення захищених 

спеціалізованих мереж для підвищення ефективності надання промислових 

сервісів. Зазначене наукове завдання має суттєве значення для захисту 

інформаційних систем підприємств, організацій та виробничих процесів від 

зовнішніх і внутрішніх впливів специфічного середовища. Відсутність аналогічних 

рішень у нашій країні та за кордоном робить результати досліджень пріоритетними.  

В дисертації одержані такі основні наукові результати: 

1. На підставі проведеного аналізу проблеми забезпечення доступності 

мереж та інформації, в умовах впливу специфічного середовища, було виявлено 

протиріччя між класичними підходами щодо побудови мереж доступу без 

урахування умов розповсюдження сигналів з жорсткими вимогами, щодо 

доступності мереж та відсутністю методології створення захищених 

спеціалізованих мереж для підприємств зі специфічними умовами функціонування. 

Зазначене протиріччя призводить до необхідності вирішення актуального 

наукового завдання щодо розробки методики створення захищених спеціалізованих 

мереж для підвищення ефективності надання промислових сервісів. 

2. Вперше запропоновано модель процесу функціонування захищеної 

інформаційної мережі в особливих умовах, яка базується на моделі процесу 

розповсюдження радіохвиль у неоднорідному середовищі з урахуванням 

потужності випромінювання, загасання радіосигналу та діелектричного 

проникнення хвиль, що дає можливість кількісно оцінювати параметри поширення 

сигналу у мережі та визначати оптимальні режими роботи мережевого обладнання 

в умовах підприємства гірничої (вугільної) промисловості. 
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3. Удосконалено методику оцінки впливу гірських порід на загасання 

радіосигналу, яка, на відміну від існуючих, враховує тип породи, імпеданс поля біля 

межі розділу гірських порід, хвильове число повітря, потужність шару та 

шаруватість структури поверхонь порід у зоні розповсюдження сигналу, що дає 

можливість проектувати топологію високошвидкісної мережі доступу у залежності 

від прогнозованих умов її функціонування. 

4. Удосконалено методику забезпечення доступності промислових 

високошвидкісних мереж в особливому середовищі, яка, на відміну від існуючих, 

враховує параметри базових технологій розгортання мережі та її інфраструктуру, 

перелік сервісів, які надаються мережею, алгоритми аварійної маршрутизації та 

резервування. Реалізація зазначеної методики дозволяє динамічно змінювати 

конфігурацію мережі у залежності від зміни умов функціонування та необхідного 

рівня доступності мережі. 

5. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в роботі, 

на прикладі шахти Ювілейна, проведено дослідження допустимих рівнів сигналів в 

гірських виробках в вугільній шахті на різних відстанях в діапазоні частот 

900\1800\2600 МГц, при однаковій випромінюваній потужності передавача, що 

задовольняє умовам фізичної безпеки (в межах 2‒3 вт), з метою організації 

бездротового каналу зв'язку. Здійснено розрахунок пропускної спроможності 

станційного обладнання, виконано розрахунок площі покриття та потужносте 

отриманого сигналу від однієї базової станції в специфічному середовищі 

захищеної промислової мережі LTE. Крім того, у роботі надано практичні 

рекомендації, щодо розгортання промислових мереж, сервісів в особливому 

середовищі та обґрунтування спеціальних вимог до обладнання високошвидкісних 

мереж, які використовуються у вибухонебезпечному середовищі. 

6. Результати математичного моделювання та проведення практичного 

експерименту щодо функціонування захищеної інформаційної мережі в особливих 

умовах, оцінки впливу гірських порід на загасання радіосигналу та забезпечення 
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доступності промислових високошвидкісних мереж в особливому середовищі дали 

можливість оцінити ефективність впровадження одержаних наукових результатів 

стосовно підвищення доступності мереж в специфічних умовах на рівні 23 ‒ 25 % 

за рахунок оптимальної побудови топології мережі з урахуванням факторів впливу 

середовища.  

7. Достовірність одержаних результатів підтверджується коректним 

використанням математичного апарату, обґрунтованими теоретичними 

твердженнями та апробацією математичних моделей і методів на тестових 

прикладах, які показують достатню збіжність аналітичних та експериментальних 

досліджень з результатами моделювання. 

8. Мета досліджень, яка полягає у підвищенні доступності мереж та сервісів 

в особливих умовах гірничої та вугільної промисловості, досягнута і всі часткові 

завдання вирішено повністю. Наукові результати дисертаційного дослідження є 

внеском у розвиток методик та інструментарію методології проектування та 

технології функціонування захищених телекомунікаційних систем та мереж.  

9. Результати досліджень реалізовані у практичній діяльності національним 

оператором фіксованого зв’язку ПрАТ Фарлеп Інвест «Vega Telecommunications 

Group» (Акт від 17 грудня 2020р. Вих.№45/01-ТД), ТОВ «Хуавей Україна» (Акт від 

11 грудня 2020р.), ТОВ «УКРКАМ» (Акт від 23 листопада 2020р. Вих.№87/23).  

10. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та удосконалення 

існуючих методів і методик забезпечення доступності телекомунікаційних систем 

та мереж на основі більш глибокого урахування умов функціонування. 
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